
 

 
  

  باب تمهيدي

  أحكام عامه

  )١(مادة 
تسري نصوص هذا القانون على الشركة التي تحترف ممارسة األعمـال التجاريـة وعلـى               
المسائل التي تناولتها، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة من تلك المسائل فيرجع فيهـا                  

ان لم يوجد فيطبـق بـشأنها       إلى قانون التجارة، فإن لم يوجد فيه فيرجع إلى القانون المدني، ف           
  .العرف التجاري، فان لم يوجد يرجع لقواعد العدالة

  :المذكرة اإليضاحية 
تبين المادة نطاق سريان هذا القانون من حيث الموضوع، حيث جعلته يـسرى علـى                 

الشركات التي تحترف ممارسة األعمال التجارية، وعلى المـسائل األخـرى التـي تناولتهـا               
 ال يسري على الشركات المدنية، وأظهرت المادة أن نصوص هذا القـانون      نصوصه، وبالتالي 

تعد مصدراً رسمياً أصلياً، وهذا يعني أن على القاضي حينما يرغب في أن يفصل في نـزاع                 
متعلق بالشركات التي تحترف ممارسة األعمال التجارية أن يبحث عن حكم لذلك فـي هـذا                

نه وجب عليه أن يتقيد به، وهذا يعني منع القاضي مـن            القانون، فإذا وجده فيه أو استخلصه م      
أن يبحث في مصادر أخري إلعانته في الفصل في النزاع، يخطر عليه أيـضاً اللجـوء إلـى               
االجتهاد ما دام قد وجد الحكم في نصوص هذا القانون، وبينت المادة أيضاً المصادر الرسمية               

  . رسمياً أصلياًاالحتياطية بعد أن جعلت نصوص هذا القانون مصدراً
وما ورد من تحديد المصادر الرسمية ال يقصد منه مجرد تعداد لها فقط، بل الغـرض            

من ذلك بيان أولويتها من حيث التطبيق، وهذا يعني أنه إذا لم يجد القاضي نـصاً فـي هـذا                    
القانون يستخلص الحكم من نصه أو من روحه، فإن المادة تحيل القاضي إلى قانون التجـارة                

  .ذي يليه في المرتبة، لذلك على القاضي وجوباً أن يلجأ إليهال
لذلك يعد قانون التجارة المصدر الرسمي االحتياطي األول، فإذا لم يجد القاضي الحل               

في قانون التجارة، عليه أن يلجأ إلى المصدر االحتياطي الثاني وهو القانون المدني الذي يعـد                
نون الشركات التجارية ينتمي إلى القانون التجاري الـذي         الشريعة العامة للقانون الخاص، وقا    

ينتمي في جل قواعده إلى القانون الخاص، والرجوع إلى القانون المدني يعني الرجـوع إلـى                
القواعد األمره ال الرجوع إلى القواعد المحكمة فيه، الن العرف التجاري يقدم قواعد القـانون               

  .المدني المكملة
لحل في القانون المدني يرجع إلى المصدر الرسمي االحتيـاطي الثالـث            فإذا لم يجد القاضي ا    

وهو العرف التجاري، أوجده التجار وهو يعبر عن واقعهم، وهو وسيلتهم القطرية التي تـنظم               
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المعامالت وتحدد المعايير التي ال يفلح المشرع في تنظيمها أو تحديـدها بـسبب تـشعبها أو                 
خاصة في مجال القانون التجاري، حيث أن العـرف كـان           استعصائها عليه،  وللعرف أهمية      

أساساً لهذا القانون، وما زال العرف يلعب دوراً بارزاً في مجال المعامالت التجارية، فإذا لـم                
يجد القاضي حكمه في قانون التجارة، أو في القانون المدني أو في العرف التجاري، وجب أن                

  .يلجأ إلى مبادئ العدالة
مبادئ العدالة ال يعد رجوعاً من قبل القاضي إلى معيار يقيني بل يجب             والرجوع إلى     

عليه االجتهاد و أن يرتكز اجتهاده على اعتبارات موضوعية عامة، ال على تفكير ذاتي خاص               
حتى ال يقف جامداً تجاه النزاع المعروض عليه، واالجتهاد يجب أن يكون في إطـار مبـادئ                 

  .من قانون الشركات المصري) ٣(العدالة، وهي تقارب نص المادة 
  )٢(مادة 

من هذا القانون تقسم الـشركات التـي يـتم تـسجيلها            ) ١١،  ١٠(مع مراعاة أحكام المادتين     
  :بمقتضى هذا القانون إلى األنواع التالية 

  .شركة التضامن
  .شركة التوصية البسيطة

  .شركة المحاصة
  .الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  .سهمشركة التوصية باأل
  .الشركة المساهمة
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة أنواع الشركات التي يجب أن يتم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون، وهي                
  .من هذا القانون) ١٠،١١(محددة على سبيل الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادتين 

في القـوانين العربيـة      الالتينيةويظهر من المادة أنها تأخذ بما هو شائع في المدرسة             
 ألنواع الشركات، وهي شركات أشخاص التي تتكومن من عدد مـن            تبينالتي تأثرت بها من     

األشخاص تجمع بينهم الثقة المتبادلة لقرابة أو صداقة بينهم، وشركات األشخاص هي شـركة              
 التضامن، شركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة وإن كانت هذه الشركة ال تسجل نظـراً             

  .لطبيعتها
وشركات أموال تقوم على االعتبار المالي فهي تهتم بتجميع األموال وال تهتم بشخصية          

  .الشريك، وتعد شركة المساهمة هي الصورة النموذجية لهذا النوع من الشركات
وشركات ذات طبيعة مختلفة فهي تهتم باالعتبار الشخصي فـي الـشريك وال تفعـل                 

 األموال، وهذا الشركات تجمع بين بعض خـصائص شـركات           االعتبار المالي بقصد تجميع   
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األموال، ويدخل في إطار هذا النوع من الشركات شركة التوصـية باألسـهم والـشركة ذات                
  .المسئولية المحدودة

 الـساري   ١٩٦٤ لسنة   ١٢المشروع لم يأخذ بما هو موجود في قانون الشركات رقم             
مـن  ) ٨(د حددت أنواع الشركات في المادة       في الضفة الغربية بخصوص أنواع الشركات، فق      

هذا القانون بأنها الشركات العادية، وتشمل الشركة العادية العامة، والشركة العادية المحدودة،            
والشركات المساهمة، وتشمل الشركات المساهمة العامة المحـدودة، والـشركات المـساهمة            

  .الخصوصية المحدودة
جود في القوانين التي تحكم الشركات فـي قطـاع   وكذلك لم يأخذ المشروع بما هو مو   

 هـي   ١٩٣٠ لسنة   ١٩غزة بخصوص أنواع الشركات، فالشركات األشخاص في القانون رقم          
 لـسنة   ١٨الشركة العادية والشركة العادية المحدودة، والشركات األموال في القـانون رقـم             

) ٦(تطابق المادة    هي شركة محدود األسهم، ومحدودة الضمان، وغير محدودة، وهي           ١٩٢٩
  .أردني
  )٣(مادة 

 بعـد   –وتعد كل شركة    . يتم تأسيس الشركة في فلسطين وتسجيلها فيها، بمقتضى هذا القانون         
تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً فلسطيني الجنسية، ويكون مركزها الرئيس            

  .في فلسطين
  )٤(مادة 

واع الشركات يسجل فيه الشركات بأرقام متسلـسلة        ينظم المراقب سجالً خاصاً بكل نوع من أن       
  .حسب تاريخ تسجيلها، وتدرج فيه التعديالت والتغيرات التي تطرأ على كل منها

لكل شخص اإلطالع على سجل الشركات بعد دفع الرسوم المقررة بموافقة مسبقة من المراقب              
  .إذا اقتنع انه ذو مصلحة

  :المذكرة اإليضاحية
ولى على مراقب الشركات اتباع آلية محددة في تـسجيل الـشركات            أوجبت الفقرة األ    

تتمثل بأن يقوم بفتح سجل لكل نوع من أنواع الشركات، وهذا يعني وجود سـجل لـشركات                 
وعليه أن يسجل كل نوع من أنواع الشركات فـي سـجل            …التضامن في الشركات المساهمة   

تم تسجيل الشركة وبعد ذلك أحدث      خاص به بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيل الشركة، فإذا          
الشركاء أثناء حياة الشركة، لذلك فالمقصود من وضعها في هذا الوضع أن تطبق علـى كـل                 
الشركات، لذلك ال يقتصر النموذج على الشركة المساهمة، بل يشمل الشركات األخرى، فضالً             

) ٤( نص المادة    ولم يقتصر النموذج على عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي، بل اشتمل           
  . على نموذج لطلب تسجيل الشركة
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  ) ٥(مادة 
يصدر بقرار من  الوزير المختص نموذج عقد تأسيس كل نوع من أنواع الشركات ونظامهـا                
األساسي، وطلب تسجيلها، وأن يشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبهـا              

  . يقررها الوزيرالقانون، وال يجوز مخالفة النموذج إال ألسباب
  :المذكرة اإليضاحية

وقعت المادة حكماً يقضي أن يتقيد مؤسسو الشركة بالنموذج الذي وضعه الوزير لكل               
من عقد تأسيس الشركة، ونظامها األساسي إذا تطلب القانون أن يكون له نظاماً أساسياً، وطلب               

وع من أنواع الـشركات     تسجيلها، والهدف من وضع هذا الحكم هو توحيد ما يسير عليه كل ن            
من عقد التأسيس، والنظام األساسي، وطلب الترخيص، ولكي يكون الشركاء على بينـه بمـا               
يطلب إليهم، فضالً عن ذلك قانون مطابقة عقد تأسيس الشركة، أو نظامها األساسي، أو طلب               

إذا كان  تسجيلها مع النماذج المعدة لذلك من شأنها أن تتيح سرعة الترخيص، بتأسيس الشركة              
  .تأسيسها يتطلب ترخيص مسبق، وسرعة تسجيلها

وقد اشترطت المادة أن يتضمن كل نموذج كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون              
لتأسيس الشركة، ولم تجز المادة الخروج على أحكام النموذج ألسباب يقرها القـانون، وهـذا               

مع الظروف الخاصة للشركة وهـذا فيـه        يتيح لمؤسسي الشركة اإلضافة أو الحذف بما يتفق         
  .مرونة تمكنهم من تنظيم نشاطهم المتعلق بالشركة

من قانون الشركات المصري، وإن كانت هـذا        ) ١٦(وهذا النص يقارب نص المادة        
المادة فيها مرونة أكثر للمؤسسين في اإلضافة والحذف ألنها تشترط أن يشتمل كـل نمـوذج                

وط، األوضاع التي يجوز للشركاء المؤسسين أن يأخذوا بهـا أو           باإلضافة إلى البيانات والشر   
 ٢٦يخذونها من النموذج، وهذا تطور في قانون الشركات المصري الجديد ألن القانون رقـم               

 فرض اإللتزام بما ورد في النموذج وبين الجدير ذكره في النموذج فـي قـانون                ١٩٥٢لسنة  
المختص يتعلق بشركة المساهمة ويقتـصر      الشركات المصري الذي يصدر بقرار من الوزير        

في األحكام العامة تعديالً أو     ) ٤(على عقد التأسيس، والنظام األساسي، في حين وردت المادة          
  .تغييراً فيجب تسجيل ذلك

وبينت الفقرة الثانية أنه من حق كل شخص يطلع على سجل الـشركات شـريطة أن                  
على ذلك، وهذا يظهـر أن علـى مـن يطلـب         يدفع الرسوم المقررة لذلك، وموافقة المراتب       

اإلطالع على سجل الشركات أن يقدم للمراقب ما يقنع بأن له مصلحة في اإلطالع على سجل                
الشركات، فإذا قدم ذلك إلى المراقب يسمح له الحق في أن يتأكد من الوضع القانوني للـشركة                 

ح له باإلطالع على سـجل      ، لذلك يجب السما   .الخ.من حيث اسمها ورأس مالها والشركاء فيها      
الشركات ليتأكد من صحة البيانات الخاصة بالشركة التي يرغب في التعامل معها شـريطة أن               
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أما إذا لم يقتنع المراقب بأن من أراد أن        .    يدفع الرسوم المقررة لذلك من جهات االختصاص      
  .  يطلع على سجل الشركات صاحب مصلحة في ذلك له أن يرفض تمكينه من ذلك

  )٦(مادة 
ال يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إال بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها وفق أحكام هذا                

  .القانون
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة أن الشركة ال تكون لها األهلية في مباشرة أعماال إال بعد تسجيلها في سجل                 
 االعتبارية ال يتم إال بعـد تـسجيلها         الشركات، ويرجع ذلك إلى أن اكتساب الشركة الشخصية       

)٣٢      .(  
وحددت المادة أن يتم التسجيل وفق أحكام هذا القانون أي أن يتم في السجل الخـاص                  

بكل نوع من أنواع الشركات المنظم من قبل المراقب، وتستطيع الشركة أن تباشر أعمالها من               
  .تاريخ تسجيلها في السجل الذي ينظمه المراقب

  )٧(مادة 
ال يمنع إخالل مؤسسو الشركة بإجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون من تقرير              

  .وجود الشركة فعالً، أو تقرير عدم وجودها بالنسبة للغير
ال يستفيد أي من المؤسسين من هذا اإلخالل ويعد كل مؤسس متضامناً مع الـشركة الفعليـة                 

  . الضرر الذي نتج عن ذلكوباقي الشركاء تجاه الغير في التعويض عن
  :المذكرة اإليضاحية

األصل أن الشركة توجد باكتساب الشخصية االعتبارية، وال تكتسب هذه الشخصية إال              
إذا كانت إجراءات التأسيس صحيحة ومكتملة حسب نصوص هذا القانون، ويعني ذلك أنه إذا              

 أن تشتبك مع الغير في      أخل بإجراءات تأسيس الشركة المنصوص عليها في هذا القانون دون         
معامالت فتؤد الشركة في مهدها قبل أن يكون لها في مجال الحياة القانونيـة معـامالت مـع                  
الغير، وبالتالي يترتب على اإلخالل بإجراءات التأسيس عدم وجود الشركة، ويترتب هذا األثر             

كة بحيث يدرك   أيضاً على إذا كان اإلخالل بإجراءات التأسيس يترك عالمة واضحة على الشر           
الغير عدم وجودها نتيجة لذلك، أما إذا اشتبكت مع الغير فـي معـامالت ترتبـت حقوقـاً أو                   
التزامات ولم يترك اإلخالل بإجراءات التأسيس عالمة واضحة على الشركة بحيث لم يـدرك              
الغير عدم وجودها نتيجة لذلك فإن ذلك ال يمنع من تقرير وجـود الـشركة فعـالً، أو عـدم                    

  .ها بالنسبة للغير، ويعد هذا اعترافاً فعلياً بوجود الشركة ال يرتكز إلى القانونتقرير
أما أثر المترتب على وجود الشركة فعالً فيكون متعلقاً بماضيها، أما بالنسبة للمستقبل               

فالشركة غير موجودة، وللغير أن يتمسك بالوجود الفعلي للشركة إذا كانت له مـصلحة فـي                
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كالـدائن  " ، أو يتمسك بعدم وجودها إذا كانت له مصلحة فـي ذلـك              " ذاتها كدائن الشركة "ذلك
أما إذا تعارضت مصالح الغير فال بد من ترجيح عدم وجود الشركة ألنـه              " الشخصي للشريك 

  .األصل
أما بالنسبة للمؤسسين فال يستفيد من اإلخالل بإجراءات التأسيس، وعقد الشركة موجودة مـن              

كل مؤسس متضامن مع الشركة الفعلية وباقي المؤسسين يخاف الغيـر،           الناحية الفعلية، ويعد    
  .وفي تعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك

  
  )٨(مادة 

يجوز للشركة أن تعدل عقد تأسيسها أو نظامها األساسي سواء بتغيير اسمها أو رأسـمالها أو                
تي سجلت الشركة بموجبهـا،     غاياتها أو مكان مركزها الرئيس أو أي بيان أخر من البيانات ال           

وعلى الشركة أن تبلغ المراقب تعديل خالل عشرة أيما ممن إجرائه وتطلـب منـه تـسجيله                 
  .ونشره حسب األصول
  :المذكرة اإليضاحية

أجازت المادة للشركة بعد تأسيسها ومباشرة نشاطها إحداث تعديالت في عقد تأسيسها              
تغير في اسمها بسبب خروج شريك أو دخول        وفي نظامها األساسي، فقد ترى الشركة إحداث        

شريك جديد، أو تغير في رأسمالها بالزيادة أو إذا توسعت أعمالها أو النقص فـي إذا حـصل                  
انكماش في أعمالها، وقد تحدث التعديل في غاياتها بأن تطبيق غايات جديدة أو تعدل مركزها               

لتي سجلت الشركة بموجبهـا، فـإذا       الرئيسي بتغيير مكانة أو تعدل أي بيان آخر في البيانات ا          
أجرت الشركة التعديل وجب عليها أن تبلغ المراقب بذلك خالل عشرة أيام من إجرائه وتطلب               

  .من المراقب تسجيل التعديل ونشره حسب األصول
  )١٠(مادة 

تسجل الشركات التي تؤسس في فلسطين بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة الفلسطينية مـع أي              
 والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربيـة أو المؤسـسات أو             حكومة أخرى، 

المنظمات التابعة لها، لدى المراقب في سجل خاص، وتطبـق عليهـا األحكـام والـشروط                
المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الحاالت وعلى المسائل التي لم ينص عليها فـي                

  .ي تم تأسيسها بموجبهااالتفاقيات والعقود واألنظمة الت
تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى المراقب في سجل خاص، وترسل صـورة               
من بيانات القيد بمعرفة المراقب إلى الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحـرة              

  .للعمل بمقتضاها، وتطبق عليها القوانين واللوائح المعمول بها في تلك الهيئة
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، )يـسمى سـجل الـشركات المدنيـة       (تسجل الشركات المدنية لدى المراقب في سجل خاص         
وتنطبق عليها أحكام القانون المدني والقوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها، ويسري علـى             
تسجيلها وتعديل عقودها األحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي ال يتعارض مع              

  .الخاصة بهاأحكام القوانين 
تسجل فروع الشركات األجنبية والهيئات األجنبية التي يكون لها نشاط أو مركز في فلسطين،              

  .لدى المراقب في سجل خاص
  :المذكرة اإليضاحية

بينت الفقرة األولى وجوب تسجيل الشركة التي تؤسس في فلسطين استناداً إلى اتفاقية               
، أو الشركة العربية التي تنبثـق عـن جامعـة    مبرمة من الحكومة الفلسطينية وحكومة أخرى  

الدولة العربية أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لها لدى المراقب، وعلى المراقـب أن يعـد                
  .سجالً خاصاً لهذه الغاية، ويقوم بتسجيلها في هذا السجل

سائل وجعلت الفقرة األولى أحكام هذا القانون تسرى على هذه الشركات في الحاالت وعلى الم             
  .التي لم ينص عليها في االتفاقيات والعقود واألنظمة التي تم تأسيسها بموجبها

ونصت الفقرة الثانية أن تسجيل الشركة التي تعمل في المناطق الحرة يكون في سجل                
خاص يعده المراقب، وعلى المراقب بعد أن يوم بتسجيلها أن يرسل صورة عن التسجيل إلـى           

  .صناعية والنطاق الصناعية الحرة للعمل بمقتضاهاالهيئة العامة للمدن ال
وتخضع الشركة التي تعمل في المناطق الحرة لقوانين واللوائح المعمول بها في تلك المناطق،              

  .وبالتالي ال تخضع ألحكام هذا القانون
وبينت الفقرة الثالثة أن الشركة المدنية يجب تسجيلها لدى المراقب في سجل خـاص                 

وتخضع الشركة المدنية ألحكام القانون المدني وأحكام الخاصة        " ركات المدنية يسمى سجل الش  "
بها، وعقودها وأنظمتها، وتسري أحكام هذا القانون على تسجيلها وتعديل عقودها بالقدر الذي             

  .ال يتعارض مع أحكام القوانين الخاصة بها
ئات األجنبية التـي    وبينت الفقرة الرابعة وجوب تسجيل فروع الشركات األجنبية، الهي          

  .يكون لها نشاط أو مركز في فلسطين في سجل خاص يعده المراقب لهذه الغاية
  )١١(مادة 

على الشركة أن تباشر أعمالها وعليها أن تخطر المراقب بذلك خالل سنة من تاريخ تـسجيلها                
سـجل  ،فإذا لم تقم بذلك للوزير بناء على تنسيب من المراقب أن يصدر قراراً بشطبها مـن                 

  . الشركات
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  :المذكرة اإليضاحية
األصل أن تحرص الشركة على مباشرة نشاطها في أسرع وقت ممكن من تـسجيلها                

ألنها أسست لتحقيق أغراض معينة، والعادة أن ال تتأخر الشركة فـي ممارسـة النـشاطات                
يق تلك  الالزمة لتحقيق تلك األغراض، لذلك إذا مرت سنه في ممارسة النشاطات الالزمة لتحق            

األغراض، من تاريخ تسجل الشركة ولم تباشر نشاطها، فيمكن التصور أن الشركة غير جادة              
في تحقيق أغراضها أو ال تملك الوسائل التي تمكنها من ذلك، وفي هذه الحالة على المراقـب                 
أن يبحث أمر هذه الشركة مع إدارتها ويرفع تنسيباً إلى الوزير بخصوصها، وللـوزير بنـاء                

لك أن يصدر قراراً بشطبها من سجل الشركة، وللوزير سلطة تقديرية في ذلك، فلـيس               على ذ 
على الوزير وجوباً إصدار هذا القرار، بل له أن يصدر هذا القرار أو ال يصدره على ضـوء                  
المعطيات التي وردت في تنسيب المراقب، فقد ترد في هذا التنسيب معطيات تخلق انطباعـاً               

مل خالل مدة قصير، أو بزوال عوائق معينة، واقتنع الوزير بذلك فـال             يقدره الشركة على الع   
يصدر قراراً بإلغاء تسجيلها، وقد قررت تنسيب المراتب معطيات تظهر عدم قـدرة الـشركة               
على النهوض بأعمالها وفي هذا الحالة يصدر الوزير قراراً بـشطب تـسجيلها مـن سـجل                 

  .الشركات
ال تنكر، حيث أن واضعي الخطـط االقتـصادية         وشطب الشركة من السجل له فائدة         

يضعون في اعتبارهم الشركات العاملة، ويعرفون ذلك عن طريق سجل الشركات، فإذا بقيـت              
شركة عاجزة عن العمل ولم تبدأ أعمالها وال يوجد ما يشير إلى قدرتها على تجاوز وضـعها                 

طـط االقتـصادية بـصورة      المعيق لبدء أعمالها، فإن ذلك من شأنه أال يمكنهم من وضع الخ           
  .صحيحة
وال يقتصر التزام الشركة على ممارسة أعمالها خالل سنة، بل يجب عليها أن تقـوم                 

  .بذلك وأن تخطر المراقب بأنها مارست أعمالها خالل مدة سنة من تاريخ تسجيلها
  )١٢(مادة 

 بنـاء   -على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء               
 تحويل أي مؤسسة أو     –على اقتراح من وزيري المالية، االقتصاد والتجارة، والوزير المعني          

سلطة أو هيئة عامة إلى شركة مساهمة، تعمل وفق األسس التجارية، فإذا كانت منشأة بقانون               
  .خاص فيجب تعديله أوالً

طة أو الهيئة العامة المراد     يحدد رأس مال تلك الشركة بتقدير قيمة موجودات المؤسسة أو السل          
وتعتبر تلك القيمة   . تحويلها إلى شركة، بمعرفة لجنة يكون من أعضائها مدقق حسابات قانوني          

أسهماً نقدية تمثل رأس مال الشركة، مملوكة بالكامل للدولة، ويجوز لها التصرف في األسـهم               
  .كلياً أو جزئياً
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كة ونظامها األساسي، علـى أن يتـضمن        يعين مجلس الوزراء لجنة ألعداد عقد تأسيس الشر       
أسلوب بيع وتداول األسهم عندما تطرح للتداول، وتتولى تلك اللجنة إتمام اإلجراءات الخاصة             
بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة إلى شركة مساهمة، وتسجيلها بهذه الصفة طبقـاً               

  .لهذا القانون
لس الوزراء مجلس إدارة لها، يتـولى تـصريف         لدى تمام التحويل وتسجيل الشركة، يعين مج      

  .شئونها، ويمارس جميع الصالحيات المخولة له بموجب هذا القانون
تعد الشركة خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة، وتحل حلوالً قانونياً محلها في كل                

  .مالها من حقوق وما عليها من التزامات
شروط المنصوص عليها في هذا القانون، في الحاالت وعلـى          تنطبق على الشركة األحكام وال    

  .المسائل التي لم ينص عليها في عقد تأسيسها ونظامها األساسي
  :المذكرة اإليضاحية

ال يمنع ما ورد في هذا القانون من أحكام مجلس الوزراء من أن يقـرر بنـاء علـى                     
مخـتص تحويـل أي مؤسـسة أو        تنسيب من وزيري المالية واالقتصاد والتجارة أو الوزير ال        

سلطة أو هيئة عامة إلى شركة مساهمة تعمل وفق األسس التجارية إذا رأي في ذلك تمكينهـا                 
من التخلص من الروتين اإلداري وجعها أكثر قدرة على تحقيق الغايات التـي وجـدت مـن                 

  .أجلها
 الهيئة العامة أوالً    وحتى يتم هذا التحويل يجب تعديل القانون الذي ينظم المؤسسة أو السلطة أو            

هذا إذا كانت قد نشأت بمقتضى قانون خاص، ويجب أن يحدد رأسمال تلك الشركة، ويتم ذلك                
بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء يكون من أعضائها مدقق حسابات تنحصر مهمتهما في تقدير              

ون القيمـة   قيمة موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة المراد تحويلها إلى شركة، وتك            
المقررة أسهماً نقدية تمثل رأسمال الشركة مكون للدولة ويجوز للدولة أن تتصرف في كل تلك               

  .األسهم أو في جزء منها
ويقوم مجلس الوزراء بتكوين لجنة إلعداد عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسـي علـى أن               

ور اللجنة على ذلك بل     يتضمن طريقة بيع وتداول األسهم عندما تطرح للتداول، وال يقتصر د          
عليها مهمة أخرى هي إتمام اإلجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامـة            

  .إلى شركة مساهمة، وتسجيلها بهذه الصفة طبقاً لهذا القانون
ويتولى مجلس الوزراء بعد تحويل الشركة وتسجيلها تعين مجلس إدارة لها، يتولى تـصريف              

  .جميع الصالحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانونشئونها، ويمارس 
وتعد الشركة خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة، وهذا يعني حلولها حلوالً قانونيـاً                

  .محلها
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في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فالشركة ترث المؤسسة أو السلطة أو الهيئة                 
عتبارية للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة تنتهي بتحولهـا لـشركة            العامة ألن الشخصية اال   

مساهمة وتنشأ شخصية اعتبارية جديدة للشركة فور تسجيلها تحل محل الشخصية االعتباريـة             
  .المنتهية في كل حقوقها والتزاماتها

 وهـذا   ويسري هذا القانون على الشركة فيما لم يرد في عقد تأسيسها أو في نظامها األساسي،              
يعني أن ما ورد في عقد تأسيس الشركة وما ورد في نظامها األساسي تطبق عليها أحكام هذا                 
القانون، وهذا يعني أن أحكام هذا القانون تعد أحكاماً احتياطية، لما وردت في عقـد تأسـيس                 
الشركة ونظامها األساسي، تم من قبل مجلس الوزراء وتم وضعها بـصورة خاصـة لهـذه                

  . أن يطبق أوالً ما ورد بها وفيما عدا ذلك تطبيق أحكام هذه القانونالشركة فيجب
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  الباب األول

  شركة التضامن

  الفصل األول

  تأسيس الشركة وتسجيلها

  )١٣(مادة 
تتكون شركة التضامن من عدد من األشخاص الطبيعيين ال يقل عن أثنـين وال يزيـد علـى                  

مـن  ) ١٤،٣١(أن تراعى أحكام المـادتين  عشرين، إال إذا طرأت الزيادة نتيجة لإلرث، على        
  .ويكون الشركاء فيها متضامنين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. هذا القانون

  .يجب أن يكون الشريك في شركة التضامن قد أتم ثمانية عشر عاماً من عمره، كامل األهلية
تجـارة تحـت اسـم      يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعد قائماً بأعمـال ال           

  .ويؤدي إفالس الشركة إلى إفالس كل الشركاء. الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

تبين الفقرة األولى أن شركة التضامن ال تتكون إال من قبل أشخاص طبيعيين لذلك ال                 
يجوز أن يكون الشخص االعتباري شريكاً فيها، وحددت الحد األدنى لعدد الشركاء الذي يمكنه              

كة وهو اثنين من الشركاء على األقل، لذلك ال يجوز أن تكون هذه الشركة من               أن يكون الشر  
قبل شخص واحد ويجب أال يزيد عدد الشركاء عن عشرين شريكاً ويرجع تحديد حـد أدنـى                 
لعدد الشركاء إلى أن هذا النوع من الشركات يقوم على االعتبار الشخصي الذي يوليـه كـل                 

ين أشخاص تربطهم الثقة المتبادلة الناتجة عن قرابـة أو          شريك في باقي الشركة فهي تتكون ب      
صداقة، وهذا االعتبار ال بتوفر في حالة ما إذا كان عدد الشركاء كبيراً لذلك حدد بـاال يزيـد    
عن عشرين شريكاً ألنه يصعب تصور وجود الثقة المتبادلة في المـألوف لـدى عـدد مـن                  

  .األشخاص يزيد عن العشرين شخصاً
 استثناء على الحد األقصى لعدد الشركاء بإجازته أن يزيـد علـى عـشرين               ووضع المشروع 

شريكاً نتيجة لموت أحد الشركاء وانتقلت حصته إلى ورثته مما أدى إلى زيـادة فـي عـدد                  
  .من هذا القانون) ١٤،٣١(الشركاء عن العشرين شريكاً شريطة أن تراعى أحكام المادتين 

ركاء متضامناً مع الشركة، في جميع أموالـه، وهـذا          وجعلت الفقرة األولى كل شريك من الش      
يعني مسئولية الشريك مسئولية شخصية عن التزامات الشركة كما لو كانت التزامات خاصـة              
به، وهذا يعني أن مسئولية الشريك غير محددة بمقدار حصته في الشركة، وإنمـا تـستغرق                

امات الشركة يتم بعنوانها المتضمن     جميع أمواله األخرى، ويرجع ذلك إلى أن التوقيع على التز         
  .أسماء الشركاء
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ويقوم التضامن فيما بين الشركاء أنفسهم، كما يقوم بين الشركة والشركاء وهذا يعني أن دائن               
الشركة يستطيع أن يعود على الشركة، ويستطيع أن يعود على أموال الشركاء، لـذلك علـى                

ذي يعد التزامـاتهم التزمـاً تابعـاً اللتـزام          الشركاء في مركز الكفالء المتضامنين للشركة ال      
الشركة، ومسئولية كل شريك مسئولية شخصية عن التزامات الشركة، ومـسئولية الـشركاء             
التضامنية عن التزامات الشركة تثبت بنص القانون لذلك ال يجوز االتفاق على إعفاء الشريك              

  .من التضامن
ن يطالب دائن الشركة أي شـريك يختـاره         ويترتب على كون الشريك متضامناً مع الشركة، أ       

بكل دين الشركة، وال يجوز للشريك أن يدفع مطالبة دائن الشركة بالرجوع على باقي الشركاء               
أو على الشركة ذاتها، ويجوز للشركة أن ترفع الدعوة ضد الشركة والشركاء في نفس الوقت،               

لبوا منه أن ينفذ أوالً على أمـوال        وال يجوز للشركاء الدفع بالتجريد في مواجهة الدائن بأن يط         
الشركة ويترتب على الوفاء من قبل الشريك لدائن الشركة أن تبرأ ذمم باقي الـشركاء وذمـة                 
الشركة وبما وفاه، ويستطيع الشريك الموفى أن يرجع على باقي الشركاء كل بقدر حصته في               

  .الدين
ية عشر عاماً كامل األهلية إال أنه قد بلغ         وتبينت الفقرة الثانية لزوم أن يكون الشرك قد أتم الثان         

هذا السن ومع ذلك يكون مصاباً بما يعدم أهليته أو ينقصها، ونص الفقرة الثانية ورد مطلقـاً                 
  .وهذا يعني أن الشريك قد يكون ذكراً أو تكون أنثى

وبينت الفقرة الثالثة اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر، ويرجع ذلك لكونه جـزاء مـن               
وما دامت الشركة تجارية، فيكتب الشريك صفة التـاجر بمجـرد       " التركة"الشخص االعتباري   

دخوله شريك في الشركة حتى لو لم تكن له هذه الصفة من قبل، لذلك ال بد من أن تتوافر في                    
الشريك المتضامن الشروط الالزمة الكتساب صفة التاجر واألهلية أي ال يقل سنه عن ثمـاني               

  . يكون محظور عليه ممارسة التجارةعشرة منه، وال
وترتب على اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر أن يلتزم بما يلتزم به التاجر، فعليـه أن                
يمسك دفاتر تجارية يقيد فيها أرباحه التي حصل عليها من الشركة، ومـسحوباته الشخـصية،              

 السجل التجاري يفي من ذلك ولكن ال يلتزم بقيد اسمه في السجل التجاري، ألن قيد الشركة في           
  .ألن البيانات التي تقدمها الشركة تتضمن اسمه

ويترتب على اعتبار الشريك المتضامن تاجر أنه إذا أفلست الشركة بسبب توقفها عن الوفـاء               
بالتزاماتها فإن ذلك يؤدي إلى إفالس جميع الشركاء المتضامنين ألن أموالهم صافية اللتزامات             

ركة من الوفاء بالتزاماتها يعني توقفهم عن دفع تلك االلتزامات، وإفـالس            الشركة، فتوقف الش  
الشركاء المتضامنون نتيجة حتمية إلفالس الشركة حتى ولو لم تذكر أسماءهم  حـين شـهر                
إفالس الشركة، وال يترتب على إفالس أحد الشركاء المتضامنين إفالس الـشركة أو إفـالس               
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فالس أحد الشركاء والمتضامنين يعد مبرراً لحل الـشركة،         باقي الشركاء المتضامنين، ولكن إ    
  .إال إذا أتفق في عقد الشركة على خالف ذلك

  .  يمني١٤"قطري،  " ٧"عراقي،  " ١٠"أردني،  " ٩" وهي تقارب نص المادة 
  

  )١٤(مادة 
يتكون عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من اسم واحد أو أكثر مـنهم،          

ويجـب أن يكـون     . حسب األحـوال  " شركائهم  " أو  " وشريكه  " ى أن تضاف إليه عبارة      عل
عنوان الشركة متفقاً دائماً مع أسماء الشركاء فيها، وإذا ذكر في اسم الـشركة اسـم شـخص                  
أجنبي عنها، مع علمه بذلك، أصبح مسئوالً عن التزاماتها بالتضامن مع باقي الـشركاء فـي                

  .ةمواجهة الغير حسن الني
لشركة التضامن أن تتخذ لها اسما تجارياً خاصاً على أن يقترن هذا االسم التجاري بـالعنوان                
الذي سجلت به على أن ويدرج في كافة مطبوعاتها ومراسالتها ويثبت على واجهة مركزهـا               

  .الرئيس، وكل فرع لها إن وجد
 بموافقة  –وباقي الشركاء   إذا توفي أحد الشركاء، وكان عنوان الشركة مسجالً باسمه، فلورثته           

 االحتفاظ باسم الشركة واستعماله، إذا تبين أن اسم الشركة اكتسب شهرة تجاريـة،              –المراقب  
  .إلى العنوان" خلفاء " على أن تضاف كلمة 
  :المذكرة اإليضاحية

تقضي الفقرة األولى على شركة التضامن أن تتخذ لها عنواناً يتكون من أسماء جميـع       
، والمقصود من ذلك تمكين الغير من معرفة شخصية الـشركاء، الـشركة، ألن              الشركاء فيها 

  .مسئوليتهم عن التزامات الشركة مسئولية شخصية وتضامنية
وليس من الضروري أن يذكر اسم جميع الشركاء في عنوان الشركة خاصة إذا كان عـددهم                

ه إذا ذكـر اسـم أحـد        كبيراً بل يمكن ذكر اسم واحد أو أكثر منهم مع إضافة كلمة وشركاء            
الشركاء فقط، أو شركاءهم إذا ذكر اسم عدد من الشركاء، وإذا كان الـشركاء أفـراد أسـرة                  

  .واحدة يكون عنوانها مشتمالً على لقب األسرة مع بيان صلة القرابة
وال يجوز ذكر اسم شخص أجنبي في عنوان الشركة، فإذا حدث ذلك وكان الغير الذي أدخـل                 

ركة يعلم بذلك ولم يعترض فيكون مسئوالً مسئولية شخـصية وتـضامنية            اسمه في عنوان الش   
عن التزامات الشركة ويرد ذلك إلى أنه ارتكب خطأ بسبب ضرراً لمن تعامل مـع الـشركة                 

  .حسن النية ويكون كذلك إذا كان ال يعلم أن من ذكر اسمه في عنوان الشركة أجنبياً عنها
 الشركة دون علمه بذلك أو اسم من قبيل الـشركاء،           وإذا أدخل الشركاء اسم أجنبي في عنوان      

يحق للغير الذي أدخل اسمه في عنوان الشركة ودون علمه أن يرجع بالتعويض على الشركاء               
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بسبب ذلك، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً دائماً مع الشركاء فيها وهذا يعنـي أنـه إذا                  
 أو توفى أحـدهم أو انـسحب مـن          تغير أشخاص الشركاء أو تحول أحدهم إلى شريك موصٍ        

الشركة وكان اسمه يظهر في عنوان الشركة، فيجب أن يعدل عنوانها بما يتفق مـع الوضـع                 
  .الجديد بحيث يظهر فقط في عنوان الشركة أسماء الشركاء المسئولين عن ديون الشركة

سجالً باسـمه،   وأجازت الفقرة الثالثة استبقاء اسم الشريك المتوفى في عنوان الشركة إذا كان م            
إذا رغب في ذلك الورثة وباقي الشركاء وشريطة حصولهم على موافقة المراقـب، علـى أن                

إلى العنوان ويحدث ذلك في الغالب إذا اكتسب عنوان الـشركة شـهرة             " خلفاء"تضاف كلمة   
  .تجارية، ويؤدي ذلك إلى مسئولية ورثة الشريك المتوفى بالتضامن عن التزامات الشركة

  .أردني" ١٠" نص المادة وهي تقارب
  

  )١٥(مادة 
يقدم طلب التسجيل إلى المراقب موقعاً من جميع الشركاء، مرفقاً به النـسخة األصـلية لعقـد        

 – أو من يفوضه من المـوظفين التـابعين لـه            –الشركة وبياناً يوقعه كل منهم أمام المراقب        
ويجب أن يتضمن كل    . المزاولينويجوز توقيع ذلك البيان أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين           

  :من العقد والبيان ما يأتي
  .عنوان الشركة، مقترناً باسمها التجاري إن وجد

  .أسماء الشركاء ومهنة وجنسية وتاريخ ميالد كل منهم وعنوانه
  .المركز الرئيس للشركة

  .مقدار رأس مال الشركة، وقيمة حصة كل شريك
  .غايات الشركة

  .دةمدة الشركة، إن كانت محد
  .أسم الشريك أو الشركاء المفوضين باإلدارة والتوقيع عنها ومدى صالحياتهم

الوضع الذي تؤول إلية الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو إفالسـه أو الحجـر عليـه، أو                   
  .وفاتهم جميعاً

  .أي بيان آخر يتفق الشركاء جميعاً على إدراجه
 بالقبول، فـإن    –ن تاريخ تقديم الطلب إليه       خالل خمسة عشر يوماً م     –يصدر المراقب قراره    

تبين للمراقب أن في عقد الشركة ما يخالف هذا القانون أو القوانين المعمول بهـا أو النظـام                  
العام، ولم يقم الشركاء بإزالة أسباب المخالفة خالل ثالثين يوماً من استالمهم كتاب المراقـب               

وصول، يصدر المراقب قراراً مسبباً بـرفض       المرسل إليهم بالبريد المسجل المصحوب بعلم ال      
ويجوز . التسجيل، ويعد رفضاً ضمنياً مضي الميعاد المشار إليه دون أن يصدر المراقب قراراً            
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 لـدى وزيـر االقتـصاد       – الصريح أو الـضمني      -االعتراض على قرار رفض التسجيل        
ـ        يهم بالبريـد المـسجل   والتجارة، خالل ثالثين يوماً من استالم الشركاء للقـرار المرسـل إل

  .المصحوب بعلم الوصول، أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للمراقب إلصدار قراره
يصدر الوزير قراره بشأن االعتراض خالل ثالثين يوماً من تـاريخ تقديمـه وقيـده بـسجل                 

ويجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعد رفضاً لالعتراض مضي الميعاد          . االعتراضات بالوزارة 
ويجوز الطعن أمام محكمة العدل العليا على قرار الـوزير بـرفض            .  صدور قرار بشأنه   دون

 خالل ستين يوماً من تاريخ اسـتالم الـشركاء للقـرار            – الصريح أو الضمني     -االعتراض  
المرسل إليهم بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو من تاريخ انتهاء الميعـاد المحـدد      

  .لصدور قرار الوزير
 بعد سداد الشركاء الرسم المقرر،      – بموافقة المراقب أو الوزير أو بحكم نهائي         –م التسجيل   يت

ويصدر المراقب شهادة تسجيل الشركة، ويتعين وضعها في مكان ظاهر بـالمركز الـرئيس              
 علـى نفقـة     -ويقوم المراقب بالنـشر       . للشركة، وصورة ضوئية منها في كل فرع إن وجد        

في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة، خالل ثالثين يوماً           عن تسجيلها    -الشركة  
  .من تاريخ سداد الرسم

  )١٦(مادة 
ينظم المراقب سجالً خاصاً لشركات التضامن بأرقام مسلسله، يتم القيد فيـه بحـسب تـاريخ                

ويجـوز لكـل شـخص      .التسجيل، وتدرج به التعديالت والتغيرات التي تطرأ على كل شركة         
ع عليه، بموافقة المراقب متى اقتنع أن للطالب مصلحة في ذلك، بعـد سـداد الرسـم                 االطال
  .المقرر
  )١٧(مادة 

  .يجوز لشركة التضامن أن تغير عنوانها أو تجري عليه تعديالً
ويشترط إلجراء هذا التغيير أو التعديل تقديم طلب موقع من جميع الشركاء لمراقب الشركات              

  .التغير أو التعديلخالل سبعة أيام من إجراء 
إذا وافق المراقب على إجراء التغيير أو التعديل، يتم تسجيله في السجل الخاص بذلك بشركات               
التضامن بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتـصاد              

  .والتجارة، وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على نفقة الشركة
عديل أو التغيير في عنوان الشركة، على ما للشركة من حقوق ومـا عليهـا مـن                 ال يؤثر الت  

التزامات، وال يكون سبباً في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به، أو قـام      
  .به غيرها تجاهها
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  )١٨(مادة 
ـ                  جلت إذا طرأ أي تغيير أو تعديل على عقد شركة التضامن أو على بيان من البيانات التي س

بموجبها، وجب على الشركة أن تطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل في السجل               
  .الخاص به بشركات التضامن وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ وقوعه أو إجرائه

ويتبع في ذلك إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هـذا القـانون، وعلـى               
  .إحدى الصحف المحلية التغيير أو التعديل على نفقة الشركةالمراقب أن ينشر في 

  )١٩(مادة 
يجوز لشركة التضامن أن تنشئ لها فروعاً في أماكن متعددة، على أن يتم قيد الفرع في مكتب                 
التسجيل الذي يقع في دائرته بموافقة المراقب،مع إيداع صورة مستخرجة من عقـد تأسـيس               

  .ثين يوماً من تاريخ إنشاء الفرعالشركة لدى هذا المكتب خالل ثال
يجب أن يذكر في صورة عقد التأسيس اسم مكتب التسجيل الذي قيدت فيه الـشركة وتـاريخ                 
القيد، كما يلزم أن يودع مكتب التسجيل الذي يتبعه الفرع، نماذج من التوقيع الخطـي لممثـل                 

  .الشركة بالنسبة لهذا الفرع
س الفرع بنشره في الجريدة التـي تـصدرها وزارة          يقوم مراقب الشركات باإلعالن عن تأسي     

  .االقتصاد، وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على نفقة الشركة
  

  الفصل الثاني

  عالقة الشركاء ببعضهم وبالغير

  )٢٠(مادة 
عقد شركة التضامن هو الذي يحدد حقوق الشركاء وااللتزامات المترتبة عليهم، ومنها توزيـع          

إذا لم ينص العقد على هذا التوزيع، فيتم توزيعها بين الـشركاء بنـسبة              األرباح والخسائر، و  
  .حصة كل منهم في رأسمال الشركة

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة أن عقد الشركة هو الذي يحدد ما للشركاء من حقوق ومـا علـيهم مـن                    

  .التزامات وهذا النص تطبيق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين
كة باشتراك جميع الشركاء في األرباح أو الخسائر ويرجع ذلك إلى أن اقتسام             ويتميز عقد الشر  

  .األرباح أو الخسائر وكذلك من األركان الخاصة لقعد الشركة
وإذا اتفق جميع الشركاء في عقد الشركة على طريقة توزيع ما حققته الشركة من أرباح أو ما                 

 جميع الشركاء شريطة أال يتحقـق فـي         يلحق بها من خسائر، فيسري هذا االتفاق في مواجهة        
اتفاقهم شرط األمد، أو يتحقق في حالة االشتراط على الشريك عدم اشـتراكه فـي الـربح أو                  
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تحمله الخسارة، أو أن يستأثر الشريك باألرباح دون غيره أو أن يحصل على نسبة معينة من                
 بطـالن تلـك     الربح سواء حققت الشركة ربحاً أو لم تحقق، ويترتـب علـى تحقيـق ذلـك               

  .االشتراطات وبطالن الشركة
وإذا لم ينص في عقد الشركة على طريقة توزيع ما حققته الشركة من أرباح أو ما لحق بهـا                   
من خسائر، يكون توزيعها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة، وفي حالة اتفاق               

، وإذا لم يتفقوا على ذلك تتوزع       الشركاء على توزيع األرباح والخسائر يسمى التوزيع االنفاقي       
بينهم كل بحسب حصته في رأس مال الشركة ويسمى التوزيع فـي هـذه الحالـة بـالتوزيع                  

  .القانوني
  .  يمني١٨/٤"قطري، " ٩"أردني و" ١٦"وهي تقارب المادة 

  )٢١(مادة 
يترتـب  للشركاء في شركة التضامن االتفاق على تغيير حقوقهم والتزاماتهم أو تعديلها، والتي             

عليها تجاه بعضهم البعض بموجب عقد الشركة أو أي وثيقة أخرى ويـشترط فـي ذلـك أن                  
  .يخضع ألحكام التسجيل والنشر

  )٢٢(مادة 
ال يجوز للشريك في شركة التضامن القيام بأي عمل من األعمال التالية دون موافقـة خطيـة                 

  :مسبقة من باقي الشركاء
  .ها مها كان نوعهاالتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل ل

  .االتفاق مع أي شخص إذا كان موضوعه يدخل ضمن أغراض الشركة أو أعمالها
االشتراك في شركة أخرى تمارس أعماالً مماثلة أو مشابهة ألعمال الشركة، أو القيام بـإدارة               
تلك الشركات، أو أن يكون شريكاً متضامناً مع شركة أخرى منافسة للشركة، وال يشمل هـذا                

  .مجرد المساهمة في شركات المساهمةالمنع 
  .ممارسة أي عمل ينافس به الشركة سواء ممارسة لحسابه الخاص أو لحساب الغير

  : المذكرة اإليضاحية
األصل أن القيام بأعمال الشركة من اختصاصات المدير، فهو الذي ينفرد فـي إدارة                

خل في إعمال إدارة الشركة ذلـك       الشركة والقيام بأعمالها، لذلك يمتنع على بقية الشركاء التد        
ألن المدير هو المسئول عن إدارة الشركة أمام كافة الشركاء والغير، لذلك إذا فرض أن قـام                 
الشريك غير المدير بأي عمل من أعمال إدارة الشركة فال تلزم به ويسأل الشريك شخصياً عن             

لشركة للقيام بأي عمل لها إذا      نتيجة أعماله لكن أجازت المادة للشريك غير المدير االتفاق مع ا          
  ".أ"حصل على موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء على ذلك هذا ما ورد في الفقرة 
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ويلتزم الشريك بعدم منافسة الشركة، لذلك يلتزم جميع الشركاء بعدم االتفاق مع أي شـخص               
علـى  كان موضوع االتفاق يدخل ضمن أغراض الشركة أو أعمالها ومقتضى ذلك أن يخطر              

الشريك أن يمارس لحسابه الخاص أو لحساب غيره نشاطاً مماثالً أو شابها لألعمال التي تقوم               
شـركة  "بها الشركة، ويحظر عليه أن يكون شركاً في شركة أو في شركة أخـرى اسـتثناء                 

تمارس ذات األعمال التي تمارسها الشركة أو مشابهة لهـا، ويجـوز للـشريك أن               " مساهمة
لمذكورة أعاله شريطة أن يحصل على موافقة خطيـة مـسبقة مـن بـاقي               يمارس األعمال ا  

  .الشركاء
والحكمة من التزام الشريك بعدم المنافسة هي شركة التضامن تتكون على أسـاس االعتبـار               
الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، وحرصهم على التعاون اإليجابي المنظم فيمـا بيـنهم              

كوين الشركة وهو الربح، لذلك يجب أن يسعى جميع الشركاء          للوصول إلى تحقيق الهدف من ت     
إلنجاح الشركة، لذلك قد يترتب على اشتراك الشريك في شركة أخرى والتزامه بتقديم النصح              
واإلرشاد لها ما يمثل مساساً بمصلحة شركة التضامن فضالً عن ذلك فإن الـسماح للـشريك                

صي ومصلحة جميع الـشركاء فـي شـركة         بمنافسة شركة التضامن فيه هدم لالعتبار الشخ      
  .التضامن ألن من صور المنافسة للشركة أن يقوم بسحب عمالئها وهذا يلحق الضرر بها

  .أردني" ٢١"والمادة تقارب نص المادة 
  )٢٣(مادة 

إذا تعاطى الشريك أعماالً مشابهة أو منافسة ألعمال الشركة بدون موافقة الشركاء اآلخـرين              
ديم حساب للشركة عن كل ما جناه من أرباح من األعمال المذكورة وعن             يكون مسئوالً عن تق   
  .تلك األرباح للشركة

وعلى كل شريك أن يقدم إلى الشركة حساباً عن كل منفعة حازها بـدون موافقـة الـشركاء                  
اآلخرين من أية معاملة تتعلق بالشركة أو من جراء استعماله أموالها أو اسـمها أو عالمتهـا                 

  . يدفع لها تعويضاً عن ذلك أن كان له مقتضىالتجارية وأن
  )٢٤(مادة 

من هذا القانون يعد الشريك فـي شـركة التـضامن مـسؤوال             ) ٢٥(مع مراعاة أحكام المادة     
بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون وااللتزامات التي ترتبت على الشركة أثنـاء              

في حدود تركته مسئولين بالتضامن عن تلـك        وجوده شريكاً فيها، كما يصبح ورثته بعد وفاته         
  .الديون وااللتزامات إلى أن توفى هذه الديون

كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ أو بكتابه أو تصرف، أو سـمح                 
للغير عن علم منه بإظهاره كذلك، يكون مسئوالً تجاه كل من أصبح دائناً للشركة اعتقاداً منـه                 

  .ءبصحة اإلدعا
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  )٢٥(مادة 
يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، إال أنه ال يجوز له التنفيذ علـى                
األموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه إال بعد القيام بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لـم                

ـ                وال الخاصـة   تكف هذه األموال لتسديد دينه، فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه علـى األم
  .للشركاء ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة

  
  )٢٦(مادة 

للشريك في شركة التضامن االنسحاب بإرادته المنفردة من الشركة إذا كانت غير محددة المدة،              
  :وترتب على ذلك التالي 

اً خطياً وبالبريد المسجل يتضمن رغبته      أن يبلغ المراقب والشركاء اآلخرين في الشركة، إشعار       
باالنسحاب من الشركة، ويسري هذا الحكم اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب إعالنـاً               
بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل على نفقـة الـشريك المنـسحب، وال يحـتج                 

  . باالنسحاب على الغير إال من هذا التاريخ
نسحب مسئوالً بالتضامن والتكافل مع باقي الشركاء في الشركة عن الديون           أن يظل الشريك الم   

وااللتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعد ضامناً لها بأمواله الشخصية مع بـاقي               
  .الشركاء وفقاً ألحكام القانون

ـ                م بـسبب   أن يكون مسئوالً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي ضرر لحق بها أو به
  .انسحابه من الشركة، والتعويض عن ذلك

إذا كانت شركة التضامن لمدة محددة، فال يجوز ألي شريك فيها االنسحاب منها خالل المـدة                
  .إال بحكم من المحكمة المختصة

من هذه المـادة    ) ٢-١(يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام البندين            
زمة على عقد الشركة، وإجراء التغيرات الضرورية على أوضاعها وفقاً          إجراء التعديالت الال  
  .ألحكام هذا القانون

من هذه المادة، وكانت الشركة مكونـه       ) ١(وفي حالة انسحاب أحد الشركاء وفقاً ألحكام البند         
من شخصين اثنين، فال يؤدي ذلك إلى بطالن الشركة، ولكن يترتب على الشريك الباقي إدخال               

جديد أو أكثر عوضاً عن الشريك المنسحب خالل ثالثة أشهر من تـاريخ االنـسحاب،               شريك  
  .وإذا لم يتم ذلك خالل هذه المدة تحل الشركة حكماً
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  :المذكرة اإليضاحية
تؤسس شركة التضامن على االعتبار الشخصي، لذلك تتأثر هذه الشركة بانسحاب أحد              

ب من الشركة مقيد بأن ال تكون الشركة محـددة          الشركاء منها، لذلك حق الشريك في االنسحا      
  .المدة، وأن ينسحب في وقت ال يتسبب فيه ضرر لباقي الشركاء أو للشركة

وقد أجازت الفقرة األولى لشريك أن ينسحب بإرادته المنفردة من الشركة شـريطة أن تكـون                
يلة تتعدى حياة   الشركة غير محددة المدة، وبأخذ نفس الحكم إذا نص عقد الشركة على مدة طو             

اإلنسان، وهذا ما تقضي به القواعد العامة بأن ال يلزم الشخص بما يقيد حريته لمدى الحيـاة                 
ألن ذلك يتنافى مع مبدأ حرية العمل ، وعلى الشريك أن يبلغ المراقب الشركاء اآلخرين فـي                 

ب أن يكون   الشركة إشعاراً بالبريد المسجل بإرادته باالنسحاب من الشركة قبل حصولها، ويج          
اإلشعار كتابة، وعلى المراقب أن يقوم بنشر إعالن بانسحاب الـشريك مـن الـشركة فـي                 
صحيفتين محليتين على األقل على حسبا الشريك المنسحب، ويقصد من ذلك إشهار انـسحابه              

  .حتى يعلم الغير بذلك
االنسحاب تم  ويكون انسحاب الشريك بالنسبة لباقي الشركاء من وقت إشعارهم خطياً بذلك ألن             

بإرادته المنفردة لذلك ال يتطلب موافقتهم، أما بالنسبة للغير فـال يحـتج بانـسحاب الـشريك                 
مواجهتهم إال من تاريخ النشر في الصحيفتين المحليتين ، وحيث يفترض عملهـم بانـسحاب               

  .الشريك بالنشر
ـ             ون الـشركة   وال يترتب على انسحاب الشريك المتضامن من الشركة انتهاء مسئوليته عن دي

والتزاماتها التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها، بل يبقى مسئوالً بالتضامن والتكافل مع بـاقي               
الشركاء في الشركة عن تلك الديون وااللتزامات، ويكون ضامناً لها بأمواله الشخـصية مـع               
 باقي الشركاء، ويجب أن يكون انسحابه في وقت مناسب للشركة وللـشركاء وأن يكـون دون         

غش من عكسه الموضوع تملك السلطة التقدير به في تحديد مدى مناسبة الوقت الذي ينسحب               
فيه الشريك، ومدى مساس انسحاب الشريك بمصلحة الشركة أو الشركاء، ومدى سـوء نيـة               
الشريك المنسحب من عدمه، وهذا يعني ان للمحكمة سلطة قبول انسحاب الشريك من عدمـه،               

ويض عن أي ضرر لحق بالشركة وبالشركاء يـسبب انـسحابه مـن      ولها أن تحكم عليه بالتع    
  .الشركة

والفقرة الثانية تبين حكم انسحاب الشريك في الشركة محددة المدة، حيث جعلـت األسـاس أال                
ينسحب الشريك، وذلك وفقاً للقواعد العامة بأن العقد شريعة المتعاقدين عليهم أن يلتزموا بمـا               

لهم نقضها أو تعديلها باتفـاق المتعاقـدين أو ألسـباب يقرهـا             ورد به من أحكام، وال يجوز       
القانون، لذلك على كل شريك أن يلتزم بعقد الشركة طوال المدة المحددة لـه فـال يـستطيع                  
االنسحاب من الشركة قبل ولكن يجوز ألي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة               
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 أسباب معقولة تبرر الحكم بانسحابه منها، مثل أن         قبل انقضاء المدة المحددة لها إذا قدم للشركة       
يبين للمحكمة أن مدة الشركة طويلة تعد قيداً على حريته، أو أنه في ضائقة مالية تبرر حاجته                 
إلى حصته في الشركة للتصرف بها، وللمحكمة سلطة تقدير األسباب التـي قـدمها الـشريك                

إرادته المنفردة من الشركة أو إذا قـررت        لتبرير انسحابه من الشركة، وإذا انسحب الشريك ب       
المحكمة المختصة انسحاب الشريك من الشركة في حالة تحديد مدة الـشركة، فعلـى بـاقي                
الشركاء إجراء التعديالت الالزمة على عقد الشركة، وشطب حصته ومحو اسمه من عنـوان              

غيرات وفق أحكام هذا    الشركة إذا وجد، وأن تقوم بالطلب من المراقب تسجيل التعديالت أو الت           
  .القانون

أثر انسحاب الشريك بإرادته المنفردة علة وجود الشركة، ويظهر أن ذلك ال            " ٤"وبينت الفقرة   
يؤثر على وجودها سواء يقي بعد انسحابه شريكين على األقل أن يبقى شريكاً واحداً، وال تحل                

دته المنفردة، فعلى الشريك    لكن إذا كنت الشركة مكون من شريكين وانسحب أحدهما منها بإرا          
الباقي إدخال شريك جديد أو أكثر معه في الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب على أن يـتم                 
ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ االنسحاب، أما إذا لم يقم بذلك خالل المـدة المحـددة تحـل                   

ذا انسحب الشريك   الشركة حكماً، وهذا الحكم خاص بانسحاب الشريك بإرادته المنفردة، لذلك إ          
بقرار من المحكمة، فإن الشركة ال تحل إذا بقي من الشركاء اثنين  على األقل، أما إذا كانـت                   
الشركة بين اثنين من الشركاء وقررت المحكمة انسحاب أحدهما فإن الشركة تنحل، ويرجـع              

. لمنفـردة ال يطبق إال في حالة انسحاب الشريك بإرادتـه ا         " ٤"ذلك إلى أن ما ورد في الفقرة        
  .أردني" ٢٨"وهي تطابق نص المادة 

  )٢٧(مادة 
يجوز ألحد الشركاء أن يطلب الحكم بحل الشركة لعدم وفاء شريك آخر أو أكثر بما تعهد به،                 
  .أو إذا تبين للمحكمة وجود أسباب خطيرة تسوغ ذلك ويكون باطالً كل اتفاق يقضي بغير ذلك

ك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً        ويجوز للشركاء أن يطلبوا الحكم إخراج شري      
  .لحل الشركة، على أن تبقى الشركة قائمة بين الباقين

  :المذكرة اإليضاحية
تبين الفقرة األولى جواز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب أحد الشركاء ذلك لعـدم                 

وغ لهـا حـل     وفاء شريك آخر بما تعد به، أو ألي سبب آخر تقرر المحكمة خطورته مما يس              
  .الشركة، وما ورد في الفقرة األولى حكم آمر، لذلك يعد باطالً كل اتفاق يقضي بخالف ذلك

ومن مسوغات حل الشركة بحكم قضائي وجود نزاع دائم بين الشركاء يؤدي إلى شل عمـل                
ه الشركة، أو إهمال الشريك المدير إذا كان مديراً نظامياً أو قيام أحد الشركاء بعمل يترتب علي               

منافسة الشركة، وإذا كانت حصة الشريك أداء عمل ومرض أو عجز فيعد ذلك من األسـباب                
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التي تؤدي إلى حل الشركة، وعليه إذا كانت المادة لم تحدد  األسباب التي يمكن تسوغ طلـب                  
حل الشركة، إال أنه يمكن القول بصورة عامة أن كل سبب يؤدي إلى عدم إمكانية اسـتمرار                 

ركاء يعد سبباً مسوغاً لحل الشركة وتقدير ذلك رجع للسلطة التقديرية للمحكمة            الشركة بين الش  
ويظهر أن الحاالت التي تبرر النظر في حل الشركة لم ترد على سبيل الحصر، في               . المختصة

أردني، ويظهر أن المشروع قد تأثر بمـا  " ٣٣"حين وردت على سبيل الحصر في نص المادة  
 الشركات في دولة اإلمارات العربية، حيث لم يحدد األسباب التي           من" ٢٨٢/١"ورد في المادة    

  .تبرر نظر المحكمة في حل الشركة على سبيل الحصر كما فعل المشرع األردني
وإذا طلب أحد الشركاء حل الشركة فللمحكمة السلطة التقديرية في حل الشركة من عدمه،فإذا               

تاريخ الحكم وذلك في مواجهة الشركاء أو       صدر حكم نهائي بحل الشركة فتنقضي اعتباراً من         
الغير، ويجوز لباقي الشركاء طلب التعويض من الشريك الذي تسبب في الحـل وذلـك مـن                 

  .أمواله الخاصة وليس من أموال الشركة
وتبين الفقرة الثانية أنه يجوز للشريك أن يطلب من المحكمة إخراج أحد الـشركاء إذا كانـت                 

 سبباً مسوغاً لحل الشركة وللمحكمة أن تخرج الشريك إذا تحققـت            تصرفاته مما يمكن اعتباره   
من صحة اإلدعاء ضده، على أن تراعى المحكمة مركز الشريك المراد إخراجه، ودوره فـي               
تكوين الشركة ومقدار حصته، فقد يكون للشريك دور أساسي في تكوين الشركة، أو يكون تقدم           

الـخ، كـل هـذه    ..كائن به الشركة أو مقرها الرئيس معظم رأسمالها، وقد يكون مقدم العقار ال      
االعتبارات يجب أن تؤخذ في حسبان القاضي أثناء نظر القاضي فـي طلـب إخـراج أحـد                  

وإذا حكمت المحكمة بإخراج الشريك من الشركة، فال يؤدي ذلـك إلـى        . الشركاء من الشركة  
كمت المحكمة بإخراجه   حل الشركة بل تبقى بين باقي الشركاء، وتقدير حصة الشريك الذي ح           

بحسب قيمتها وقت صدور الحكم بإخراجه وتدفع له نقداً، وال يبقى له حقوق تجاه الـشركة إال                 
  .الحقوق الناتجة من عمليات سابقة على تاريخ صدور الحكم

  )٢٨(مادة 
  .يجوز للشريك أن ينزل عن حصته ألي شريك آخر إال إذا نص عقد الشركة على غير ذلك

ك النزول عن حصته في الشركة إلى غير الشركاء إال بموافقة جميع الـشركاء              ال يجوز للشري  
أو بموافقة األكثرية المنصوص عليها في عقد الشركة وعلى أية حال يشترط القيام بإجراءات              

  .التسجيل والنشر بمقتضى القانون
دائنيها إال  إذا نزل أحد الشركاء عن حصته فال يبرأ من ديون الشركة السابقة على نزوله قبل                

  .إذا أقروا هذا النزول وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين
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  :المذكرة اإليضاحية
نظراً ألن شركة التضامن تقوم على االعتبار الشخصي فإن لشخصية الـشريك فيهـا                

اعتبار ملحوظ، لذلك قضت الفقرة األولى بجواز نزول الشريك عن حصته ألي شريك آخـر               
ة ألن ذلك النزول ال يؤثر في االعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة بسبب أنه               في الشرك 

ال يدخل أجنبياً شريكاً جديداً لباقي الشركاء، ولكن إذا ورد نص في عقد الشركة علـى عـدم                  
جواز نزول الشريك عن حصته إلى شريك آخر، فال يجوز له ذلك استنادا إلى القوة الملزمـة                 

 عقد الشركة على اشتراط موافقة الشركاء على نزول الشريك عن حصته            للعقد، وقد ينص في   
  .لشريك آخر، لذلك ال يتم النزول في هذه الحالة إال بموافقة باقي الشركاء

وقضت الفقرة الثانية بأنه ال يجوز للشريك النزول عن حصته أو عن جزء منها للغيـر إال إذا                  
ريتهم إذا نص عقد الشركة على ذلك، ألن النزول         وافق باقي الشركاء على ذلك أو بموافقة أكث       

عن الحصة للغير يؤدي إلى المساس باالعتبار الشخصي الذي تكونت على أساسـه الـشركة،          
ألنه يؤدي إلى دخول شخص أجنبي على الشركاء كشريك في الشركة، لـذلك يكـون لبـاقي                 

ء في حالة عدم النص على      الشركاء حق الموافقة على ذلك من عدمه فإذا لم يوافق باقي الشركا           
ذلك في عقد الشركة أو لم يوافق أكثريتهم في حالة النص على ذلك في عقد الشركة، فال أثـر                   
لنزول الشريك عن حصته للغير في مواجهة باقي الشركاء، أو في مواجهة الـشركة أو فـي                 
 مواجهة الغير دائن الشركة، وهذا يعني أن يبقى الشريك الذي نـزل عـن حـصته مـسئوالً                 

باعتباره متضامناً عن جميع ديون الشركة السابقة أو الالحقة لنزوله عـن حـصته، ويجـوز                
للشريك أن ينزل عن حقوقه للغير دون موافقة باقي الشركاء ويبقى هذا النزول فيما بينه وبين                
الغير، ويرد ذلك إلى كون الشريك يتصرف في حق من حقوقه الشخصية المتمثلة في نـصيبه                

 أو في موجودات الشركة حين تصفيتها ولكن ال أثر لهذا النزول في حق الـشركة                من األرباح 
أو الشركاء ويبقى الغير أجنبياً عن الشركة ويجوز للشريك أن يشرك شخصاً آخر معـه فـي                 
حصته ويسمى شريك الشريك بالرديف وتنشأ شركة محاصة بين الشريك والرديف وموضعها            

قة بين الرديف والشركة، فال يجوز له أن يمارس أي حـق            استغالل الحصة، وال تنشأ أية عال     
  .من حقوق الشركاء وال يستطيع ان يطالب الشركة بنصيبه ارباح الحصة التي اشترك فيها

وإذا تم النزول عن حصة الشريك حسب ما ذكر أعاله، فيجب القيـام بـإجراءات التـسجيل                 
  .والنشر حسب أحكام هذا القانون

 مسئولية الشريك الذي نزل عن حصته عن ديون الشركة الـسابقة علـى               وبينت الفقرة الثالثة  
نزوله فجعلته مسئوالً عنها تبل دائنيها إال إذا أمر الدائنون نزوله وفقاً للقواعد المعمول بها في                

أما ديون الـشركة الالحقـة      . شأن حوالة الدين أي بتحويل دينه حيث يصبح ديناً على الشركة          

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

سئوالً عنها، إال إذا لم يتم تسجيل ونشر النزول، أو بقي اسـمه فـي               على خروجه فال يكون م    
  .عنوان الشركة

  )٢٩(مادة 
كل اتفاق على جواز النزول عن الحصص دون قيد يعد باطالً، ومع ذلك يجـوز للـشريك أن     

  .ينزل إلى الغير عن الحقوق المتعلقة بحصته، وال يكون لهذا النزول أثر إال بين طرفيه
الشركاء إلى الغير عن حصته في شركة التضامن دون موافقة الشركاء اآلخرين            إذا نزل أحد    

أو األغلبية المبينة في عقد الشركة، فإن هذا النزول يكون غير نافذ في حق الشركة ودائنيهـا                 
والشركاء اآلخرين وال يحق لمن تم النزول له التدخل في إدارة الـشركة أو اإلطـالع علـى                  

  .حساباتها ودفاترها
ق لمن تم النزول له قبض حصة األرباح التي تستحق للشريك المتنازل وفق حساب األرباح               يح

المتفق عليه بين الشركاء، كما يحق له في حالة حل الشركة أن يأخذ من موجودات الـشركة                  
الحصة التي تستحق للشريك المتنازل وللتحقق من مقدار تلك الحصة يحق له أن يحصل على               

  . راً من تاريخ حل الشركةحساب التصفية اعتبا
  :المذكرة اإليضاحية

تبين الفقرة األولى بطالن كل اتفاق بين الشريك والغير يقضي بنزول الـشريك عـن                 
حصته للغير، ومع ذلك أجازت للشريك أن ينزل إلى الغير عن الحقوق المتعلقـة بحـصته أو                 

له في مواجهة الشركة أو باقي      بجزء منها، ويكون لهذا النزال أثره فيما بين طرفيه أي ال أثر             
الشركاء أو الغير، فإذا نزل الشريك عن الحقوق المتعلقة بحصته أي األرباح إلى الغير، فتكون               
العالقة بينه وبين الغير فقط، فال يستطيع الغير أن يطالب الشركة باألرباح، لذلك على الشريك               

شريك الذي نزل عن حصته فـي       أن يأخذ أرباح حصته ويعطيها لمن تنازل له عنها، ويعد ال          
حكم البائع ويلزم بضمان المبيع وهو حصته في الشركة، وإذا نزل الشريك عـن جـزء مـن      
الحقوق المتعلقة بحصته للغير أي نزل له عن جزء من األرباح فيكون الغير شريك الـشريك                

عالقة وتنشأ شركة المحاصة بينهما موضوعها استغالل الحصة، وال تنشأ أية           " رديف"ويسمى  
بين الرديف والشركة أو الشركاء أو الغير، فال يجوز له أن يمـارس أي حـق مـن حقـوق                    
الشركاء وال يستطيع أن يطالب الشركة من نصيبه من أرباح الحصة التي اشترك فيها وبينت               
الفقرة الثانية عدم نفاذ نزول الشريك عن حصته في شركة التضامن في حق الشركة ودائنيهـا                

خرين إذا تم النزول دون موافقة الشركاء اآلخرين أو األغلبية المبنية فـي عقـد               والشركاء اآل 
الشركة، لذلك ال يحق لمن تم النزول له التدخل في إدارة الشركة أو اإلطالع علـى دفاترهـا                  

ولكن يكون النزول نافذ بـين      . وحساباتها ويبقى الغير الذي نزل له الشريك أجنبياً من الشركة         
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 له، ويرد ذلك إلى كون الشريك يتصرف في حق من حقوقه الشخصية التي              الشريك ومن نزل  
  .تتمثل في نصيبه من األرباح وفي موجودات الشركة عند تصفيتها

وبينت الفقرة الثالثة بأنه لمن تم النزول له من الشريك المتضامن أن يقبض حصة األرباح التي                
حساب األربـاح المتفـق عليـه بـين     تستحق للشريك الذي نزل له، وتحدد هذه األرباح وفق          

الشركاء كما يحق له في حالة حل الشركة األخذ من موجودات الشركة الحصة التي تـستحق                
للشريك الذي نزل له وله في سبيل التحقق من مقدارها أن يحصل علـى حـساب التـصفية                  

نـازل فـي    اعتباراً من تاريخ حل الشركة، وفي هذه الحالة يحل المتنازل له محل الشريك المت             
  .حقوق الشريك قبل الشركة أو في جزء منها حسب مقتضى الحال

  
  )٣٠(مادة 

يجوز ضم شريك أو أكثر إلى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها إال إذا نـص عقـد                  
الشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسئوالً عن الديون وااللتزامات التي ترتبـت              

  . إليها، وضامناً لها بأمواله الخاصةعلى الشركة بعد انضمامه
من هذه المادة على أي شريك جديد ينضم إلى الشركة بنزول أحد            ) ١(تسري أحكام هذا البند     

  .الشركاء اآلخرين له عن حصته في الشركة، أو أي جزء منها
  :المذكرة اإليضاحية

م ذلـك   يجوز ضم شريك جديد أو أكثر ليصبحوا شركاء في شركة تضامن قائمة، ويت              
بموافقة الشركاء في شركة التضامن، فقعد شركة التضامن تم بين جميع الشركاء لذلك ال يعدل               
بإضافة شركاء جدد إال بموافقة كل المتعاقدين، فضالً عن ذلك فإن الشركة تقوم على االعتبار               

جـب  الشخصي لذلك ال بد أن يتحقق هذا االعتبار في الشركاء الجدد، وتقدير تحقق ذلك فيهم ي               
أن يكون لدى جميع الشركاء، ولكن ضم شريك أو أكثر إلى شركة التضامن دون موافقة جميع                
الشركاء وذلك إذا نص في عقد الشركة على جواز ذلك بموافقة أغلبية الـشركاء، وإذا ضـم                 
شريك أو أكثر لشركة التضامن فيصبح شريكاً متضامناً مع الشركة ويكون مسئوالً عن ديونها              

 التي ترتبت بعد انضمامه إليها، مثله مثل باقي الشركاء المتـضامنين، ومـسئوليته              والتزاماتها
  .تكون مطلقة عن ذلك أي في كل ما يملك من أموال خاصة به

وتنص الفقرة الثانية على سريان الحكم الوارد في الفقرة األولى الذي يحدد مسئولية الـشريك               
لشركة يسري أيضاً في حالة انضمام شـريك        الجديد الذي انظم للشركة عن ديون والتزامات ا       

جديد لشركة التضامن بنزول أحد الشركاء اآلخرين له عن حصته أو أي جزء منهـا، بحيـث           
يصبح شريكاً متضامن ومسئوالً مسئولية مطلقة في أمواله الخاصة عـن ديـون والتزامـات               

  .أردني" ٣٣"الشركة، وهي تقارب نص المادة 
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  )٣١(المادة 
ما لـم يـنص عقـد       . ضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها        تبقى شركة الت  

  .الشركة أو أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد الشركاء فيها على غير ذلك
ينضم من يرغب من ورثة الشريك المتوفى إلى الشركة كل بنسبة مـا آل إليـه مـن                

ن تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها فـي        حصة مورثة بصفة شركاء متضامنين إذا كانوا مم       
  .الشريك المتضامن وفقاً ألحكام هذا القانون

إذا كان بين ورثة الشريك المتوفى قاصراً أو فاقداً لألهلية القانونية، فينضم إلى الشركة بصفة               
  .شريك موصى، وتتحول عندها الشركة حكماً إلى شركة توصية بسيطة

لعمل بعد وفاة أي من الشركاء فيها دون أن يكون في عقدها            إذا استمرت شركة التضامن في ا     
أو في أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح بمنع استمرار قيامهـا،                 
واستمرت على ذلك الوجه، فال تسأل تركة الشريك المتوفى عن أي من الديون وااللتزامـات               

  .التي ترتبت على الشركة بعد وفاته
  :إليضاحيةالمذكرة ا
تبين الفقرة األولى أن شركة التضامن تبقى قائمة ومستمرة في وجودهـا فيمـا بـين                  

الشركاء في حالة وفاة أحدهم، شريطة أال يقل عدد الشركاء الذين تستمر الشركة معهـم عـن                 
اثنين، وذلك تطبيقاً للشروط الخاصة بعقد الشركة وإال تنقضي الشركة بقوة القانون، وشريطة             

ص في عقد الشركة أو في عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد الشركاء فيها على                 أال ين 
غير ذلك، فإذا ورد نص في عقد الشركة أو في أي عقد آخر وقعه جميع الـشركاء، وتـوفي                   

  .أحدهم بعد ذلك فتنقضي الشركة
كون لمن يرغب مـن     أنه في حالة بقاء الشركة بعد وفاة أحد الشركاء في         " أ"وتبين الفقرة الثانية    

ورثته أن ينظم إلى الشركة كل نسبه ما آل إليه من حصة مورثه بصفته شريكاً متـضامناً إذا                  
حكم ما  " ب"توافرت فيهم الشروط الواجب توفرها في الشريك المتضامن وبينت الفقرة الثانية            

اً موصياً يكـون  إذا كان بين الورثة قاصراً أو فاقد األهلية فإنه ينضم إلى الشركة بصفته شريك          
مسئوالً عن التزامات الشركة في حدود ما آل إليه من حصه مورثه، وفي هذه الحالة ال يتوقف                 

 ٢٨٣/٢(استمرار بقاء الشركة على صدور أمر من المحكمة بإبقاء مال القاصر في الـشركة               
  ).إماراتي

  ): أردني٣أ /٣٠(
بعد وفاة أي من الشركاء فال تسأل تركة        وبينت الفقرة الثالثة أنه إذا استمرت الشركة في العمل          

الشريك المتوفى عن أي من الديون وااللتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاتـه بمقـدار                
  . أردني٣٠هي تقارب نص المادة . حصة مورثهم
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  )٣٢(مادة 
يقدر نصيب الشريك الذي يخرج من الشركة أو ورثته بحسب قيمة حصته يوم وقوع ما يسوغ                

يدفع له هذا النصيب نقداً، وال يكون لهذا الشريك نصيب بما يستجد بعد ذلـك مـن   خروجه، و 
حقوق للشركة إال بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على أسباب خروجه، ما                

  .لم ينص عقد الشركة على غير ذلك
  :المذكرة اإليضاحية

در نصيبه بحسب قيمة حصته     إذا خرج الشريك من الشركة وفق أحكام هذا القانون فيق           
يوم خروجه ويدفع له نصيبه نقداً، وإذا توفي الشريك يقدر نصيب الورثة نقداً يوم وفاة الشريك             
وفي حالة عدم رغبتهم في االنضمام إلى الشركة يدفع لهم نقداً، وال يكون للشريك الذي خرج                

ركة بعـد ذلـك، إال      من الشركة أو لورثة الشريك المتوفى نصيب فيا يستجد من حقوق للـش            
الحقوق التي تنتج عن عمليات سابقة على أسباب الخروج، إال إذا نص في عقد الشركة علـى                 

  .غير ذلك
  )٣٣(مادة 

إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن يكون لدائني الشركة حق االمتياز في طابق إفالسه               
ا حق االمتيـاز علـى ديـون        على ديونه الخاصة، أما إذا أفلست الشركة، فتعطى ديون دائنيه         

  .الشركاء
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة أنه إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن وكان للشركة دائنـين فـال                  
يتساوى دائنو الشركة مع دائني الشريك المفلس، بل يكون لدائني الشركة امتياز علـى ديـون                

على الشركة على دائني الشريك المفلس، وإذا       الشريك، فيتقدم دائنو الشركة في استبقاء ديونهم        
أفلست الشركة فيكون لدائني الشركة حق التقدم في استبقاء ديونهم على الشركة من مجوداتهـا       

  .قبل داني الشركاء
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  الفصل الثالث

  إدارة شركة التضامن

  )٣٤(مادة 
اء الشركاء  يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن، ما لم يحدد عقد الشركة أسم              

المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها، وصالحياتهم، وعلى الشخص المفوض أن يقـوم بأعمـال             
الشركة وفقاً ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، وفي حدود الصالحيات المفوضـة             
إليه، والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، وال يجوز له تقاضي مكافأة أو أجر عن عملـه فـي                 

  .دارة الشركة إال بموافقة الشركاء اآلخرينإ
كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعد ممثالً عن الشركة وتلتزم الشركة              

  .باألعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها، وباآلثار المترتبة عن هذه األعمال
  :المذكرة اإليضاحية

  :تضامن على النحو التاليحددت الفقرة األولى من له حق إدارة شركة ال  
إذا لم يحدد الشركاء في عقد الشركة أو في عقد مستقل أسماء المفوضـين بـإدارة الـشركة،                  
فيكون لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن، وهذا يعني أن كل شريك فوض مـن                 

 إلى باقي   الشركاء اآلخرين في إدارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها أمام القضاء دون الرجوع           
الشركاء في ذلك، ويجوز لكل شريك االعتراض على أي عمل قام به شريك يدخل في نطـاق                 
إدارة الشركة قبل تمامه، ويمكن رفض هذا االعتراض بأغلبية الشركاء، وال يجوز ألي شريك              

  .االعتراض على العمل بعد تمامه
ين بإدارتها والتوقيع عنهـا     إذا حدد الشركاء في عقد الشركة أو في عقد مستقل أسماء المفوض           

يكون لهم وحدهم دون باقي الشركاء إدارة الشركة والتوقيع عنها وفقاً ألحكام القانون واللوائح              
الصادرة بموجبه، وعليه أال يتجاوز حدود الصالحيات المفوضة غليه والحقوق الممنوحة لـه             

  .في العقد
عمله في إدارة الـشركة إال بموافقـة        وال يجوز لمن يدير الشركة تقاض مكافأة أو أجر مقابل           

  .الشركاء
وبينت الفقرة الثانية حقه المفوض بإدارة الشركة فعدتـه ممـثالً لهـا ألن الـشركة شـخص                  
اعتبارها، والشخص االعتباري خواد أو قبض ربح ال وجود ملموس له لذلك ال بد من وجود                

يمثلها ويعبر عن إرادتهـا،  من يمثله ويعبر عن إدارته، والشخص المفوض بإدارة الشركة هو         
ويتصرف باسم الشركة وعنوانها وليس باسمه الشخصي، ويترتب على ذلك أن كـل أعمـال               
اإلدارة التي يجريها باسم الشركاء ولغاية تحقيق أغراضها وفي حدود الصالحيات المحددة له             

رة التـي  تبقى مباشرة في ذمة الشركة وتسأل عن كافة اآلثار التي تترتب علـى أعمـال اإلدا      
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يباشرها المفوض بإدارتها وعليها أن تنفذ جميع االلتزامات التي نشأت عن إدارتها مـن قبـل                
  .المفوض باإلدارة

  . أردني١٧وهي نقارب المادة 
  )٣٥(مادة 

  :على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن، سواء كان شريكاً فيها أم لم يكن
الص، وأن يحـافظ علـى حقوقهـا ويراعـي          أن يقوم بالعمل لصالح الشركة بكل أمانة وإخ       

مصالحها، وأن يبذل من العناية في تدبير مصالحها ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصـة، وأن        
  .يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة

أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء أو أي منهم مثـل                
  . والبيانات منهتلك الحسابات والمعلومات

يتحمل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن مسئولية ضمان أي ضرر يلحقه بالـشركة أو              
يلحق بها بسبب إهماله أو تقصيره وتسقط هذه المسئولية بانقضاء ثالث سنوات علـى انتهـاء                

  .عمله في إدارة الشركة ألي سبب من األسباب
  :المذكرة اإليضاحية

 التي تقع على كاهل الشخص المفوض بإدارة شركة التـضامن           تبين المادة االلتزامات    
أن يتحلى باألمانة واإلخالص في قيامه      ) أ/١(سواء كان شريكاً فيها أو لم يكن، فأوجبت الفقرة          

بالعمل لصالح الشركة، وأن يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، ووضعت معيـاراً لـذلك              
اية في إدارته للشركة ما يبذله من الغايـة فـي   وهو معيار شخصي يتمثل في أن يبذل من العن        

وأال يمارس أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، كان يقـوم مـثالً            .   إدارته لمصالحه الخاصة  
  .بالتبرع بجزء من أموالها يعتبر هذا التبرع باطالً بسبب أنه يحلق الضرر بالشركة

ات صـحيحة عـن أعمـال       أن يقدم للشركاء في شركة التضامن حساب      ) ب/١(وألزمته الفقرة   
الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة، وكذلك يقدمها في حالة مـا إذا               
طلب الشركاء و أحدهم منه ذلك، حتى يتمكن الشركاء من اإلطالع على حـسابات الـشركة                

ي يتمكن  والمستندات الالزمة ودفاتر الشركة ووثائقها لتكوين فكرة عن كيفية إدارته للشركة لك           
  .الخ..الشركاء من توجيه النصح واإلرشاد للمدير بخصوص إدارته للشركة و مساءلته

وجعلت الفقرة الثانية الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن مسؤول عن أي ضرر يلحقـه              
بالشركة ويرد إلى إهماله أو تقصيره فإذا أساء استخدام عنوان الشركة في التوقيع على صفقة               

شركة مسئولة عن ذلك في الغير حسن النية الذي ال يعلم بحقيقة الصفقة حمايـة               خاصة به، فال  
للوضع الظاهر وللشركة أن تعود عليه بتعريفها عن كل ضرر لحق بها نتيجة لذلك، وترفـع                
الدعوى عليه إما عن طريق مدير آخر إن وجد، أو من قبل ممثل جديد للشركة بنـاء علـى                   
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ا يفيد األخذ بمفهوم حماية الغير حسن النية وتفـصيله ذلـك         طلب الشركاء أو واحد منهم، وهذ     
ويرحب أن ترفع دعوى التعويض عن الضرر الـذي سـببه           .      لتشجيع االئتمان التجاري  

الشخص المفوض بإدارة الشركة خالل ثالث سنوات من تاريخ انتهاء عمله في إدارة الشركة              
عد انتهاء عمله في إدارة الـشركة ولـم         ألي سبب من األسباب فإذا انقضت السنوات الثالث ب        

 ١٨وهي تقـارب نـص المـادة        . " ترفع عليه دعوى تعويض تسقط مسئوليته بمرور الزمان       
  ".أردني
  )٣٦(مادة 

على الشخص المفوض بإدارة الشركة، أن يقدم للشركاء فيها خالل مدة ال تزيد علـى ثالثـة                 
  :أشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة 

ل منفعة نقدية أو عينية أو حقوق حصل عليها أو حازها من أي عمل أو تصرف                حساباً عن ك  
يتعلق بالشركة قام به أثناء إدارته للشركة واحتفظ بها لنفسه، بما في ذلك أية منافع من ذلـك                  
القبيل حصل عليها نتيجة الستغالله اسم الشركة أو عالمتها التجارية أو شهرتها، مما يترتـب               

افع للشركة بكامل مقدارها أو قيمتها مع ضمان الـضرر الـذي قـد يلحـق                عليه رد تلك المن   
  .بالشركة من جراء ذلك

حساباً عن أية أموال أو موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت تصرفه واستعملها أو               
استغلها، أو قصد استغاللها لمنفعته الشخصية وعليه أن يعيد تلـك األمـوال أو الموجـودات                

  .مان قيمة ما لحق بها من ضررللشركة مع ض
مـن هـذا    ) ٣٥(من المـادة    ) ٢(ال تسري أحكام سقوط المسئولية المنصوص عليها في البند          

القانون على األفعال المنصوص عليها في هذه المادة، وال يمنع ذلك مـن تحميـل مرتكبهـا                 
  .مسئولية جزائية بمقتضى قانون آخر

  :المذكرة اإليضاحية
الشخص المفوض بإدارة الشركة أن يقدم للشركاء خالل مدة ثالثة أشهر من            تلزم الفقرة األولى    

  :انتهاء عمله في إدارة الشركة حساباً يشمل اآلتي
كل ما احتفظ به لنفسه من منافع نقدية أو عينية أو حقوق حصل عليها أو حازها من أي عمل                   

  .قانوني يتعلق بالشركة قام به أثناء إدارته للشركة
 أيضاً على كل منفعة حصل عليها نتيجة الستغالله عنوان الشركة أو اسمها أو              ويشمل الحساب 

  .عالمتها التجارية أو شهرتها
ويجب عليه أن يعيد كل ما احتفظ به عما سبق للشركة بكامـل مقـدارها أو قيمتهـا وعلـى                    

  .تعويض الشركة عن الضرر الذي قد يلحق الشركة من جراء ذلك
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اباً آخر يذكر فيه أية أموال موجودات مملوكة للـشركة وضـعها            وعليه أيضاً أن أن يقدم حس     
  .تحت تصرفه أو استعملها أو استغالها أو قصد استغاللها لمنفعته الشخصية

ويجب عليه أن يعيد تلك األموال والموجودات مع تعويض الشركة على الضرر الـذي لحـق                
  .بها

كاء، ويكون للشركة رفع دعوى     والشخص المفوض باإلدارة مسئول في مواجهة الشركة والشر       
ضد الشخص المفوض باإلدارة تطالبه بتقديم الحساب أو إعادة ما أخذه وتسمى الدعوى دعوى              
الشركة، كما يجوز لكل شريك ان يستعمل هذه الدعوى لحساب الشركة، وال تمنع هذه الدعوى               

ابه من  حق كل شريك على حده في رفع دعوى ضد الشخص المفوض بإدارة الشركة عما أص              
  .ضرر دون باقي الشركاء نتيجة تصرفاته

كما يسأل الشخص المفوض باإلدارة عما ارتكبه من مخالفات أو جرائم خالل إدارته للـشركة               
  .كارتكابه جريمة التزوير، أو خيانة األمانة أو االختالس

ر وجعلت الفقرة الثانية مسئولية الشخص المفوض بإدارة الشركة ال تـسقط بالتقـادم القـصي              
رغبته من المشرع فـي أن يخـضع سـقوط          " ٣٥"من المادة   " ٢"المنصوص عليه في الفقرة     

  . أردني١٩وهي تقارب نص المادة . " مسئوليته للتقادم الطويل
  )٣٧(مادة 

  .ال يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة
ذا العمل ما لم يجزه الشركاء      إذا قام الشريك غير المدير بعمل باسم الشركة ال تلتزم الشركة به           

ولكن تلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل، وتعود على هـذا الـشريك بالمطالبـة                 
  .بالتعويض عن جميع األضرار التي لحقت أو قد تلحق بها من جراء هذا العمل

  :المذكرة اإليضاحية
 وحده أن يبـرم كـل       إذا تم تفويض شخص بإدارة الشركة، فينفرد بإدارتها، فيكون له           

التصرفات التي تدخل في نطاق إدارته للشركة وله أن يوقع عنها وهذا الـذي يمثلهـا أمـام                  
القضاء، وهذا يعني أنه يمتنع على الشركاء الذين لم يفوضوا بإدارة الشركة عن التدخل فـي                

ـ               اق إدارتها، ألن الشخص المفوض بإدارة الشركة هو المسئول عن أعماله التي تدخل في نط
إدارة الشركة، أمام الشركاء والغير لذلك وضعت الفقرة األولى حكماً يحظر علـى الـشريك               

  .غاير المفوض بإدارة الشركة أن يتدخل في إدارتها
وبينت الفقرة الثانية حكم تدخل الشريك غير المفوض بإدارة الشركة، فإذا أقام بعمل يدخل في               

ياً عن نتائج العمل الذي قام بـه، إال إذا أجـازه            إدارتها فال تلتزم الشركة به ويسأل هو شخص       
  .باقي الشركاء فيكون ملزماً للشركة
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وتكون الشركة مسئولة عن أعمال الشريك غير المفوض بإدارتها حتى ولو لم يجزهـا بـاقي                
الشركاء تجاه الغير حسن النية الذي تعامل مع الشخص غير المفوض بإدارة الشركة معتقـدا               

لك حماية للوضع الظاهر في التعامل مع الغير حسن النية، ويمكن للشركة            أنه مفوض بذلك، وذ   
في هذه الحالة الرجوع على الشخص غير المفوض بإدارتها ومطالبته بما يترتب على أعماله              
من ضرر لحق بالشركة، ويرفع دعوى الشركة بالمطالبـة بـالتعويض الـشخص المفـوض               

  .بإدارتها
معه الشخص غير المفوض بإدارة الشركة سيئ النيـة أي كـان   أما إذا كان الغير الذي تعامل    

يعلم أن من يتعامل معه غير مفوض بإدارة الشركة فإن الشركة ال تكون مسئولة أمام الغيـر                 
  .عن ذلك، وليس للغير إال أن يرجع على من تعامل معه

  )٣٨(مادة 
 عقد الـشركة بتلـك      إذا كان الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن شريكاً فيها ومعيناً في          

الصفة، فال يجوز عزله من إدارتها إال بموافقة جميع الشركاء، أو بناء علـى قـرار بـصدر                  
  .بأغلبية تزيد على نصف عدد جميع الشركاء إال إذا نص عقد الشركة على غير ذلك

يجوز عزل الشريك المفوض باإلدارة بقرار من أغلبية الشركاء إذا كان معيناً في عقد مستقل               
  .و كان من غير الشركاءأ

يجوز عزل الشريك المفوض بقرار يصدر عن المحكمة المختصة بنـاء علـى طلـب أحـد                 
  .الشركاء إذا رأت المحكمة سبباً مسوغاً يبرر العزل

ال يترتب على عزل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن في أي من الحاالت الواردة في               
  .ركةمن هذه المادة حل الش) ٣، ٢، ١(البنود 
  )٣٩(مادة 

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي يتكبدها الشخص المفوض بإدارتها أثناء قيامه            
بتسيير أعمالها، كما تتحمل ما يلحق به من ضرر بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الـشركة أو                 

  .لحماية أموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك
  :رة اإليضاحيةالمذك

إذا تكبد الشخص المفوض بإدارة الشركة نفقات أو مصاريف أثناء قيامه بإدارة أعمال               
الشركة وكان يتصرف باسمها وعنوانها وفي حدود سلطاته لتحقيق أغراضها، فإن تلك النفقات             
والمصاريف تنصب مباشرة في ذمة الشركة وتتحملها الشركة وال يتحملها الشخص المفـوض             

  .تهابإدار
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وتتحمل الشركة كل ضرر يلحق بالشخص المفوض بإدارتها بسبب قيامه بأي عمـل لتحقيـق               
مصلحة الشركة او لحماية أموالها وحقوقها، حتى لو لم يحصل على موافقة الشركاء المـسبقة               

  .أردني" ٢٢"وهي تطابق نص المادة . على ذلك
  

  )٤٠(مادة 
أي شخص مفوض بإدارتها أو بأي مـستند        تلتزم شركة التضامن بأي عمل أو تصرف قام به          

  .وقعه باسم الشركة سواء أكان شريكاً في الشركة أم لم يكن
يعد الشخص المفوض بإدارة الشركة صاحب مصلحة ومخوالً بالمخاصمة باسم الشركة إال إذا             

  .نص عقد الشركة على غير ذلك
  :المذكرة اإليضاحية

أي عمل أو تصرف يقوم بـه الـشخص         يظهر من الفقرة األولى أن الشركة ملتزمة ب         
المفوض بإدارتها أو بأي مستند وفقه شريطة أن يتم ذلك باسمها، سواء كان الشخص المفوض               
باإلدارة شريكاً في الشركة أو لم يكن شريكاً فيها، أما إذا أساء استخدام اسم الشركة في التوقيع                 

 عن ذلك في مواجهة الغير      على عمل أو تصرف أو مستند خاص به فإن الشركة تبقى مسئولة           
حسن النية الذي ال يعرف حقيقة الصفقة وذلك حماية للوضع الظاهر في التعامل على الغيـر                
حسن النية، ويمكن للشركة أن يعلم أن العمل أو التـصرف أو المـستند خـاص بالـشخص                  

لشخص المفوض باإلدارة فال تكون الشركة مقبولة، وتأخذ في هذه الحالة عليه أن يعود على ا              
  .المفوض باإلدارة

وبينت الفقرة الثانية أن الشخص المفوض بإدارة الشركة صاحب مصلحة ومخوالً بالمخاصمة            
باسم الشركة، فله أن يطالب الغير بحقوقها وله أن يقاضي باسمها فهو الذي يرفـع الـدعاوى                 

علـى غيـر    على الغير كما ترفع عليها الدعاوى باسم الشركة طالما لم ينص في عقد الشركة               
وهـي  .ذلك، كأن يرد في العقد أن شخصاً آخر غيره هو المخول بالمخاصمة باسـم الـشركة               

  . أردني٢٥تطابق نص المادة 
  )٤١(مادة 

تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجالتها في مركزها الرئيس أو في أي محـل               
ينار أو أكثـر أو مـا يعادلهـا         تمارس فيه أعمالها، كما تلتزم إذا كان رأسمالها عشرة آالف د          

بالعملة المتداولة أو أكثر بحفظ دفاتر وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، ولكل شريك             
فيها اإلطالع عليها بنفسه، أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة واالختـصاص               

  .والحصول على نسخ أو صورة منها، ويعد باطالً أي اتفاق على غير ذلك
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زم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها مائة ألف دينار أو أكثر أو ما يعادل ذلـك بالعملـة                  تلت
  .المتداولة بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء

  :المذكرة اإليضاحية
تبين الفقرة األولى أن على شركة التضامن أن تقوم بحفظ دفاترها وقيودها وسـجالتها      

أو في أي محل تمارس فيه أعمالها، وتوجب علـى الـشركة إذا كـان               في مركزها الرئيس،    
رأسمالها عشرة آالف دينار أردني أو أكثر أن تحفظ دفاتر وسجالت محاسبية منظمة حـسب               

  .األصول
ويحق لكل شريك في الشركة اإلطالع على دفاترها وقيودها وسجالتها بنفسه أو بواسطة مـن               

صين، وللشريك أن يحصل بنفسه على نـسخ أو صـور           يفوضه خطياً بذلك من الخبراء المخت     
منها، وذلك لتمكين الشريك من مراقبة أعمال الشخص المفوض بإدارة الشركة، ومن معرفـة              

  .المركز المالي للشركة
وما ورد في الفقرة األولى يعد قاعدة أخرى ال يجوز االتفاق على مخالفتها ويرجع ذلك إلـى                 

د باطالً أي اتفاق على غير ذلـك وهـذا يعنـي أن اتفـاق     النص الذي وردت الفقرة نفسها يع    
الشركاء في شركة التضامن على حرمان أحدهم من اإلطالع على دفاتر الـشركة وقيودهـا               

  .وسجالتها، فهذا االتفاق باطل
وأوجبت الفقرة الثانية على شركة التضامن الذي يبلغ رأسمالها مائة ألف دينار أردني أو أكثر               

" ٢٤"وهي تطابق المـادة     . ابات قانوني ويتم ذلك بانتخابه بأكثرية الشركاء      أن تعين مدقق حس   
  .أردني

  الفصل الرابع
  انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

  )٤٢(مادة 
  :تنقضي شركة التضامن في أي من الحاالت التالية 

  .اتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى
ركة سواء أكانت المدة األصلية لها أم التي مددت إليها باتفـاق جميـع     انتهاء المدة المحددة للش   

  .الشركاء
  .انتهاء الغرض الذي أسست من أجله

  .من هذا القانون) ٢٦(من المادة ) ٤(بقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في البند 
  .شهر إفالس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على إفالس الشركة إفالس الشركاء

شهر إفالس أحد الشركاء فيها أو بالحجز عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جمـيعهم اسـتمرار                 
  .الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة
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  .صدور حكم قضائي
  .شطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون

  :المذكرة اإليضاحية
  :ة التضامن إذا تحققت إحداها وهيتبين المادة الحاالت التي تؤدي إلى انقضاء شرك  

أن يجمع كل الشركاء على حل الشركة قبل حلول الميعاد المعين النقضائها ويطلق عليه الحل               
المتيسر للشركة، شريطة أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، فال يقيد بالحـال إذا               

  .كانت متوقفة عن دفع ديونها
الميعاد المعين النقضائها إذا أجمع الشركاء على إدماجها فـي         كذلك تنقضي الشركة قبل حلول      

شركة أخرى قائمة، ويتحقق االندماج باتفاق شركتين أو أكثر على إيجاد الذمة المالية ويجتمع              
الشركاء في شركة واحدة، وقد يكون االندماج بطريق الضم ويتحقق بأن ضـم شـركة إلـى                 

يكون بطريق المزج ويتحقـق بـأن تجـل جميـع           الشركات األخرى الداخلة في االندماج أو       
الشركات الراغبة في االندماج، وتنشأ شركة جديدة تتلقى أصول وخصوم الشركات التي تـم              
دمجها، وتنقضي الشركة المندمجة ونزول شخصيتها االعتبارية لنقل كل ما في ذمتها الماليـة              

 ويـتم االنـدماج دون تـصفية        إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناشئة عن االندماج،        
  . الشركة المندمجة

وتنقضي شركة التضامن بانتهاء المدة المحددة لها، فإذا اتفق الشركاء على أن مـدة الـشركة                
عشر سنوات فإن الشركة تنتهي بانتهاء هذه المدة، ومع ذلك قد تستمر الشركة بعد انتهاء مدتها                

 شريطة أن يكون اتفاقهم على مد أجلها قـد          إذا اتفق مع الشركاء صراحة على امتداد الشركة       
يتم قبل انقضاء مدتها أما إذا اتفق جميع الشركاء على امتداد الشركة بعد انقضاء مدتها، فـإن                 
ذلك يعني أن شخصية الشركة انقضت بنشوء شركة محلها، وإذا انتهت المدة الجديدة التي اتفق               

  .ركةعليها جميع الشركاء فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الش
وتنقضي الشركة إذا حققت ما قامت من أجل تحقيقه، فالشركة كونت لتحقيق غـرض معـين،      

  .فإذا حققت ذلك فإنها تنقضي
وتنقضي الشركة ببقاء شريك واحد فيها، ويرجع ذلك أمام إلى اجتماع الحصص في يد شريك               

كة ويرجع  واحد كان يكون قد اشترى حصص باقي الشركاء، فإن ذلك يؤدي إلى انقضاء الشر             
ذلك إلى أن العقد هو السند المنشئ وللشركة وهو أساسها، فإذا اجتمعت الحـصص فـي يـد                  
شريك واحد يبقى العقد فتنقضي الشركة، وقد يرجع بقاء شريك واحد في الشركة إلى انسحاب               

من هذا القانون والتـي توجـب علـى         ) ٢٦/٤(شريكه في هذه الحالة يجب أن تراعى المادة         
ي إدخال شريك جديد أو أكثر عوضاً عن الشريك المنسحب خالل ثالثة أشهر من              الشريك الباق 

  .تاريخ االنسحاب وإذا لم يتم ذلك خالل هذه المدة تحل الشركة حكماً
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تنقضي الشركة بشهر إفالسها ألنها فقدت القدرة على مواجهة التزاماتها التجاريـة، وإفـالس              
أو أنهم مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديـون   الشركة يؤدي إلى إفالس جميع الشركاء فيها        

  .الشركة، فإذا وقفت عن الدفع فهذا يعني وقوفهم أيضاً عن الدفع
تنقضي الشركة بشهر إفالس أحد الشركاء فيها، ألنه مسئول مسئولية تضامنية في كل أمولـه               

لى أمـوال   عن ديونها لذلك فإن إفالسه يؤدي إلى انقضائها، وتنقضي الشركة أيضاً بالحجر ع            
الشريك، ألن ذلك يتنافى مع مسئولية التضامنية، عن ديون والتزامـات الـشركة، وإفـالس               
الشريك أو الحجز عليه يؤدي إلى انقضاء الشركة، ما لم يقرر باقي الشركاء استمرارها بينهم               

  .إال إذا ورد نص في عقد الشركة يمنع ذلك
نزاع بين الشركاء بـسبب انعـدام روح        تنقضي الشركة بصدور حكم قضائي بذلك فقد يثور ال        

المشاركة في صدرهم، ويرفع أحدهم األمر إلى القضاء طالباً حل الشركة ووجد القاضـي أن               
  .المناص من حلها، ويصدر حكماً بذلك فتحل الشركة

وهي تطابق نص   .تنقضي الشركة إذا قرر المراقب شطب تسجيلها بمقتضى أحكام هذا القانون          
  .أردني" ٣٢"المادة 
  )٤٣(مادة 

تنظر المحكمة في حل شركة التضامن، بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء وذلك في أي من                
  :الحاالت التالية 

إذا أخل أي شريك بعقد الشركة إخالالً جوهرياً مستمراً، أو ألحق ضرراً جسيماً بهـا نتيجـة                 
  .ى حقوقهاارتكابه خطأ في إدارة شئونها أو في رعاية مصالحها أو المحافظة عل

  .إذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها إال بخسارة ألي سبب من األسباب
إذا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءا كبيراً منه بحيث أصبحت الجـدوى منتفيـة مـن                 

  .استمرارها
  .إذا وقع أي خالف بين الشركاء، وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً

ء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعمالـه تجـاه الـشركة أو الوفـاء               إذا أصبح أي من الشركا    
  .بالتزاماتها

من هذه المادة أن تقرر حل      ) ١(للمحكمة في أي حالة من الحاالت المنصوص عليها في البند           
الشركة، أو أن تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد إخراج شريك أو أكثر منها إذا كان ذلك                  

ا إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الـشركة            يؤدي حسب تقديره  
  .والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير
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  :المذكرة اإليضاحية
تبين الفقرة األولى الحاالت التي يمكن ألحد الشركاء أن يرفع دعـوى لحـل شـركة                  

ت في المادة وردت علـى      التضامن من إذا تحققت حالة من تلك الحاالت، والحاالت التي ورد          
سبيل الحصر، لذلك ال يمكن للشريك أن يرفع دعوى لحل الشركة في حالة لـم تـذكر فـي                   
الحاالت التي حددتها الفقرة األولى، ولقد حددت الفقرة األولى الحاالت التي يمكن رفع دعوى              

ـ            صالح حل الشركة من قبل أحد الشركاء في حالة تحقيق حالة منها رغبته في الحفاظ علـى م
  :الشركة ومصالح الشركاء ومصالح الغير والحاالت هي

إذا تعددت نية المشاركة في صدر أحد الشركاء فعمل بشكل مـستمر علـى اإلخـالل بعقـد                  
الشركة، أو كان الشريك مدير وارتكب خطأ في إدارة الشركة أو في رعاية شـئونها أو فـي                  

  .المحافظة على حقوقها بما ألحق بها ضراراً فادحاً
ذا تعثرت أعمال الشركة ولحقت بها الخسارة نتيجة لذلك واستمر تعثرها وما يترتب عليه من               إ

خسارة بحيث أصبح استمرار الشركة من شأنها أن يؤدي إلى خسارة كل أموالها لذلك يجـوز                
  .للشريك أن يرفع دعوى يطلب من المحكمة حلها إلنقاذ ما تبقى من أموال الشركة

أموالها أو جزاً كبيراً منه وأصبح ال جدوى من استمرارها حيث أنها            إذا خسرت الشركة جميع     
  .لم تعد قادرة على القيام بأعمالها أو الوفاء بالتزاماتها

إذا انعدمت نية االشتراك في صدور الشركاء مما أدى إلى وجود خالف بينهم بحيث يـصبح                
  .استمرار الشركة بينهم متعذراً

ن القيام بما يلزم عليه عملـه تجـاه الـشركة أو الوفـاء              إذا عجز أي شريك بصورة دائمة ع      
  .بالتزاماتها

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا رفعت دعوى حل الشركة من قبل الشريك فيكون للمحكمة حـسب                
الحال أي أن تقرر حل الشركة ويحدث ذلك إذا كامن من غير الممكن استمرار الـشركة فـي                  

كة جميع أموالها أو جزء كبيراً منها بحيث تصبح غير          أعمالها إال بخسارة، وإذا خسرت الشر     
قادرة على االستمرار أو ال جدوى من استمرارها أما إذا أخل الشريك بعقد الـشركة إخـالالً                 
جوهرياً مستمراً أو لحق ضراراً فادحاً بالشركة أو إذا وقع خالف بـين الـشركاء وأصـبح                 

 عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعمال تجـاه         استمرار الشركة معه متعذراً أو إذا أصبح الشريك       
الشركة أو الوفاء بالتزاماتها فيكون للمحكمة أن تحل الشركة أو أن تقرر بقاءها واسـتمرارها               
في العمل بعد إخراج شريك أو أكثر منها  إذا قدرت أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الشركة في                  

ومصلحة الشركاء الباقيين ومـصلحة     أعمالها بصورة طبيعية من شأنها تحقق مصلحة الشركة         
  . أردني٣٣وهي تطابق نص المادة .الغير
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  )٤٤(مادة 
إذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو أي شريك فيها تبليغ               
المراقب بذلك خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوماً من تاريخ توقفها، وكذلك إذا وصل إلى علم                 

الشركة متوقفة عن ممارسة أعمالها، فله إمهال الشركة للعـودة إلـى ممارسـة              المراقب أن   
أعمالها خالل مدة يحددها لها أو أن يقرر شطب تسجيل الشركة، وإعالن ذلك في الجريدة التي              
تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة، أو في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على األقل على              

 ذلك بمسئولية الشركة أو الشركاء فيها عن التزاماتها، والتزامـاتهم           نفقة الشركة دون أن يخل    
  .تجاه الغير، أو يؤثر على تلك االلتزامات حتى تاريخ اإلعالن عن شطب تسجيل الشركة

ألي متضرر من قرار المراقب بشطب تسجيل شركة التضامن أن يطعن فيه لـدى محكمـة                
القرار في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد       العدل العليا خالل ستين يوماً من تاريخ نشر         

والتجارة، ويوقف تنفيذ قرار الشطب عند الطعن فيه، ويعد الحكم الذي تصدره المحكمة فـي               
هذا الحالة نهائياً ويترتب على المراقب نشره في الجريدة التـي تـصدرها وزارة االقتـصاد                

  .والتجارة بعد تبليغه له
  :المذكرة اإليضاحية

الفقرة األولى انه يجب على أي شريك أن يبلغ المراقب في حالة توقف الـشركة               بينت    
عن ممارسة أعمالها وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ توقفها، ولذلك للمراقب أن بلغ علمـه                
توقف شركة عن ممارسة أعمالها أن يمهلها للعودة إلى ممارسة أعمالها خالل مـدة يحـددها                

سجيلها، وكذلك إذا أمهل المراقب الشركة للعـودة إلـى ممارسـة            لذلك، أو أن يقرر شطب ت     
  .أعمالها ولم يقيم بذلك خالل المدة التي حددها المراقب عليه أن يقرر شطب تسجيلها

فإذا قرر المراقب شطب تسجيل الشركة  عليه أن يعلن ذلك في الجريدة التي تصدرها وزارة                
  .لمرة واحدة على األقل على نفقة الشركةاالقتصاد والتجارة وفي إحدى الصحف المحلية 

وشطب تسجيل الشركة ن قبل المراقب ال يخل بمسئولية الـشركة أو الـشركاء فيهـا عـن                  
التزاماتها والتزاماتهم تجاه الغير أو أن يؤثر على تلك االلتزام حتـى تـاريخ اإلعـالن عـن         

 يؤثر على مسئولية    شطبها، وهذا يعني أنه ليس لشطب تسجيل الشركة أثر رجعي حيث أنه ال            
الشركة أو مسئولية الشركاء عن كل التزامات الشركة وحقوق الغير التي ترتبت على الشركة              

  .أو على الشركاء حتى تاريخ اإلعالن عن شطب تسجيلها
وأقرت الفقرة الثانية للمتضرر من شطب تسجيل الشركة من قبل المراقب الحق في الطعن في               

ل العليا، على أساس الطعن في القرار اإلداري الـصادر مـن            قرار الشطب لدى محكمة العد    
المراقب بشطب تسجيل الشركة، ويجوز لكل متضرر أن يطعن في هذا القرار سـواء كـان                
شريكاً أو لم يكن فقد يتضرر الشركاء من شطب تسجيل الشركة وقد يتضرر غير الشركاء إذا                
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لقرار، ويجب أن يطعن فـي قـرار        كانوا أصحاب مصلحة في بقاء الشركة فلهم الطعن في ا         
شطب تسجيل الشركة أمام محكمة العدل العليا خالل ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريـدة                

  .الرسمية التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة، وإال سقط الحق في ذلك
وإذا طعن في القرار على المحكمة أن توقف تنفيذ قرار الشطب وهذا يعني وجود الشخـصية                
االعتبارية للشركة، وبعد ذلك تصدر حكمها بإلغاء وعدم إلغاء قرار الشطب ويكـون نهائيـاً               
ويجب على المراقب نشره في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة بعد تبليغه له،              

  . أردني٣٤وهي تطابق نص المادة 
  )٤٥(مادة 

 أعمالها بعد انتهاء تلك المدة بـدون        إذا تألفت شركة التضامن لمدة معينة واستمرت في تعاطي        
اتفاق جديد، فيعد ذلك استمراراً لتلك الشركة وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حـين              

  .انتهاء المدة المعينة بقدر ما يتفق ذلك وشروط الشركة المتفق عليها بينهم
 يوماً من انتهـاء  على الشركاء إبالغ المراقب باستمرار الشركة في أعمالها خالل خمسة عشر         

  .من هذا القانون) ٣٦٣(مدة الشركة، وإال تعرضوا للعقوبة المنصوص عليها في المادة 
  :المذكرة اإليضاحية

تبين الفقرة األولى حكم استمرار الشركة في أعمالها بعد انتهاء المدة المعينـة لبقائهـا          
كة مستمرة وال تنحل مع ما      دون اتفاق جديد بين الشركاء على تمديد مدتها، وهو أن تعد الشر           

يترتب على ذلك من آثار قانونية تتعلق بحقوق الشركاء وواجباتهم ووجوب بقاؤها كما كانـت               
  .حين انتهاء مدة الشركة شريطة أن يكون ذلك متفقاً من شروط الشركة المتفق عليهم الشركاء

شركة فـي أعمالهـا     وأوجبت الفقرة الثانية على الشركاء إبالغ مراقب الشركات باستمرار ال         
بالرغم من انتهاء مدتها خال لخمسة عشر يوماً من انتهاء مدة الشركة وال يترتب علـى عـدم               

 ٣٦٣قيام بذلك حل الشركة، وإنما نص في الفقرة على العقوبة المنصوص عليها في المـادة                
  .من هذا القانون

  )٤٦(مادة 
نصوص عليها في هذا القـانون،      تعد شركة التضامن بعد انقضائها ألي سبب من األسباب الم         

في حالة تصفية وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء وفقاً لما هو متفق عليه فـي عقـد                  
الشركة أو في أي وثيقة موقعة من جميع الشركاء، فإذا لم يوجد ذلك االتفاق فتتبع في تـصفية                  

  .الشركة وتقسيم أموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون
ركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها االعتبارية إلى أن تـتم تـصفيتها             تحتفظ ش 

وذلك بالقدر وإلى المدى الالزمين للتصفية وإلجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة            
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أعمال الشركة في هذه الحلة سواء كان من الشركاء أم من غيرهم، ويجب أن يـضاف إلـى                  
  ).تحت التصفية(تصفيتها عبارة عنوان الشركة خالل مدة 

  :المذكرة اإليضاحية
إذا انقضت شركة التضامن تحقق سبب من أسباب انقضائها تعد في حالـة تـصفية،                 

وبينت الفقرة األولى طريقة التصفية، فاألصل تتم تصفية الشركة بالطريقة المتفق عليها بـين              
  .امالشركاء في عقد الشركة ما لم تتضمن ما يخالف النظام الع

وإذا لم يتفق الشركاء في عقد الشركة على طريقة تصفيتها أو اتفقوا على ذلك وكان اتفـاقهم                 
يخالف النظام العام، فيمكنهم أن يتفقوا جمعياً على طريقة تصفية الشركة ، وإذا لم يتفقوا تطبق                

  .على تصفية الشركة أحكام هذا القانون
بارية ال تنتهي أثناء عملية التصفية وأن كانـت         وبينت الفقرة الثانية أن شخصية الشركة االعت      

تنتهي سلطة المدير المفوض باإلدارة سواء كان من الشركاء أو الغير والتصفية تتطلب إجراء              
المصفى عمليات قانونية في كمال أعمال لم تكتمل والمطالبة بحقوق الشركة لـدى الغيـر، أو                

ة الشركة قائمـة إلـى وقـت انتهـاء          الوفاء بديون على الشركة، لذلك وجب أن تبقى شخصي        
  .التصفية

وتبقى شخصية الشركة بالقدر الالزم لتصفيتها، وهذا يعني أن المصفى ال يـستطيع أن يقـوم                
باألعمال الالزمة لتصفيتها، ويترتب على بقاء الشخصية االعتبارية للـشركة أثنـاء مرحلـة              

ـ           صفية، وال تعـد ملكـاً شـائعاً        التصفية بأن أموال الشركة تظل مملوكة لها أثناء مرحلة الت
للشركاء، وال يستطيعوا أن يطالبوا بحصصهم قبل انتهاء التصفية، وتحتفظ الـشركة باسـمها              
وعنوانها أثناء مرحلة التصفية، وتبقى لها أهلية التقاضي ويرفع الدعاوى المـصفي باعتبـاره              

ان الـشركة، وفـي     بجوار عنو " شركة تحت التصفية  " ممثالً لها على أنه يجب إضافة عبارة        
جميع مكاتباتها وأوراقها وال يكون المصفى مسئوالً عن األضرار التي قد ترتبت على مخالفة              
ذلك، وتحتفظ الشركة بمقرها وتظل لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمم بـاقي الـشركاء، وإذا                

  .أردني" ٣٥"توقفت الشركة أثناء فترة التصفية جاز طلب أتالفها وهي تقارب نص المادة 
  )٤٧(مادة 

إذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء، فيعين المصفى، ويحدد أجره             
من قبلهم، فإذا اختلفوا على ذلك يتم تعيين المصفى وتحديد أجره من قبل المحكمة بناء علـى                 

رار قـضائي   طلب الشركاء أو أي منهم، وأما إذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون أو بق              
فيتم تعيين المصفى وتحديد أجرة من قبل المحكمة وفي جميع األحوال يجوز للمحكمـة بنـاء                
على طلب أحد الشركاء وألسباب مسوغة أن تقضى بعزل المصفى، وكل قرار أو حكم بعزل               

  .المصفى يجب أن يشمل على تعيين من يحل محله

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  :المذكرة اإليضاحية
فى وتحديد إجرامه، وعزله، وفرقت في ذلك بين تصفية         تبين المادة كيفية تعيين المص      

شركة التضامن باتفاق جميع الشركاء وتسمى هذه الحالة بالتـصفية االختياريـة، أو انقـضاء               
الشركة بحكم القانون أو بقرار قضائي، ففي الحالة األولى إذا اتفق الشركاء على تعيين مصف               

 لكن إذا اختلفوا على ذلـك تقـوم المحكمـة           وتحديد أجرته ال مجال لتدخل المحكمة في ذلك،       
بتعيين مصف وتحديد أجرته إذا طلب منها ذلك الشركاء أو أي منهم وفي الحالـة الثانيـة إذا                  
انتقضت الشركة بحكم القانون أو بقرار قضائي فالمحكمة هي التي تقوم بتعيين المصفى وتحيد              

  .أجره
، فال يجوز عزله إال من قبل المحكمة بناء         وإذا عين المصفى باتفاق الشركاء من قبل المحكمة       

على طلب أحد الشركاء، ويجب أن يكون لغزل المصفى أسباب مسوغة للعزل، وهذا يعني أنه               
إذا تقدم أحد الشركاء بطلب للمحكمة يطلب في عزل المصفى يجب أن يتضمن فيـه أسـباباً                 

أعمال التصفية أو إنجـاز     مسوغة لغزل المصفى قبل أن يكون المصفى غير قادر على القيام ب           
الخ، وللمحكمة السلطة التقديرية في ان تقتنع أو ال تقتنـع بمـا قدمـه               …صالحيات المصفى 

الشريك عليه من أسباب لعزل المصفى فإذا لم تقتنع المحكمة بوجود تلك األسـباب تنقـضي                
بعزل المصفى، ولكن يجب أن يتضمن قار غزل المصفى تعيين مصٍف آخر يحل محله، حتى               
يقوم بأعمال التصفية نظراً لعدم وجود من يمثل الشركة في مرحلة التصفية من الـشركاء ألن                
الشريك المفوض باإلدارة تنتهي مهمته فور االتفاق أو صدور قرار بتصفية الشركة، ويتعـين              
مصف هو الذي يمثل الشركة في مرحلة التصفية، فإذا عزل دون أن يكون في قـرار عزلـه                  

  .أمام وجود شركة تحت التصفية دون وجود من يمثلهامصف آخر، فتكون 
ويجب أن ينشر اسم المصفى الذي عينه الشركاء أو صدرا قرار من المحكمة بتعيينـه نـشر                 
طريقة التصفية التي اتفق عليها الشركاء أو حددها قرار المحكمة في الصحيفة الصادرة عـن               

لغير فيعين المصفى بطريقة التـصفية      وزارة الصناعة وفي صحيفتين يوميتين، وال يحتج قبل ا        
  .  أردني٣٦وهي تقارب نص المادة . إال من تاريخ النشر

  )٤٨(مادة 
على مصفى شركة التضامن أن يبدأ عمله بإعداد قائمة تتضمن أموال الشركة وموجوداتها وأن              
 يعمل على تحديد ما لها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات وال يحق لـه أن ينـزل           

عن أي من هذه األموال والموجودات والحقوق أو يتصرف بها إال بموافقة مسبقة من جميـع                
  .الشركاء

ليس للمصفى أن يمارس أي عمل جديد من أعمال الشركة أو باسمها إال ما كـان الزمـاً أو                   
  .ضرورياً إلتمام عمل قامت به الشركة
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  .يعد المصفى مسئوالً بصفته الشخصية عن مخالفة هذه المادة
  :المذكرة اإليضاحية

يقوم المصفى بمجموعة أعمال من شأنها أن تحدد ما على الشركة من التزامات نحـو                 
الغير وما للشركة من حقوق قبل الشركاء الغير، لذلك عليه أن يبدأ أعمال بإعداد قوائم تـشمل              

بذلك فـال  ما للشركة من أموال وموجودات ومالها من حقوق وما عليها من التزامات، فإذا قام   
يجوز له أن ينزل عن أي أموال الشركة أو مجوداتها أو حوققهـا، أو يتـصرف بهـا إال إذا                    

  .حصل على موافقة مسبقة من جميع الشركاء
ويحظر على المصفى أن يمارس أعماالً جديدة من أعمال الشركة أو باسمها اللتزامها عمليات              

جع ذلك إلى أن مهنة المصفى محـدودة        التصفية حتى لو كانت هذه األعمال ربحه للشركة وير        
في قيامه بأعمال التصفية فقط، على أنه إذا كان من شأن العمل الذي يمارسه باسمها الزماً أو                 
ضرورياً التمام عملية سابقة قامت بها الشركة قبل انقضائها فيكون هذا العمل صحيحاً، فمثالً              

ي وإذا قام المـصفى بأعمـال جديـدة         لو ارتبطت الشركة بعقد يلزم بتسليم المنتجات للمشتر       
للشركة ال تقتضيها التصفية يكون مسئوالً بصفته الشخصية وفي جميع أمواله عن هذه األعمال              
وال تكون هذه األعمال ملزمة للشركة، وإنما يسأل عنها شخصياً أمام الغير كما أنه يسال عما                

لمـصفين يكونـوا مـسئولين      سببه من ضرر للشركة أو للشركاء أو للغير، وفي حالة تقدر ا           
  .  شركات مصري١٤٤/١ أردني وتقارب المادة ٣٧بالتضامن، وهي تطابق نص المادة 

  )٤٩(مادة 
يترتب على المصفى التقيد باإلجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً ألحكام             

ركة، وتسديد الديون   هذا القانون أو أي تشريع آخر، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للش            
  .المستحقة عليها حسب األولوية القانونية المقررة لها

  :المذكرة اإليضاحية
توجب المادة على المصفى أن يتبع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر له عالقة بخـصوص                 
اإلجراءات القانونية والعملية المتبعة لتصفية شركة التضامن، وفي هذا قيـد علـى المـصفى               

  .ليها اتباعهويجب ع
وعلية أن يقوم بتحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسدد الـديون المـستحقة عليهـا حـسب                

  .األولوية القانونية المقررة لها
فال يملك المصفى أن يجبر دائني الشركة على استيفاء ديونهم قبل حلول أجل الوفاء وال يلـزم           

اء بها ألنه ال يترتب على تصفية الشركة        بالوفاء بالديون التي على الشركة قبل حلول أجل الوف        
وهـي  .حلول أجل ديونها كما هو الحال في حالة إفالس الشركة فإن جميع أجال الديون تحـل               

  . أردني٣٨تطبق المادة 
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  )٥٠(مادة 
تتبع األحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقـضاء شـركة التـضامن                

مل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقـوق وااللتزامـات          ووضعها تحت التصفية، وتستع   
المترتبة عليها بما في ذلك األموال التي قدمها الشركاء ألغراض تلك التسوية وكجـزء منهـا                

  :وفقاً للترتيبات التالية
  .نفقات التصفية وأتعاب المصفى

  .المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها
  .لشركة للخزينة العامةالمبالغ المستحقة على ا

  .الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها
  .القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها

ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح أم خسارة التـصفية حـسب                  
ة، وإذا لم ينص العقد على هذه النسبة، فيتم توزيع          النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشرك      

  .األرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال
يقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنـسبة حـصته فـي                  

  .رأسمالها
  :المذكرة اإليضاحية

كة التـي وضـعت تحـت       تحدد الفقرة األولى ترتيبات تسوية حقوق والتزامات الشر         
التصفية بما في ذلك األموال المقدمة من الشركاء ألغراض التسوية أو لجزء منها فإذا انتهـى                
المصفى من عمليات التصفية وتحويل موجودات الشركة إلى مبالغ نقدية ال تتم عملية القـسمة               

  :بين الشركاء إال إذا ما تم ما يلي على الترتيب المذكور
وأتعاب المصفى والمبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيهـا، والمبـالغ           دفع نفقات الصفية    

المستحقة للخزينة العامة، والديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء، والقروض التي يكون            
  .أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة ولم تكن جزاء من حصته

أو ديون تنازع عليها ال بـد مـن اسـتنزال         وإذا وجدت ديون على الشركة لم يحل أجلها بعد          
  .المبالغ الالزمة لوفاء تلك الديون

وبينت الفقرتين الثانية الثالثة تقسيم أموال الشركة بين الشركاء التي تبقى بعد تسوية الحقـوق               
وااللتزامات المترتبة على تصفيتها، فإذا كان صاف أموال الشركة يساوي رأسـمالها فلكـل              

من المال يعادل قيمة حصته التي قدمها في رأس مال الشركة، كما هـي              شريك يختص بمبلغ    
 ويعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم يبين في العقـد متـى كانـت                 ٢مبينة في الفقرة    

وإذا كان الشريك قد قدم حصة في صورة عمل أو على االنتفاع فإنه ال              . حصة الشريك عينية  
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 ويثبتها ما التزم بتقديمه من عمل أو استرداد االنتفـاع           يشترك في قسمة صاف أموال الشركة،     
  .بالمال الذي قدمه للشركة

أما إذا تبقى شئ من أموال الشركة بعد رد قيمة الحصص المقدمة على سبيل التمليك فإن هذا                 
الفائض يجب قسمته بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في األرباح سواء حدد النصب               

نصيب كل منهم في رأس مال  الشركة إذا لم يحدد فـي العقـد، ويـسمى                 في العقد أو حسب     
  ".بفائض التسوية" الفائض 

أما إذا لم يكف صاف مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن في الخسارة تـوزع علـيهم                 
جميعاً حسب ما اتفق عليه في العقد فإذا لم يوجد اتفاق فتوزع عليهم الخاسرة كل بنسبة حصته                 

ل الشركة، ويقوم بإجراءات قسمة أموال الشركة بنين الشركاء أهـم أنفـسهم ، أو             في رأس ما  
 ٣٩وهي تقارب نص المادة     . يتفقوا على تعيين شريك يقوم بذلك أو على أن يقوم المصفى بها           

  . أردني
  )٥١(مادة 

على المصفى عند االنتهاء من تصفية شركة التضامن أن يقدم لكل شريك فيها حساباً ختاميـاً                
ن األعمال واإلجراءات التي قام بها في سياق التصفية، ويقدم ذلك الحساب إلى المحكمة إذا               ع

كان المصفى قد عين من قبلها، ويبلغ المراقب في جميع الحاالت بأسباب التصفية وبنسخة من               
ذلك الحساب، لإلعالن عن تصفية الشركة في الجريـدة التـي تـصدرها وزارة االقتـصاد                

  .والتجارة
  :رة اإليضاحيةالمذك

توجب المادة على المصفى حين انتهائه من تصفية شركة التضامن أن يقدم كل شريك                
حساباً ختامياً عن األعمال واإلجراءات التي قام بها خالل عملية التصفية، وإذا عين المـصفى               
من قبل المحكمة عليه أيضاً باإلضافة إلى ما يقدمه لكل شريك من حساب ختـامي أن يقـدم                  

  .باً ختامياً عن أعمال وإجراءات التصفية التي قام بها خالل عملية التصفيةحسا
وتوجب أيضاً على المصفى أن يبلغ المراقب بأسباب التصفية ونسخة من الحـساب لإلعـالن               

وهي تطـابق نـص     . عن تصفية الشركة في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة         
  . أردني٤٠المادة 
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  ثانيالباب ال

  شركة التوصية البسيطة

  )٥٢(مادة 
تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الـشركاء           

  :في كل منهما في عقد الشركة
وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسئولين         : الشركاء المتضامنون   

  . وااللتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصةبالتضامن عن ديون الشركة
وهم الذين يساهمون في رأس مال الـشركة دون أن يحـق لهـم إدارة               : الشركاء الموصون   

الشركة أو ممارسة أعمالها ويكون كل منهم مسئوالً عن ديون الشركة وااللتزامات المترتبـة              
  .عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة

  :حيةالمذكرة اإليضا
بينت المادة أن شركة التوصية البسيطة هي التي تتكون من فئتين من الشركاء شركاء                

.       متضامنون، وشركاء موصون، ويجب أن يدرج أسماء الشركاء في كل منها في عقد الشركة             
والشركاء المتضامنون في شركة التوصية باألسهم لهم نفـس المركـز القـانوني للـشركاء               

ركة التضامن، ويعني ذلك أن لهم وحدهم إدارة الشركة وممارسة أعمالهـا            المتضامنين في ش  
دون أن يكون ذلك للشركاء الموصين، ويسأل كل شـريك متـضامن مـع بـاقي الـشركاء                  
المتضامنين في شركة التوصية البسيطة عن ديون الشركة، ويكتب كل شريك متضامن صـفة              

 فإن كل األحكام التي تطبق علـى        التاجر، ويخطر عليهم التصرف في حصصهم، وباختصار      
الشريك المتضامن في شركة التضامن تطبق على الشريك المتضامن فـي شـركة التوصـية               

  .البسيطة
والشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة، يساهمون في رأسمال الـشركة فقـط، وال              

أموالـه  يسأل الشريك الموصى عن ديون الشركة إال في حدود حصته فقط، وال يـسأل فـي                 
الخاصة، وال يجوز ألي شريك موصى أن يتدخل في إدارة الشركة أو يمارس أعمالها ويمكن               
أن يكون الشخص االعتباري شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة، ولكن ال يجـوز أن               

 ١٣يكون الشريك المتضامن في هذه الشركة شخصاً اعتبارياً ويرفع ذلك إلى أن نص المـادة                
انون اشترطت أن يكون الشريك المتضامن في شركة التوصية البـسيطة شخـصاً             من هذا الق  

طبيعياً، ويجب أال يزيد عن الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة عن عشرين في              
حين ال يوجد نص يمنع أن يزيد عدد الشركاء الموصين في هذه الشركة عن عشرين وتتألف                 

حد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، وشريك أو أكثـر          شركة التوصية البسيطة من شريك وا     
من الشركاء الموصين، وشركة التوصية البسيطة تتألف على أساس اعتبار شخص بالنسبة إلى             
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الشركاء المتضامنين، والشركاء الموصين، وذلك رغم مسئولية الشريك الموصى فـي حـدود             
سماء الشركاء الموصين وجوباً في     حصته لذلك اشترط أن تذكر أسماء الشركاء المتضامنين وأ        

  . أردني٤١وهى تطابق نص المادة . عقد الشركة
  )٥٣(مادة 

ال يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إال على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن فيها               
إلى اسمه، وال يجوز أن يذكر اسم    ) وشركاه(إال شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة         

 موص في عنوان الشركة، فإذا ذكر بناء على طلبه أو علمه بـذلك فإنـه يـصبح                  أي شريك 
مسئوالً عن ديون الشركة وااللتزامات التي ترتبت عليها كشريك متضامن تجاه الغيـر ممـن               

  .يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية
  :المذكرة اإليضاحية

ية البسيطة أسـماء الـشركاء الموصـين        تخطر المادة أن يشمل عنوان شركة التوص        
ويرجع ذلك الحظر إلى خشية أن يعتقد من يتعامل مع الشركة من الغير أن وجود اإلسم فـي                  

  .العنوان يعني مسئولية الشريك مسئولية قضائية غير محددة عن ديون التزامات الشركة
شركاء المتـضامنين   لذلك أوجبت المادة أن يتكون عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء ال           

فقط وإذا لم يكن فيها إال شريك متضامن واحد فيجب إضافة ما يفيد وجود شركة مثـل لفـظ                   
إلى اسم الشريك المتضامن، وتبين المادة حكم ذكر اسم الشريك الموصى في عنـوان              " شركاه"

شركة التوصية البسيطة بناء على طلبه أو علمه بذلك فيكون مـسئوالً فـي مواجهـة الغيـر                  
سئولية الشريك المتضامن عن ديون والتزامات الشركة، شريطة أن يكون الغير حسن النيـة              م

ويكون لذلك إذا كان ال يعلم بصفة الشريك أنه شريك موصى، أما فـي مواجهـة الـشركاء                  
اآلخرين فال يفقد صفة الشريك الموصى، وهذا يعني أنه يمكن رجوعه على بقية الشركاء بأي               

اب الشركة لما قام به من تصرف، وإذا ادرج اسم الشريك الموصى فـي              مبلغ الزم بدفعه لحس   
عنوان الشركة دون علمه أو دون رضاه واعتراض على ذلك، أعلن اعتراضه للغير مثـل أن                
يقوم بنشر االعتراض في الصحف ونية تحذير بعدم وضع اسمه في االعتبار لحين التعامل مع               

وهي تطابق نص   .  شريكاً متضامناً في مواجهة الغير     الشركة التي هو شريك فيها، فإنه ال يعد       
  . أردني٤٢المادة 
  )٥٤(مادة 

ليس للشريك الموصى أن يتدخل في إدارة شئون شركة التوصية البسيطة ولـيس لـه سـلطة         
إلزامها، ولو بموجب توكيل، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترهـا وحـساباتها والـسجالت                

ثناء إدارتها وأن يستوضح عن حالتهـا وأمورهـا ويتـداول           الخاصة بالقرارات المتخذة في أ    
  .والشركاء اآلخرين بشأنها
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وإذا تدخل الشريك الموصى في إدارة شئونها فيكون مسئوالً عن جميع الـديون وااللتزامـات               
التي تحملتها الشركة أثناء تدخله في إدارتها كأنه شريك متضامن على أنه ال يعد من أعمـال                 

  .رفات مديري الشركة وتقديم اآلراء إليهمالتدخل مراقبة تص
    :المذكرة اإليضاحية

تحظر الفقرة األولى تدخل الشريك الموصى في إدارة شركة التوصية البسيطة، لـذلك               
ال يجوز أن يعين المفوض بإدارتها من أحد الشركاء الموصين، ويرجع ذلك ألنه يمتنع علـى                

 كان ذلك بناء على وكالة ومصدر هـذا الحكـم           هؤالء القيام بأي عمل من أعمال اإلدارة ولو       
  .من المجموعة التجارية المصرية" ٢٨"المادة 

وقاعدة حظر تدخل الشريك الموصى في إدارة شركة التوصية البسيطة من المميزات األساسي             
لهذه الشركة، والغاية منها حماية الغير المتعاملين مع الشركة، ألن يقم الشريك الموصى بإدارة              

  .ة فإن ذلك يجعله يبدو أمام الغير كما لو كان شريكاً متضامناًالشرك
ويتحدد نطاق الحظر في األعمال التي تتضمن ممثالً للشركة أمام الغير كالتوقيع علـى أوراق               

، وهذا يظهر أن نطاق الحظر يكون       .الخ…الشركة وكشراء مستلزمات للشركة أو بيع منتجاتها      
 لذلك يجوز للشريك الموصى أن يطلع على دفاتر الـشركة           في حدود أعمال اإلدارة الخارجية،    

وحساباتها والسجالت الخاصة بالقرارات المتخذة في أثناء إدارتها، ولـه أن يـستوضح مـن               
إدارتها عن حالتها وأمورها، وله أن يتداول والشركاء اآلخرين بـشأنها، ويجـوز للـشريك               

لشركة فله أن يعمل فيها محاسـب أو        الموصى في شركة التوصية البسيطة أن مستخدماً لدى ا        
كاتباً أو مستشاراً ويجوز له إبرام التصرفات مع الشركة ، ويجوز تعينه مصف للـشركة وال                

  .يعد ذلك تدخالً منه في إدارة الشركة
وتين الفقرة الثانية حكم تدخل الشريك الموصى في إدارة شركة التوصـية وهـو أن يكـون                 

يع الديون وااللتزامات التي تحملتها الـشركة الناشـئة عـن           مسئوالً مسئولية تضامنية عن جم    
العمل الذي قام به أثناء تدخله في إدارتها، وهذا الحكم وجوبي على القاضي يجـب أن يلتـزم                  
بتطبيقه، فليس له سلطة تقديرية في هذا المجال، وال تعد الفقرة تدخل الشريك الموصـى فـي                 

 المشورة إليهم تـدخالً فـي اإلدارة، ومـسئولية          الرقابة على تصرفات مديري الشركة وتقديم     
الشريك الموصى التضامنية التي تنتج عن اشتراكه في إدارة الشركة ال تكون إلى في مواجهة               
الغير الذي تعامل من الشركة، لذلك يظل الشريك الموصى محتفظاً بهذه الصفة في مواجهـة               

د دائني الشركة فلـه أن يرجـع علـى          الشركاء المتضامنين في الشركة، فإذا قام بالوفاء ألح       
  . أردني٤٣وهي تطابق نص المادة . الشركاء المتضامنين بما أوفاه زائداً عن قيمة حصته
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  )٥٥(مادة 
يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة، وذلك بموافقة جميع الـشركاء              

  .من الشركاء الموصينالمتضامنين واألغلبية العددية المالكة ألغلبية رأس المال 
  :المذكرة اإليضاحية

راعت المادة االعتبار الشخصي في الشركاء في شركة التوصـية البـسيطة، لـذلك                
أجازت قبول شريك متضامن من جديد في هذا الشركة شريطة أن يتم ذلـك بموافقـة جميـع                  

ن فـي   الشركاء المتضامنين، وألغلبية العددية المالكة ألغلبية حـصص الـشركاء والموصـي           
رأسمال الشركة ويرجع ذلك إلى أن للشركاء الموصين مصلحة كبيرة في قبول أو عدم قبـول                
شريك متضامن جديد ألن الشركة تتألف بناء على اعتبار شخص بالنسبة لجميع الشركاء سواء              
كانوا متضامنين أو موصون، ويحتمل أن يقوم الشريك المتضامن بإدارة الشركة مما ينتج عنه              

بح والخسارة وهذا ويؤثر على مصالح الشركاء والموصين فضالً عن ذلك فقد تكون             اختل الر 
  .حصة الشركاء والموصين ممثل أغلبية رأس مال الشركة

  )٥٦(مادة 
يجوز للشريك الموصى أن ينزل عن حصته إلى شخص آخر بموافقة الـشركاء المتـضامنين               

 شريكاً موصياً فـي الـشركة إال إذا         واألغلبية العددية للشركاء الموصين ويصبح المتنازل له      
وافق جميع الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية للشركاء الموصين على أن يـدخل شـريكاً              

  .متضامناً في الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

أجازت المادة للشريك الموصى النزول عن حصته إلى شخص آخر، ولكـن بـشرط                
ي الذي تألفت الشركة على أساس وجـوده، لـذلك          تؤدي إلى المحافظة على االعتبار الشخص     

اشترطت موافقة جميع الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية للشركاء الموصين على نـزول            
الشريك الموصى عن حصته إلى شخص آخر، فإذا تحققت الموافقة يخرج الشريك الموصـى              

، ولكن يصبح المتنازل له     المتنازل ويحل محله المتنازل له ويصبح شريكاً موصياً في الشركة         
شريكاً متضامناً شريطة موافقة جميع الشركاء والمتـضامنين واألغلبيـة العدديـة للـشركاء              

  .الموصين على ذلك
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  )٥٧(مادة 
يفصل في أي خالف يقع في إدارة شركة التوصية البسيطة بإجمـال الـشركاء المتـضامنين                

  .واألغلبية العددية للشركاء الموصين فيها
يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في أغراض الشركة التي تقوم بهـا إال بموافقـة جميـع                  وال  

  .الشركاء المتضامنين، وأغلبية الشركاء الموصين
  :المذكرة اإليضاحية

أعطت الفقرة األولى صالحية الفصل في أي خالف يقع فـي إدارة الـشركة جميـع                  
موصين في شركة التوصية البسيطة ويرفـع       الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية للشركاء ال     

ذلك إلى تأثير إدارة الشركة في مصالح الشركاء المتضامنين وفي مصالح الشركاء الموصين،             
لذلك لهم أن يتدخلوا في الفصل في أي خالف يدخل في نطاق إدارة الشركة حرصاً على حسن                 

  .سير إدارتها وحفظاً لمصالحهم
 تعديل أو تغير على أغراض الشركة التـي تقـدم بهـا إال              وحظرت الفقرة الثانية إجراء أي    

بموافقة جميع الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية للشركاء الموصين ويرجـع هـذا إلـى              
الرغبة في المحافظة على االعتبار الشخصي الذي تكونت الشركة على أساسه، وهذه الفقـرة              

ل عقد شـركة التوصـية البـسيطة         شركات فرنسي التي أجازت تعدي     ٣١تقارب نص المادة    
بإجماع الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية المالكة ألغلبيـة رأس المـال مـن الـشركاء               

  .الموصين
  )٥٨(مادة 

ال تحل شركة التوصية البسيطة بإفالس الشريك الموصى، أو إعساره أو وفاته أو فقدانه أهليته               
  .أو إصابته بعجز دائم
  :المذكرة اإليضاحية

وم شركة التوصية البسيطة على االعتبار الشخصي رغم وجود الشركاء الموصين،           تق  
إال أن المادة وضعت حكماً يؤدي إلى عدم حل الشركة بإفالس الشريك الموصى أو إعساره أو                

 من قانون الـشركات الفرنـسي       ٣٢/١وفاته، أو فقدان األهلية أو إصابته بعجز دائم، والمادة          
 ٤٧وهي تطابق نـص المـادة       . اة الشريك الموصى انقضاء الشركة    الجديد ال ترتب على وف    

  . أردني
  )٥٩(مادة 

تطبق على شركة التوصية البسيطة األحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها             
في هذا القانون من حيث تأسيس الشركة وتسجيلها، وانقضاؤها وتصفيتها، وذلك في الحـاالت              

  .في هذا البابالتي لم يرد عليها النص 
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  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة سريان األحكام التي تطبيق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا               

القانون على شركة التوصية البسيطة في الحاالت واألمور التي لم يرد عليها نص في البـاب                
وجود حكم لحلة أو    الذي يضع أحكام تنظيم جانبا من شركة التوصية البسيطة، وفي حالة عدم             

وهـي  . أمر يتعلق بشركة التوصية البسيطة تطبق األحكام التي تطبق على شركة التـضامن            
  . أردني٤٨تطابق نص المادة 

  
  الباب الثالث

  شركة المحاصة

  )٦٠(مادة 
شركة المحاصة شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مـع               

  . مقتصرة على العالقة الخاصة بين الشركاءالغير، بحيث تكون الشركة
ال تتمتع شركة المحاصة بالشخصية االعتبارية وال تخـضع ألحكـام وإجـراءات التـسجيل               

  .والترخيص، ويجوز إثباتها بين الشركاء بجميع طرق اإلثبات
  :المذكرة اإليضاحية

 كـل   تعرف الفقرة األولى شركة المحاصة بأنها تعقد بين شخصين أو أكثـر يـساهم               
شريك فيها بنصيب محدد من المال أو العمل وتقسم ما ينتج من ذلك من أربـاح أو خـسائر،                   
ويقوم بأعمال الشركة شريك ظاهر تقتصر العالقة بينه وبين من تعامل مع من الغير، وتقتصر               
الشركة على العالقة فقط بين الشركاء دون الغير، ويظهر من التعريف أن شـركة المحاصـة           

  .قي أنواع الشركات بأنها شركة خفية ال تظهر للغيرتتميز عن با
وشركة المحاصة في جوهرها عقد شركة لذلك ال بد من توافر الشروط الموضوعية العامـة               
والخاصة فيها، لذلك ال بد من وجود شخصين على األقل لتكونيها شريطة أن يكون كل منهما                

ل أو عمل ويجب أن يـشترك كـل         أهالً لمباشرة التجارة، وأن يقدم كل شريك حصته من ما         
شريك في األرباح والخسائر وتخضع هذه الشركة في انقضائها لألسـباب العامـة النقـضاء               
الشركات ولألسباب الخاصة النقضاء شركات األشخاص ووفقاً لما وردت الفقرة الثانية فـإن             

لترخيص، شركة المحاصة ال تتمتع بالشخصية االعتبارية وال تخضع إلجراءات التسجيل أو ا           
ويرجع ذلك إلى أنها شركة خفية ال يعلم الغير عن تكوينهـا أو الـشركاء فيهـا، واكتـسابها                   

  .الشخصية االعتبارية أو ترخيصها أو تسجيلها تنافي مع ما تتصف به من خفاء
ولكون شركة المحاصة شركة خفية فإنه ال يشترط أن يتم عقد تأسيسها كتابة وال يشهر عقدها                

سجل التجاري، وال يلزمها اتباع اإلجراءات المقررة للشركات األخرى، ولكن ما           وال تقيد في ال   
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سبق ال تمنع من كتابة عقد تأسيس الشركة بين الشركاء لتحديد حقوق والتزامات كـل مـنهم،            
ويسري العقد في مواجهة الشركاء، وال يسري في مواجهة الغير ألنه غير معلن، وال يعنـي                

ركة انه غير موجود بين الشركاء، فهو موجود بينهم سـواء تمـت             عدم كتابة عقد تأسيس الش    
كتابته أو لم تتم، ويستطيع كل شريك في حالة عدم كتابة عقد الـشركة يثبتـه فـي مواجهـة                    

 ١٨٧ أردني وتقارب نص المـادة       ٤٩وهي تطابق نص المادة     . الشركاء بكافة طرق اإلثبات   
   يمني٥٥قطري، 

  )٦١(مادة 
ارك غيره في صفقة تجارية أن يشارك فيهـا أشـخاص آخـرين إال              ال يجوز لمن سبق أن ش     

  .بموافقة الشركاء المحاصين، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخالف ذلك
  :المذكرة اإليضاحية

شركة المحاصة تقوم على االعتبار الشخصي، لذلك ال يجوز للشريك فيها أن يشارك               
كاء في شركة المحاصة على ذلـك،       أشخاص آخرين في صفقة تجارية، إال إذا اتفق باقي الشر         

وفي هذه الحالة يدخل شريك جديد معهم في شركة المحاصة، ولكن يجب أال يوجد اتفاق بـين                 
الشركاء يقضي بعدم جواز مشاركة الشريك غيره في الصفقة التجارية، فإذا أوجد مثـل هـذا                

ـ               ة الـشركاء   االتفاق ال يجوز للشريك مشاركة غيره في صفقة تجارية حتى في حالـة موافق
  .اآلخرين

  )٦٢(مادة 
ليس للغير حق الرجوع إال على الشريك الذي تعامل معه في شـركة المحاصـة فـإذا أقـر                   
الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنهم ما يدل للغير على وجودها بين الـشركاء، جـاز                 

  .جه التضامناعتبارها شركة قائمة فعالً، يكون الشركاء فيها مسئولين تجاه ذلك الغير على و
  

  :المذكرة اإليضاحية
الشريك المدير يقوم بأعمال اإلدارة باسمه الشخصي ولكن لـصالح بـاقي الـشركاء                

ولحسابهم وهذا يجعله بتعاقد مع الغير كأنه يتعاقد لصالح نفسه وحسابها، ولكن يجب عليه بعد               
 يعلم بوجود الـشركة أو      ذلك أن ينقل أثار هذا التعاقد إلى بقية الشركاء وهذا يعني أن الغير ال             

تكوينها، لذلك يلتزم الشريك المدير في مواجهة الغير دون باقي الشركاء، لذلك لـيس للغيـر                
الرجوع إال على الشريك المدير الذي تعاقد معه، حتى لو كان الغير يعلم بوجود الشركة فيمـا                 

 ليس معه على التعاقـد      بين الشركاء، أو أظهر الشريك المدير له وجود الشركة ليعطيه ائتماناً          
ال يكفـي   " ويسمى العلم الـواقعي   " معه، ويرجع ذلك إلى أن مجرد علم الغير بوجود الشركة           
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الرجوع على الغير على أي شريك آخر ما دام لم يصدر من الشركاء تـصرفاً يفيـد قبـولهم               
  .بااللتزام بوصفهم شركاء في شركة ما

 الشخص يعد مسئوالً في كل أمواله في مواجهـة  والشريك المدير الذي يتعامل مع الغير باسمه  
هذا الغير، حتى لو كان قد اتفق على تحديد مسئوليته مع باقي الشركاء، وذلك أن هذا االتفـاق                 

  .ال يحتج به في مواجهة الغير
وإذا تعاقد أكثر من شريك مع الغير، يكون للغير أن يرجع عليهم جميعاً بالتـضامن، ويرجـع         

خصية اعتبارية لشركة المحاصة، الن كل منهم يعد أنـه قـام بعمـل              ذلك إلى عدم وجود ش    
  .تجاري في مواجهة الغير

وإذا صدر من الشركاء ما يدل الغير على وجود الشركة أو أقر الشركاء بوجودها وابرازهـا                
باعتبارها شخصاً اعتبارياً، مثل أن يتعاقد باسم الشركة وكتابة عقدها أمام جهـة رسـمية أو                

جل الشركات، فإنها تفقد صفتها المستترة وال يجوز اعتبارها شركة تضامن فعليـة             قيدها في س  
لم تستوفى في شروطها الشكلية في مواجهة على وجه التضامن، أي يجوز للغير أن يتمـسك                
بوجود الشركة الفعلية، ويرجع تقدير تحول شركة المحاصة إلى شركة تـضامن فعليـة إلـى                

حديد التصرفات التي يترتب علي وجودهـا اعتبـار شـركة           القاضي فله سلطة تقديرية في ت     
  . قطري١٩٠وهي تقارب نص المادة . المحاصة شركة تضامن فعلية

  )٦٣(مادة 
يقوم صاحب المحاصة األصلي بإدارة الشركة، ويجوز أن يتضمن العقد مدى رقابة الـشريك              

ي عن الصفقة   المحاص، وطريقة ممارستها، ويحق للشريك المحاص الحصول على بيان حساب         
  .بعد إنجازها وعلى بيان سنوي إذا امتدت ألكثر من سنة

  )٦٤(مادة 
يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة وااللتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة             

  .وتجاه بعضهم بما في ذلك توزيع األرباح والخسائر بينهم
يبه في األرباح على أال يتعـدى هـذا         يتحمل الشريك المحاص نصيباً من الخسائر بنسبة تص       

  .النصيب مقدار حصته في المشاركة ما لم يتفق على خالف ذلك
  )٦٥(مادة 

  .تنقضي شركة المحاصة بنفس الطرق التي تنقضي بها شركات التضامن
وإنما يعقبه حساب ختامي بين الـشركاء يتـولى         " تصفية  " ال يعقب انقضاء شركة المحاصة      

  .بير تعينه المحكمةتسويته عند النزاع خ
  .ال يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول
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  :المذكرة اإليضاحية
تبين الفقرة األولى من شركة المحاصة تنقضي بنفس الطرق التي تنقضي بها شـركة                

التضامن وتبين الفقرة الثانية أن شركة المحاصة تختلف من حيث أثار االنقضاء وعن غيرهـا               
ن الشركات ويرجع ذلك إلى أنها شركة مستترة ال وجود لشخص اعتباري أو ذمـة ماليـة                 م

مستقلة عن ذمم الشركاء في حالة وجودها، لذلك ال يعقب انقضاء هذه الشركة تصفية، وإنمـا                
يعقب انقضائها حساب ختامي نقدي الشريك المدين ومن كل شريك عما قام به مـن أعمـال                 

ة هذه الحسابات من قبل الشركاء، وإذا ثار نـزاع بيـنهم بهـذا              لحساب الشركة ويتم مراجع   
  .الخصوص يمكن لهم الطلب من المحكمة تعيين خبير لتسوية هذا النزاع

وتحظر الفقرة الثالثة على شركة المحاصة أن تصدر اسهماً وسندات قابلة للتداول، ويرد ذلـك              
افى مع طبيعتها فضالً عن ذلـك       ألنها شركة خفية غير ظاهرة، وإصدار األسهم والسندات يتن        

فهي شركة قائمة على االعتبار الشخصي، وإصدار األسهم والسندات القابلة للتداول من شأنها             
  .أن تمس باالعتبار الشخصي الذي تقدم عليه هذه الشركة

  الباب الرابع

  الشركة ذات المسئولية المحدودة

  أحكام عامة

  )٦٦(مادة 
محدودة من شخصين أو أكثر وال يزيد على خمسين، وتكـون           تتألف الشركة ذات المسئولية ال    

مسئولية الشريك عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليهـا وخـسائرها بمقـدار حـصته فـي                
  .رأسمالها

يجوز للوزير المختص بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شـركة ذات               
  .مسئولية محدودة تتألف من شخص واحد

  :اإليضاحيةالمذكرة 
حددت الفقرة األولى الحد األدنى، والحد األقصى لعدد الـشركاء فـي الـشركة ذات                 

المسئولية المحددة، فجعلت الحد األدنى شريكين، والحد األقصى خمسين شريكاً وحددت أيضاً            
مسئولية الشريك في هذه الشركة، عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها، وخسائرها بمقـدار             

في رأسمالها لذلك ال يجوز للغير دائن الشركة أن يعود عليه في حالة الخـاص، بـل                 حصته  
للغير أن يعود على ذمة الشركة فقط، وفي هذا يختلف الشريك المتضامن الذي يكون مـسئوالً                
مسئولية شخصية في كل أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها ويتحمل الشريك فـي الـشركة               

  . في خسائر الشركة بمقدار حصته في رأسمالهاذات المسئولية المحددة 
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ووضعت الفقرة الثانية استثناء على الحد األدنى من الشركاء الالزم توافره لتكون الشركة ذات              
المسئولية المحددة، فأجازت تكوين شركة من شخص واحد شريطة موافقة وزيـر الـصناعة              

مر متـروك للـسلطة التقديريـة       والتجارة على ذلك بناء على تنسيب مبرر من المراقب، واأل         
للوزير فيمكن أن يقوم المراقب بتنسيب مبرر لتكون الشركة ذات المسئولية المحددة من شريك              

  .واحد ومع ذلك ال يوافق الوزير على ذلك
وإذا تألفت الشركة برجل واحد تكون من قام بتأليفها مسئولية محددة أي أن الـشريك الوحيـد                 

يون والتزامات الشركة، وال يسأل مسئولية شخـصية رغـم أنـه            يكون محدد المسئولية عن د    
 الصادر  ٦٩٧الشريك الوحيد وذلك طالما يوقع باسم الشركة، ويالحظ أن القانون الفرنسي رقم             

وهي تطابق نص   .  أجاز تأليف شركة ذات مسئولية محدودة بشخص واحد        ١٩٨٥يولو  ١١في  
  . أردني٥٣المادة 
  )٦٧(مادة 

 الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف دينار أردنـي أو مـا              يجب أال يقل رأسمال   
يعادلها بالعملة المتداولة، مقسماً إلى حصص متساوية، قيمة الحصة الواحدة دينار واحد علـى              
األقل وهى غير قابله للتجزئة، على أنه إذا تملك الحصة أكثر من شخص واحـد ألي سـبب                  

 منهم ليمثلهم لدى الشركة، فإذا لم يتفق الشركاء فيها أو           وجب على الشركاء فيها اختيار واحد     
لم يوافقوا على ذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة فينوب عنهم الـشخص                

  .الذي يختاره من بينهم مدير الشركة أو هيئة المديرين
  .ال يجوز أن تكون حصة الشريك عمال يؤديه للشركة

في أحد المصارف في فلسطين وال يجوز للمصرف أداؤهـا إال           يجب إيداع الحصص النقدية     
  .لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت تسجيل الشركة

  :المذكرة اإليضاحية
تضع الفقرة األولى اشتراطاً لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحـدودة هـو ال يقـل                 

ة، ويجب تقسيم رأسـمال     رأسمالها عن خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداول          
الشركة إلى حصص متساوية تكون فيه الحصة الواحد دينار واحد علـى األقـل، وحـصص                
الشريك غير قابلة للقسمة أي ال تقبل التجزئة، وإذا تعدد أمالك لحصة واحدة ألي سبب كـان                 

ر فعليهم اختيار واحد منهم لينوب عنهم لدى الشركة، فإذا اختلف الشركاء الحصة فـي اختيـا               
واحد منهم أو إذا لم يتفقوا على اختيار واحد منهم لينوب عنهم لدى الـشركة يكـون لمـدير                   
الشركة أو لهيئة المديرين اختيار شخص من بينهم لينوب عنهم لدى الشركة ومـصدر هـذا                

شركات مصري التي تتضمن    " ١١٦/٣"أردني، وهو أفضل من المادة      " ٥٤"الحكم نص المادة    
 لحصة واحدة جاز للشركة التي توقف استعمل الحقوق المتعلقة بها إلى أن             أنه إذا تعدد المالك   
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" ٢٢٧/٢"يختاروا من بينهم من يعد مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشركة، وأفضل المـادة               
شركات إماراتي التي تلزم الشركاء المتحدين في ملكية الحصة باختيار أحدهم ليعتبـر مالكـاً               

هة الشركة وعلى الشركة أن تحدد لمالكي الصفة ميعاد إلجراء هـذا            منفرداً للحصة في مواج   
االختيار، ويكون من حق الشركة بعد انقضاء هذا الميعاد بيع الحصة لحساب مالكها، ويكـون               

  .للشركاء في هذه الحالة شرائها
وأوجبت الفقرة الثانية أن تكون حصة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة من المـال               

من وجوب دفع الحـصص     " ٧٢"قدي أو عيني وكالهما معاً، لذلك ما ورد في المشروع مادة            ن
بالكامل لذلك ال يتصور ذلك في الحصة إذا كانت عمل فضالً عن ذلك فقد وضـعت الفقـرة                  
األولى من المادة اشتراطاً أن ال يقل رأسمال الشركة عن خمسين ألف دينار أدرني، لذلك ال بد          

وع الحصص العينية والنقدية وال يدخل فيه الحصة بالعمل، وقـد خـضع             أن يتكون من مجم   
قاعدته يحظر أن تكون حصة الشريك عمـالً  " ٣٨" مادة   ١٩٦٦قانون الشركات الفرنسي لسنة     

  .في الشركة ذات المسئولية المحدودة
  )٦٨(مادة 

قتـراض  ال يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة رأسمالها، أو اال            
  .عن طريق االكتتاب العام، وال يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قرض قابلة للتداول

يخضع انتقال حصص الشركاء للشروط التي يتضمنها نظام الشركة واألحكـام المنـصوص             
  .عليها في هذا القانون
  :المذكرة اإليضاحية

عن طريق االكتتـاب    ال تجيز الفقرة األولى تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة            
العام فحظرت عليها طرح حصصها أو زيادة رأسمالها أو االقتراض لحاسـبها عـن طريـق                
االكتتاب العام أي عن طريق نشره توجه للجمهور االكتتاب وكذلك ال تجيز الفقـرة األولـى                
للشركة ذات المسئولية المحددة إصدار اسهم اسمية أو لحاملها وسندات قرض قابلـة للتـداول               

لطرق التجارية، ويرجع ذلك إلى أن حصص الشركاء في الشركة ذات المـسئولية المحـددة            با
  .غير قابلة للتداول بالطرق التجارية

وما وردت الفقرة األولى حكم أمر على الشركة أن تلزم به منذ بداية تأسيسها إلـى أن تحـل                   
 المـسئولية بطـابع     والغاية من الحكم الذي ورد في الفقرة األولى هو احتفـاظ الـشركة ذات             

شخصي، وهذا يعني عدم إدخال شركاء جدد ال تربطهم أية رابطة بالمؤسسين، وحفظ الشركة              
  .من خطر المضاربة على حصصها
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  )٦٩(مادة 
للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مـستمداً مـن                

  .أو أكثرأغراضها، ويجوز أن يتضمن اسمها اسم شريك 
يحق لشركة التضامن أو التوصية البسيطة االحتفاظ باسمها األصلي إذا ما رغبت بالتحول إلى              

  .شركة ذات مسئولية محدودة
وأن يدرج اسـمها ومقـدار      ) ذات مسئولية محدودة  (يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة        

مل المديرون مراعاة ذلك    رأسمالها في جميع أوراقها ومطبوعاتها وعقودها وفواتيرها، فإذا أه        
  .كانوا مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة والتعويضات في أموالهم الخاصة تجاه الغير

  :المذكرة اإليضاحية
توجب الفقرة األولى على الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ عنوانـاً تجاريـاً                

 شريك أو أكثر من الـشركاء       خاصاً لها ويجب أن يستمد من الغرض من تكوينها أو من اسم           
  . شركات مصري٤/٣فيها، وهذا الحكم مصدره مادة 

وجواز أن يذكر اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة الغاية منه إبقاء بعض مظاهر االعتبار                
  .الشخصي في هذه الشركة وذلك لتميزها عن شركة المساهمة

ركة التوصية البسيطة إلـى شـركة       وبينت الفقرة الثالثة  في حالة تحول شركة التضامن أو ش          
ذات مسئولية محدودة يجوز لكل منهما االحتفاظ بعنوانها بالرغم من التحول إلى شـركة ذات               
مسئولية محدودة وهذا الحكم ال يخالف الحكم الذي وردت الفقرة األولى التي أجازت للـشركة               

 شريك أو أكثر من الشركاء      ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ عنواناً تجارياً لها يكون من اسم          
فيها، وعنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة مكون من اسم شريك أو أكثر مـن                

  .أردني" ٥٦"الشركاء ومصدر هذا الحكم المادة 
وتشترط الفقرة الثالثة ذكر عبارة ذات مسئولية محدودة بحروف واضحة ومقروءة إلى عنوان             

ار رأسمالها في جميع أوراق الشركة ومطوعاتها وعقودهـا         الشركة، وأن يدرج عنوانها ومقد    
وقوانينها،وعلى األسماء والعناوين التجارية واإلعالنات وكل ما يـصدر مـن الـشركة مـن            

أردني، وترتبـت الفقـرة     " ٥٥"شركات مصري،   " ٦/١"مطبوعات وهذا الحكم مصدرة مادة      
مقدار رأسـمال علـى مطبوعـات       الثالثة على إغفال ذكر عبارة ذات مسئولية محدودة وبيان          

الشركة وفواتيرها، مسئولية المديرين مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة عـن التزامـات             
الشركة وديونها والتعويضات تجاه الغير، وهذا الحكم يطابق الحكم الـذي ورد فـي المـادة                

ة بالنظام العـام    من قانون الشركات في دولة اإلمارات العربية وهذه المسئولية متعلق         " ٢١٩/٢"
أي ال يجوز االتفاق على اإلعفاء منها والحكمة من ذلك توفير الحماية للغير حسن النية الـذي                 
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يتعامل مع الشركة يجهل أنها شركة ذات مسئولية محدودة نتيجة لعدم كتابة ما يفيد ذلك فـي                 
  .عنوان الشركة

ة ذات مـسئولية محـدودة أو أن        أما إذا أثبت المديرين أن الغير سيئ النية  بعلمه بأن الشرك           
  .الغير لم يلحق ضرر فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء مسئوليتهم

ومسئولية المديرين الشخصية والتضامنية ال تحقق إذا إتخذت الشركة لها عنوانـاً تجاريـاً ال               
يظهر فيه اسم شريك أو أكثر، بأن اتخذت لها عنوناً من الغرض الذي تألفت لتحقيقه، ألنه في                 

  . حالة ال يتصور أن يقع الغير في خلط في طبيعة مسئولية الشركاءهذه ال
  

  الفصل األول

  تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

  )٧٠(مادة 
  :يخضع تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لإلجراءات التالية 

ـ                 سها يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى المراقب مرفقـاً بـه عقـد تأسي
ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، ويوقع أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بـذلك أو                

  .أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين
  :يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة البيانات التالية

  .اسم الشركة وعنوانها، وغاياتها، والمركز الرئيس لها
  .أسماء الشركاء، وجنسية كل منهم وعنوانه

مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه النقدية، أو العينية، مع وصف دقيق للحـصص               
  .العينية وقيمتها التي قدرت بها

) ٢(يجب أن يتضمن نظام الشركة ذات المسئولية المحدودة البيانات المنصوص عليها في البند              
  : إلى البيانات التالية من هذه المادة، باإلضافة 

طريقة إدارة الشركة، وعدد أعضاء هيئة المديرين وصالحياتهم، وحـدود صـالحيات هيئـة              
  .المدرين في اإلستدانه، ورهن العقارات التي تملكها الشركة، وتقديم الكفاالت باسمها

 شروط النزول عن الحصص في الشركة واإلجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التـي             
  .يجب أن يحرر بها النزول

  .كيفية توزيع األرباح والخسائر على الشركاء
اجتماعات الجمعية العامة للشركاء ونـصابها القـانوني، ونـصاب اتخـاذ القـرارات فيهـا                

  .واإلجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك االجتماعات
  .قواعد وإجراءات تصفية الشركة
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  . يطلب المراقب تقديمهاأي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة كيفية تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة، وذلك بـأن يقـدم طلـب                 
التأسيس إلى المراقب، ويجب ن يرفق معه عقد تأسيس الشركة ونظامها شـريطة أن يكـون                

لب والعقد والنظام من قبل     العقد والنظام على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، ويجب أن يوقع الط          
المؤسسين أمام المراقب أو أمام من يفوضه المراقب خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أمام                

  .أحد المحامين المجازين
وبينت الفقرة الثانية ما يستوجب أن يتضمنه عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة مـن               

ركز الرئيس لها وأسماء الشركاء وجنسية كل مـنهم         بيانات وهي عنوان الشركة وغاياتها والم     
وعنوانه ومقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه، النقدية والعينية مع وصـف دقيـق               

  .للحصص العينية وقيمتها التي قدرت بها
وأوجبت الفقرة الثالثة أن يتضمن نظام الشركة ما تضمنه عقد تأسيسها إضـافة إلـى بيانـات          

دارة الشركة، وعدد أعضاء هيئـة المـديرين وصـالحياتهم، وحـدود            أخرى وهي طريقة إ   
صالحيات هيئة المديرين في االستدانة ورهن العقارات التي تملكها الشركة وتقديم الكفـاالت             
باسمها وشروط النزول عن الحصص في الشركة وما يلزم من إجراءات يجب اتباعهـا فـي                

كيفية توزيع األرباح والخسائر على الشركاء،      ذلك، والصيغة التي يجب أن يحرر بها النزول و        
وإضافات الجمعية العامة للشركاء ونصابها القانوني، واألغلبية الالزمة التخاذ القرارات فيها ،            
واإلجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك االجتماعات وقواعد وإجـراءات تـصفية الـشركة وأي              

  . أردني٥٧وهي تطابق نص المادة . ديمهابيانات إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تق
  )٧١(مادة 

يلتزم مقدمو الحصص العينية في رأسمال الشركة بالمحافظة علـى هـذه المقـدمات وعـدم                
  .التصرف فيها إلى حين تسليمها إلى الشركة، وتسجيلها ونقل ملكيتها إليها
مين حكماً بدفع قيمتها    إذا لم يلتزم مقدمو هذه الحصص بنقل ملكيتها إلى الشركة، فيكونون ملز           

نقداً وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة وعلى المراقب طلب ما يثبت صحة               
  .تقدير قيمة الحصص العينية

يكون المؤسسون مسئولون بالتضامن تجاه الغير عن صحة تقدير المقدمات العينيـة بقيمتهـا              
سقط دعوى المسئولية بعد مـرور خمـس        الحقيقية في تاريخ تقديم طلب التسجيل للمراقب، وت       
  .سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في سجل الشركات

  .تعد حقوق االمتياز وحقوق االختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق من المقدمات العينية
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  :المذكرة اإليضاحية
لية تلزم الفقرة األولى الشريك الذي قدم حصة عينية في رأسمال الشركة ذات المـسئو               

المحدودة بأن ينقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة، وأن يحافظ عليها إلى حين تسليمها إلـى                
الشركة، ورتبت الفقرة الثانية حكماً على مخالفة الشريك لما ورد في الفقرة األولى فإذا لم يقـم    

 وفـق الـسعر     ينقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة، فيكون ملزماً حكماً بأن يدفع قيمتها نقداً            
الذي اعتمده المؤسسون لها في نظام الشركة، وحرصاً على حماية مصلحة الـشريك أوجبـت     
الفقرة على المراقب أن يطلب من المؤسسين أو من إدارة الشركة ما يثبت صحة تقدير قيمـة                 

  .الحصص العينية
 الحـصص   ورد في الفقرة الثانية مسئولية المؤسسين النضامية تجاه الغير عن صـحة تقـدير             

               العينية في تاريخ تقديم طلب التسجيل للمراقب، ويرجع ذلك إلى أن الحصص العينية تعد جزاء
من رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة، وأن مسئولية أي شريك في هذه الشركة يكـون               
بقدر حصته في رأس المال، ويترتب على ذلك أنه ليس للغير دائن الشركة ضمان سوى راس                

المعلن عنه في عقد تأسيس الشركة، لذلك وضعت الفقرة استثناء من قاعـدة المـسئولية               المال  
المحدودة في هذه الشركة فقد بينت مسئولية المؤسسين النضامية في مواجهة الغير عـن أداء               

  .فيه الحصة العينية للشركة إذا أثبت وجود زيادة في هذا التقدير
ن ترفع فيها دعوى مسئولية المؤسـسين مـن تقـدير           وحددت الفقرة الثالثة المدة التي يجب أ      

الحصص العينية بخمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في سجل الشركات لذلك على الغير              
  .أن يرفع الدعوى على خالل هذه المدة وال يمكن للمؤسسين دفعها بمرور الزمن

قوق غير المادية مثل حق     ووفقاً لما ورد في المادة الرابعة فإن حقوق االمتياز التي تمنح والح           
االختراع، والمعرفة الفنية تصلح أن تكون حصصاً عينية، فيمكن لمن حصل على حق امتياز              

 ٢٤٩ أردني و  ٨٥وهي تطابق نص المادة     . إلنتاج سلعة معينة أن يقدم هذا الحق حصة عينية        
  .يمني

  
  )٧٢(مادة 

جميع الحصص النقدية في عقـد      ال يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إال إذا وزعت           
تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها في مصرف من المصارف المعتمـدة ويجـب أن               

  .تودع الشهادة المثبتة للدفع مع عقد التأسيس لدى مراقب الشركات
ال يجوز للمصرف تسليم المبالغ المدفوعة من الشركاء عن حصصهم في رأسمال الشركة إال              

س إدارة الشركة بعد حصول الشركة على شهادة تسجيل حسب األصول وال            للمديرين أو لمجل  
  .يجوز إلدارة الشركة إقراض الشركاء من مالها
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  :المذكرة اإليضاحية
توجب الفقرة األولى أن توزع جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الـشركة بـين                 

لـشركاء، وعلـى    الشركاء، وأن تدفع قيمتها في مصرف من المصارف المعتمدة من قبـل ا            
المؤسسين الحصول على شهادة من المصرف بذلك، وعليهم أن يودعوها مع عقـد تأسـيس               
الشركة لدى المراقب حتى يتأكد من توزيع الحصص النقدية على الشركاء ون إيـداعها فـي                
مصرف معتمد، ويعد ذلك من شروط تأسيس الشركة ذات المسئولية المحـددة حيـث ال يـتم        

  .قهتأسيسها بدون تحقي
وحظرت الفقرة الثانية على المصرف الذي دفعت فيه قيمة الحصص النقدية أن يسلم المبـالغ               
المدفوعة من الشركاء عن حصصهم في رأسمال الشركة إلـى المـديرين أو لمجلـس إدارة                
الشركة إال بعد تسجيل الشركة والحصول على شهادة بذلك، والغرض من هذا الحظـر هـو                

لتي قدمها الشركاء في حالة ما إذا لم يتم تأسيس الشركة، بسبب عدول             المحافظة على المبالغ ا   
المؤسسين عن ذلك وحظرت الفقرة الثانية على إدارة الشركة أن تقوم بإقراض الشركاء مـن               

  .مالها
  )٧٣(مادة 

يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقـديم               
 عليه من قبل الشركاء، وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الـشركة أو                 الطلب والتوقيع 

نظامها ما يخالف األحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، أو في              
أي تشريع آخر معمول به في فلسطين، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خـالل المـدة التـي                  

ء االعتراض على قرار الرفض إلى الوزير المختص خالل ثالثـين           يحددها المراقب، وللشركا  
يوماً من تبليغه إليهم، وإذا قرر الوزير رفض االعتراض، فيحق للمعترضين الطعن في قراره              

  .لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار
قة بقرار من الوزير أو من محكمـة        إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت هذه المواف         

من هذه المادة، وبعد أن يقدم الشركاء الوثائق التي تثبت أن           ) ١(العدل العليا وفقاً ألحكام البند      
من رأسمال الشركة قد تم دفعها، يقـوم المراقـب باسـتيفاء رسـوم              %) ٥٠(ما ال يقل عن     

ها وزارة االقتصاد والتجارة،    التسجيل، ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة التي تصدر        
  .وفي جميع األحوال يجب أن يسدد باقي رأسمال الشركة خالل السنتين التاليتين لتسجيلها

  :المذكرة اإليضاحية
توجب الفقرة األولى على المراقب أن يوافق على تـسجيل الـشركة ذات المـسئولية                 

وللمراقب أن يـرفض الطلـب   المحدودة خالل فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب،  
ويرفض تسجيل الشركة إذا تبين له أن في عقد الـشركة أو نظامهـا مـا يخـالف األحكـام                    
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المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو يخالف أي قانون آخر معمـول               
ولم يقم به في فلسطين شريطة أن يطلب المراقب من الشركاء إزالة المخالفة خالل مدة يحددها               

  .الشركاء باإلزالة خالل المدة المحددة لذلك
وإذا رفض المراقب طلب تأسيس الشركة يكون للشركاء االعتراض على ذلـك إلـى وزيـر                
االقتصاد والتجارة أو يجب أن يقدم االعتراض خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغهم بـه، وإذا                

رار الوزير لدى محكمة العدل العليا      قرر الوزير رفض االعتراض، يحق للشركاء الطعن في ق        
خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغهم به، وإذا قرر الوزير رفض االعتراض، يحـق للـشركاء           

  .الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار
لعدل العليا لم تقرر رفض الـوزير،       والفقرة الثانية تقضي بأنه إذا وافق الوزير ولكن محكمة ا         

% ٥٠وأمرت بتسجيل الشركة، فعلى الشركاء أن يقدموا الوثائق التي تبين أن ما ال يقل عـن                 
مـن  % ٥٠من رأسمال الشركة قد تم دفعها وهذا يعني أن تكون الحصص النقدية ال تقل عن                

ـ    "٧٢"رأسمال الشركة، ألن الفقرة األولى من المادة         صص النقديـة فـي     توجب دفع قيمة الح
مصرف من المصارف المعتمدة والحصول على شهادة تثبت ذلك وإيداع الشهادة المثبتة للدفع             
مع عقد تأسيس الشركة لدى مراقب الشركات فإذا قام الشركاء بذلك يقوم المراقـب باسـتيفاء                
رسوم التسجيل من الشركاء، ويقوم بتسجيل الشركة في سـجل الـشركات ويـصدر شـهادة                

  .ا تنشر في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارةبتسجيله
وبينت الفقرة الثانية وجوب تسديد باقي رأسمال الشركة خالل السنتين التاليتين لتسجيلها، وهذا             
يعفى الحصص العينية، ألنه يشترط دفع قيمة الحصص النقدية في مصرف معتمد قبل تسجيل              

عينية وتسليمها إلى الشركة وإذا لم يفعلوا ذلك عليهم         الشركة لذلك يجب نقل ملكية الحصص ال      
  . خالل المدة المذكورة٧١/١دفع قيمتها نقداً وفقاً لما ورد في المادة 

  
  الفصل الثاني

  الحصص وانتقالها

  )٧٤(مادة 
للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن ينزل عن حصصه في رأسمال الشركة إلـى               

هم، بموجب سند تحويل وفقاً للصيغة المحددة في نظام الشركة، ويـتم            أي من الشركاء أو لغير    
قيده وتوثيقه لدى المراقب واإلعالن عنه واستيفاء الرسوم المقررة لذلك وال يحتج بهذا النزول              

  .في مواجهة الشركة أو الشركاء أو الغير إال بعد قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم
 خاضعاً السترداد الشركاء وفقاً للشروط التي يتضمنها عقد         يكون انتقال الحصص بين الشركاء    

  .الشركة واألحكام المقررة في هذا القانون
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ال يتوقف نزول الشريك عن حصته أو حصصه في رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة              
  .فيهابالبيع إلى أحد الشركاء فيها على موافقة باقي الشركاء أو مدير الشركة أو هيئة المديرين 

في حالة نزول شريك عن حصته بغير البيع، فيترتب عليه الحصول على موافقـة المـدير أو                 
  .هيئة المديرين ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك

  :المذكرة اإليضاحية
يظهر من الفقرة األولى أنه يجوز للشريك في الشركة ذات المـسئولية المحـدودة أن                 

 إلى أي من الشركاء أو لغيرهم، وهـذا علـى خـالف             ينزل عن حصته في رأسمال الشركة     
الشريك المتضامن فال يستطيع أن ينزل عن حصته إلى الغير، ولكن نزول الشريك في الشركة               
ذات المسئولية المحدودة عن حصته لشريك آخر أو للغير يجب أن يتم بموجب سـند تحويـل                 

سـند التحويـل وتوثيقـه لـدى        وفق الصيغة المحددة لهذا السند في نظام الشركة ويجب قيد           
  .المراقب، ويجب اإلعالن عنه، واستيفاء الرسوم المقررة على ذلك

وال يكون للنزول عن الحصة أثر في مواجهة الشركة أو الشركاء أو الغير إال بعد قيد وتوثيق                 
  .سند التحويل على النحو الذي ذكر

المحدودة أن ينزل عن حصته فـي       وتبين الفقرة الثانية أن للشريك في الشركة ذات المسئولية          
رأسمال للشركة بالبيع أو بالهبة أو بغير ذلك إلى أحد الشركاء وفيها على موافقة باقي الشركاء                
أو موافقة مدير الشركة أو هيئة المديرين بها، ويرجع ذلك إلى النزول عـن الحـصة كـان                  

بب عدم دخـول شـريك      الشريك في الشركة لذلك ال يوجد احتمال األضرار ببقية الشركاء بس          
  . جديد منهم

  
  )٧٥(مادة 

إذا رغب أحد الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة، بيع حصصه في الشركة للغيـر               
عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى مدير الشركة أو هيئة المديرين حسب واقع الحال يتضمن الـسعر                 

  .الذي يطلبه
لشركاء بشروط البيع خالل أسبوع مـن تـاريخ         وعلى المدير أو هيئة المديرين إخطار باقي ا       

تقديم الطلب إليها، ويكون للشركاء األولوية في الشراء بالسعر المعروض، وعلى المـدير أو              
  .هيئة المديرين إبالغ المراقب بنسخة من الطلب

إذا تقدم أكثر من شريك لشراء الحصص المراد النزول عنهـا بالـسعر المعـروض، تقـسم                 
ين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة، وفي حالة            الحصص بين الراغب  

االختالف على السعر يعين المراقب مدقق حسابات قانوني على نفقة الشركة لتحديد الـسعر،              
  .ويعد تقديره نهائياً، وتقسم الحصص بين الشركاء على الراغبين بالشراء
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 بشروط البيع دون أن يبدي أحد منهم رغبته         إذا انقضت ثالثين يوماً من تاريخ إخطار الشركاء       
في الشراء بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر من مدقق الحسابات، يكون للشريك الراغـب              

  .بالبيع الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر كحد أدني
ص المـراد بيعهـا     أما إذا لم يبد أي من الشركاء أو الغير رغبته في شراء الحصة أو الحص              

أعاله بحيث أصبح بيع هذه الحصة أو       ) ٤(خالل ثالثين يوماً من انتهاء المدة المعينة في البند          
الحصص متعسراً، فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيـع الحـصص بـالمزاد     

  .العلني
  :المذكرة اإليضاحية

لما كـان فـي ذلـك احتمـال         تبين المادة أنه يجوز للشريك أن ببيع حصته للغير، و           
األضرار ببقية الشركاء، فإن المادة منحتهم حق األولوية في شـراء، ونظمـت المـادة حـق                 
الشركاء في األولوية فأوجبت اتباع إجراءات محددة عن ممارسة هذا الحق تبدأ بأنـه علـى                

يشتمل الشريك الراغب في بيع حصته في الشركة للغير أن يقدم طلب بذلك إلى إدارة الشركة                
على السعر الذي يطلبه، وعلى إدارة الشركة حين تلقيها هذا الطلب أن تخطر باقي الـشركاء                
بشروط البيع خالل أسبوع من تاريخ  تقديم الطلب إليها، للنظر في شأن استعمال حقهـم فـي                  

  .األولوية، وكذلك على إدارة الشركة إبالغ المراقب بنسخة من الطلب
صة المراد بيعها بالسعر المعروض تكون له وإذا تقدم أكثـر مـن             فإذا تقدم شريك لشراء الح    

شريك لذلك، تقسم الحصة بين الراغبين منهم بالشراء كل بنسبة حصته في رأسمال الـشركة،               
وفي حالة االختالف على السعر بن الشريك والشركاء الراغبين في شـراء الحـصة وبـين                

ن مدقق حسابات قانوني على نفقة الـشركة        الشريك الذي يرغب في بيعها، يقوم المراقب بتعي       
لتحديد السعر، ويعد تقديره نهائياً، وتكون الحصة للشريك التي اشتراها، أو للشركاء الراغبين             

  .في الشراء وتقسم عليهم كل بنسبة حصته في رأسمال الشركة
اللهـا  وإذا انقضت ثالثين يوماً من تاريخ إخطار الشركاء بشرط البيع دون أن يبدي أحدهم خ              

رغبة في الشراء بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر من مدقق الحسابات، يكـون للـشريك               
الراغب في بيع حصته الحق في بيعها إلى الغير بالسعر المعروض أو بالسعر المقـدر كحـد                 
أدنى، وإذا لم يبد أي شريك أو الغير رغبته في شراء الحصة خالل ثالثين يوماً مـن انتهـاء                   

  .مراقب أن يبيع الحصة بالمزاد العلنيالطلب من ال
يمني للشريك النزول عن حصته في رأسمال الشركة للغير، وأعطـى           " ٢٥٤"وأجازت المادة   

لباقي الشركاء حق الرجوع واسترداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها شريطة تطبيق القواعـد             
  :التالية
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عرض الذي تلقاه من الغير عـن       أن يبلغ الشريك الذي يرغب في بيع حصته باقي الشركاء بال          
طريق إدارة الشركة، وإذا انقضى شهر على إبالغ الغرض دون أن يستعمل أحد الشركاء من               
الرجحان يكون للشريك الراغب بالبيع حراً التصرف بحصته، وإذا استعمل حق الرجحان أكثر             

  .من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة
وحق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في األولوية من النظام العام لذلك ال يجوز               

وهي تقارب نص المادة    . االتفاق على حرمانه وكذلك كافة الشروط المتعلقة به من حيث المدة          
  .  أردني٧٣
  

  )٧٦(مادة 
طى األولويـة   إذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة أو حصص أحد الشركاء المدينين فتع            

في شراء تلك الحصة أو الحصص لباقي الشركاء في الشركة، وإذا لم يتقدم أحد منهم لشرائها                
أو تعذر االتفاق على السعر خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالتنفيذ، تعـرض                

 قدم  تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني، ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على             
  .المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة أو الحصص لنفسه

  .يصدر المراقب التعليمات الالزمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني ألغراض هذه المادة
  :المذكرة اإليضاحية

إذا كان الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة مديناً للغير، واستحـصل الغيـر                
يذ على حصته في رأسمال الشركة، فتعطى هذه المادة األولوية لبـاقي            على حكم قضائي بالتنف   

الشركاء في شراء تلك الحصة، وإذا مل يتقدم أحد منهم لشرائها، أو تقدم ولكن فقـد االتفـاق                  
على سعرها خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالتنفيذ، تعرض الحـصة للبيـع فـي                 

ون لكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم           المزاد العلني، وفي هذا الحالة يك     
المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة لنفسه، وعلى المراقب إصدار ما يلزم من تعليمات لتنفيذ              

  . أردني" ٧٤"وهي تطابق نص المادة . عمليات البيع بالمزاد العلني
  )٧٧(مادة 

 أحدهم ليعد مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة        يلتزم الشركاء المتحدين في ملكية الحصة باختيار      
الشركة، وذلك خالل الميعاد الذي تحدده الشركة لذلك وإذا لم يقوموا بهذا االختيار كـان مـن                 
حق الشركة بعد انقضاء هذا الميعاد بيع الحصة لحساب مالكيها ويكون للشركاء في هذه الحالة               

  .أولوية شرائها
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  )٧٨(مادة 
 في الشركة ذات المسئولية المحدودة، تنتقل حصته إلى ورثته، ويطبق هذا            إذا توفي أي شريك   

  .الحكم على الموصى لهم بأي حصة أو حصص في الشركة
حال انتقال حصة الشريك المتوفى باإلرث إلى أكثر من شخص وكان ذلك يؤدي إلـى زيـادة                 

ـ               م حـصة   عدد الشركاء على الخمسين، بقيت حصص جميع الورثة أو الموصى لهم فـي حك
واحدة بالنسبة إلى الشركة ما لم يتفق الورثة أو الموصى لهم على انتقال الحصة إلى عدد منهم                 

  .يدخل ضمن الحد األقصى لعدد الشركاء
  :المذكرة اإليضاحية

ال يترتب على وفاة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة حل الشركة بل تنتقل                
لى الموصى له إذا وجد وهذا الحكم ورد في الفقرة األولى           حصته في رأسمالها إلى ورثته أو إ      

  .وهو على خالف األمر في شركة التضامن التي تنحل بوفاة الشريك
 وورد في الفقرة الثانية أنه في حالة انتقال حصة الشريك المتوفى إلى أكثر من شخص وكان                

 جميـع حـصص     من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء على الخمسين فتعد حصص            
الورثة أو الموصى لهم في حكم حصة واحد بالنسبة للشركة وعليهم اختيار أحدهم ليعد مالكـاً                
منفرداً للحصة في مواجهة الشركة خالل الميعاد الذي تحدده الشركة وفي حالة عـدم قيـامهم                

ائها بذلك خالل هذا الميعاد تقوم الشركة ببيع الحصة لحسابهم وللشركاء وحق األولوية في شر             
، هذا ما لم يتفق الورثة والموصى لهم على انتقال الحصة إلى عدد منهم يدخل ضـمن                 )٧٧م(

  .الحد األقصى لعدد الشركاء
  )٧٩(مادة 

  :تحتفظ الشركة في المقر الرئيس لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم 
  . وعنوانه على وجه التحديداسم الشريك ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته

  .عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها
  .التغيير الذي يطرأ على حصة أو حصص الشريك وتفاصيله وتاريخ وقوعه

ما يقع على حصة أو حصص الشريك من حجز أو رهن وأي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة                
  .بها

ن السجل وعن صحة البيانات المدرجـة       يكون المدير أو هيئة المديرين في الشركة مسئولين ع        
  .فيه

يحق لكل شريك في الشركة االطالع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضـه خطيـا                 
  .بذلك
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على مدير الشركة أو رئيس هيئة المديرين فيها تزويد المراقب سنويا بالبيانات المدونـة فـي                
من هذه المادة، وذلـك     ) ١(ة  السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص عليها في الفقر        

خالل الشهر األول من انتهاء السنة المالية للشركة وبكل تعديل أو تغيير يطـرأ علـى تلـك                  
  .البيانات خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير

  :المذكرة اإليضاحية
ودة سجل خاص بالشركاء    يجب أن يعد في المقر الرئيس للشركة ذات المسئولية المحد           

يتضمن أسماء الشركاء وجنسياتهم ومركز أقامتهم وعناوينهم علـى وجـه التحديـد، وعـدد               
الحصص التي يملكها كل شريك، والتغير الذي يطرأ على حقه وحصص كل مـن الـشركاء                
وتفاصيله وتاريخ وقوعه، وما يقع على حصته أو حصص الشريك من حجز أو رهن  أو أي                 

وال يكون للتغير أو للحجز أو للرهن أو ألي قيد آخر أثـر   .  فاصيل المتعلقة بذلك  قيد آخر والت  
في مواجهة الغير إال من تاريخ قيدها في سجل الشركاء، وهذا يعني أن كل التصرفات التـي                 
ترد على حصص الشركاء سواء بالبيع أو الهبة أو في حالة انتقال الحصص في حالـة وفـاة                  

من هذه التصرفات في مواجهة الغير، إال من تاريخ قيدها في سجل            الشريك ال يسري أثر أي      
  .الشركاء

وجعلت الفقرة الثالثة على انه لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء اإلطالع علـى                
سجل الشركاء، ويتم اإلطالع في مقر الشركة الرئيس وفي المواعيد التي تحددها الشركة سلفاً              

اء أنفسهم أو بواسطة خبراء  من المحامين أو المحاسبين شـريطة            وتم اإلطالع بواسطة الشرك   
حصولهم على تفويض بذلك من قبل الشركاء أو من قبل صاحب المـصلحة، ويجـوز لهـم                 

  .الحصول على مستخرجات ن األوراق موضوع اإلطالع
ويكون إلدارة الشركة أن تقرر رفض اإلطالع أو الحصول على مستخرج من الوثائق إذا كان               

  . شأن ذلك أن يلحق الضرر بالشركة أو بأي جهة أخرى أو إخالل بالمصلحة العامةمن
وتلزم الفقرة الرابعة إدارة الشركة أن يرسل للمراقب سنوياً البيانـات المدونـة فـي الـسجل                 
الخاص بالشركاء، خالل الشهر األول من انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل التعديل والتغيـر              

. لبيانات خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوماً من تاريخ ونوع التعديل أو التغيير             يطرأ على تلك ا   
  .  إماراتي٢١٨ مصري، ١١٧ أردني وتقارب نص المادة ٧١وهي تطابق نص المادة 
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  الفصل الثالث

  إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة

  )٨٠(مادة 
 عدد أعضائها عن اثنين، وال يزيـد علـى   يتولى إدارة الشركة مدير، أو هيئة مديرين، ال يقل       

سبعة وفق ما ينص عليه النظام األساسي للشركة لمدة ال تزيد على أربع سـنوات، وتنتخـب                 
  .هيئة المديرين رئيساً لها ونائباً له

يكون لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصالحية الكاملـة فـي               
ود التي يبينها نظامها، وتعد األعمال والتصرفات التـي يقـوم بهـا أو              إدارة الشركة في الحد   

يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مـع                
  .الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو في عقد تأسيسها

ن نية ما لم يثبت غير ذلك على أنه ال يلزم ذلك الغيـر              يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حس      
بالتحقق من وجود أي قيد على صالحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم فـي إلـزام                 

  .الشركة بموجب عقدها أو نظامها
  :المذكرة اإليضاحية

ن يقوم بإدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة مدير أو أكثر، وفي حالة وجود أكثر م               
مدير تتكون منهم هيئة المديرين شريطة أال يزيد عددها عن سبعة ويحدد عددهم وفق ما ينص                
عليه النظام األساسي للشركة، ويجوز أن تتكون اإلدارة من الشركاء أو من غيرهم، وتـستمر               
إدارتهم للشركة لمدة أربع سنوات، وإذا كانت الشركة هيئة مديرين يجب أن تنتخب رئيساً لها               

 مصري تعد المدرين المعينين في عقد تأسيس الشركة من الـشركاء         ١٢٠/٣والمادة  . اً له ونائب
أو غيرهم دون بيان أجل معلوم معين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص عقد الشركة علـى غيـر                   
ذلك، ولم يحدد قانون الشركات المصري حدا أقصى لعدد المديرين في الشركة ذات المسئولية              

 من قانون الشركات األردني ما يفيد أن عدد هيئة المديرين           ٦٠نص المادة   المحددة، وورد في    
يجب أال يزيد عن سبعة، في حين حدد قانون الشركات اإلماراتي الحد األقصى إلدارة الشركة               
ذات المسئولية المحدودة بخمسة من المديرين، يقوم الشركاء بتحديد صالحيات المدير أو هيئة             

ساسي للشركة ذات المسئولية المحدودة، لذلك تكون سلطات المـدير أو           المديرين في النظام األ   
سلطات هيئة المديرين في حدود ما ورد من صالحيات لهم كما حددت في النظـام األساسـي                 
للشركة، وبمقتضى هذا يحق لهم اتخاذ ما يشاءون من تصرفات طالمـا كانـت فـي حـدود                  

 وتلزم الشركة باألعمال والتـصرفات التـي        صالحياتهم المحددة في النظام األساسي للشركة،     
يجريها المدير أو هيئة المديرين باسمها أثناء ممارسة أعمال اإلدارة، ويكون للغير حسن النية              
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أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة حتى لو تجاوز المدير أو تجاوز هيئة المديرين الصالحيات               
  . المحددة في النظام األساسي للشركة

لذي يتعامل مع الشركة حسن النية، وعلى من يدعى خالف ذلك عليه إثبـات مـا        ويعد الغير ا  
وافتراض حسن نية الغير يعني أنه ال يلزم بالتحقيق من وجود أي قيد على صالحيات               . يدعيه

وهي تطـابق  . المدير وهيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها           
  . أردني٦٠نص المادة 

  )٨١ (مادة
يعد مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة، سواء كان مديراً منفرداً بها أم أحد أعضاء هيئـة                
المديرين فيها مسئوالً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير، عن ارتكابه أي مخالفة ألحكام هـذا               

ة عـن   القانون واللوائح الصادرة بموجبه، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الـصادر          
  جمعيتها العامة أو هيئة المديرين

  :المذكرة اإليضاحية
حرصت المادة على حماية الشركة الشركاء والغير من أخطاء المدير، أو أخطاء أحد               

أعضاء هيئة المديرين، لذلك نصت على مسئوليتهم تجاه الشركة أو الشركاء أو الغيـر عـن                
 الصادرة بموجبه، أو خالف عقد تأسـيس        ارتكاب أي مخالفة ألحكام قانون الشركات واللوائح      

الشركة أو نظامها األساسي أو خالف القرارات التي تتصدرها الجمعية العامة أو قرارات هيئة              
  .المديرين

 مسئولية مدينة، ويرفع الدعوى من إصابة ضرر نتيجة         ٨١والمسئولية التي نصت عليها المادة      
 هذا المتضرر الشركة أو أحد الـشركاء أو         أخطاء المدير أو عضو هيئة المديرين، سواء كان       

الغير، وإذا لحق الشركة ضرر من خطأ المدير أو عضو هيئة المديرين، فرفع ممثل الـشركة                
دعوى تسمى دعوى الشركة وعلى الشركة إثبات أركان مسئولية المـدير أو عـضو هيئـة                

تعينـه الجمعيـة    المديرين، ودعوى الشركة ترفع على المدير من قبل المدير الجديـد الـذي              
العمومية، وترفع من باقي أعضاء هيئة المديرين إذا كان مرتكب الخطأ أحد أعـضاء هيئـة                
اإلدارة، وترفع بقرار من الجمعية العمومية على أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين وذلك بعـد              
استقالته أو عزله من قبل رئيس هيئة المديرين التي تنتخب من الجمعية العموميـة، ويمكـن                

لشريك أو مجموعة من الشركاء أن يرفعوا دعوى الشركة علـى المـدير أو إحجـام إدارة                 ل
الشركة التالية في رفع الدعوى بسب إهمال منهم أو بقصد مجاملة اإلدارة السابقة، فيـستطيع               
كل شريك أيا كانت نسبة حصته في رأسمال الشركة شريطة أن تبقى له حصة الشريك وفـت                 

التقاضي، ويجوز للغير مساءلة مدير أو عضو من هيئة المديرين في           رفع الدعوى وطوال مدة     
الشركة عن األضرار التي لحقت بهم، فيجوز لدائني الشركة مساءلة مديرها أو هيئة المديرين              

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ن األضرار التي لحقت بهم نتيجة لخطأ المدير أو أحد أعضاء المديرين، كمـا              ‘فيها أو أحدهم    
ين بتهريب جزء من رأسمال الشركة لإلضرار بالغير، أو قـاموا           لو قام المدير أو هيئة المدير     

بتوزيع أرباح صورية، ويجوز للغير أن يلجأ إلى القضاء ليطلب منه أن يبطل أي قرار يصدر                
من المدير أو من هيئة المديرين إذا صدر بالمخالفة ألحكام هذه القانون، وما يحكم به في هذه                 

 وعلى الشركة أن تعطي من رفع الدعوى نـصيبه مـن            الدعوى يلحق بذمة الشركة مباشرة،    
تعويضات مثل أي شريك آخر عالوة على رسوم ومصاريف رفع الدعوى، ول يمنع رفع أحد               
الشركاء دعوى على الشركة أن يرفعها شريك آخر أو بقية الشركاء، وإذا لحقـت المـسئولية                

التعـويض، أمـا إذ ألحقـت       المدنية بعضو بالذات من هيئة المديرين فيكون هو المسئول عن           
المسئولية جميع أعضاء هيئة المديرين فيكونون مـسؤولين علـى وجـه التـضامن بالوفـاء                
بالتعويض بالوفاء والتعويض، إال من أثبت منهم اعتراضه على القرار الـذي ترتبـت عليـه                

  .المسئولية وسجل اعتراضه في المحضر
بل الشريك، أو من قبل ممثل الـشركة،        وال تختلف األحكام في حالة رفع دعوى الشركة من ق         

إال يمنع رفعها صدور قرار من الجمعية العمومية ببراءة ذمة المدير أو هيئـة المـديرين أو                 
إقرار تصرفهم المخالف أو إجازته، وال تسقط دعوى الشركة بسبب أي قـرار يـصدر عـن                 

لخطأ المدير أو مـن     الجمعية العمومية ويستطع الشريك أو الغير الذي لحق بهم الضرر نتيجة            
هيئة المديرين أو من أحد أعضائها أن يرفعوا دعوى المسئولية على أساس ما ورد في القانون                
المدني بهذا الخصوص، ويمكن رفع الدعوى على الشركة على أساس مسئولية المتبوع عـن              

 علـيهم   كل التابع، فالمدير أو هيئة المديرين أو أحد أعضاء تابع للشركة، ويمكن رفع الدعوى             
  .على أساس المسئولية من الخطأ الشخصي

ودعوى الشريك أو الغير ال توقف أو تسقط بقرار من الجمعية العمومية بإجـازة تـصرفات                
المدير أو هيئة المديرين تحل المساءلة، أو الموافقة على جميع أعمالهم، وإنما توقف أو تسقط               

  . أردني٦١ص المادة وهي تطابق ن. إذا نزل عنها الشريك أو الغير شخصياً
  
) ٨٢(  

يحظر على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً أم مديراً معيناً من               
قبل هيئة المديرين، وعلى أي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة أخـرى                

 ألعمال الشركة سـواء     ذات أغراض مماثلة أو منافسة ألعمال الشركة، أو القيام بعمل مماثل          
لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدونه أو االشتراك في إدارة شركة أخـرى ذات أغـراض                 

من الحـصص   %) ٧٥(مماثلة أو منافسه للشركة إال بموافقة الجمعية العامة بأغلبية ال تقل عن           
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 إدارة  المكونة لرأسمال الشركة، وإذا قام بها دون هذه الموافقة فإنه يتعرض إلى عزلـه مـن               
  .الشركة وإلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى

  
  )٨٣(مادة 

إذا شغر منصب المدير أو هيئة المدرين ألي سبب مـن األسـباب يتـولى مجلـس الرقابـة              
في هذا القانون تعيين مديراً مؤقتاً للشركة ليتـولى إدارتهـا           ) ٨٩(المنصوص عليه في المادة     

 يوماً من تاريخ تعيين المدير المؤقت النتخاب مدير         على أن تدعى جمعيتها العامة خالل ثالثين      
الشركة أو هيئة مدرين، فان لم يكن لها مجلس رقابة تولت الجمعية العمومية انتخاب المدير أو                

  .هيئة المديرين بناء على دعوة شريك أو أكثر لها
  :المذكرة اإليضاحية

ب التي تؤدي إلى ذلك،     قد يشغر منصب المدير أو هيئة المديرين ألي سبب من األسبا            
فمثالً قد يتولى المدير أو يعجز عن أعمال اإلدارة أو يعزل من اإلدارة أو يـستقيل أو يعـزل                   
أعضاء هيئة المديرين، أو يستقيلوا وفي هذه الحالة من باب الضرورة استمرار إدارة الشركة              

ولى إدارة الشركة،   لذلك نصت المادة على تعيين مدير مؤقت للشركة من قبل مجلس الرقابة ليت            
على أن تدعى الجمعية العمومية للشركة خالل ثالثين يوماً من تعيين مجلس الرقابـة للمـدير                
المؤقت النتخاب مدير للشركة أو هيئة المديرين، وفي حالة ما إذا كان عدد الشركاء ال يزيـد                 

ذلك جعلـت   ليتولى تعيين مدير مؤقت للشركة ل     " ٨٩"عن سبعه ال يكون للشركة مجلس رقابة        
المادة من اختصاص الجمعية العمومية التي تنعقد بناء على طلب شريك أو أكثر انتخاب مدير               

  .أو هيئة المديرين للشركة
  )٨٤(مادة 

على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أو هيئة مديريها إعداد الميزانية السنوية للـشركة              
والخسائر واإليضاحات المرفقـة بهـا مدققـة        وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب األرباح        

جميعها من مدققي حسابات قانونيين وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها، باإلضـافة إلـى              
التقرير السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وتقـديمها إلـى الجمعيـة العامـة               

شهر الثالثة األولى مـن الـسنة       للشركة، وللمراقب مرفقة بالتوصيات المناسبة وذلك خالل األ       
  .المالية الجديدة للشركة
  :المذكرة اإليضاحية

على مدير أو هيئة مديري الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بإعـداد الميزانيـة                
السنوية للشركة، وإعداد حساباتها الختامية بما فيها الحساب الـذي يـبن أربـاح أو خـسائر                 

 وإرفاقها معها، ويجب أن تكون جمعيها مدققة مـن مـدققي            الشركة، ووضع اإليضاحات لها   
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حسابات قانونين وفق قواعد المحاسبة المتعارف عليها، وعليهم أيضا إعداد تقرير سنوي عـن           
أعمال الشركة وما حققته من إنجازات وما تقوم به من مشاريع، ويجب على المدير أو هيئـة                 

بات الختامية وأيضاً حالتها والتقرير السنوي إلـى        المديرين أن يقوموا بتقديم الميزانية والحسا     
الجمعية العامة، وللمراقب مرفقه بالتوصيات المناسبة خالل األشهر الثالثة األولى من الـسنة             

  . أردني٦٢وهي تطابق نص المادة . المالية الجديدة للشركة
  )٨٥(مادة 

ميع الـشركاء فيهـا وتعقـد       تتألف الجمعية العامة في الشركة ذا ت المسئولية المحدودة من ج          
اجتماعاً سنوياً واحداً خالل األشهر األربعة األولى من السنة المالية للشركة بدعوة من المدير              

  .أو رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان الذي يحدد لهما
للجمعية العامة في الشركة ذات المسئولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي أو أكثـر فـي أي    

بدعوة من المدير أو هيئة المديرين لبحث أيا من األمور المنصوص عليها فـي المـادة                وقت  
من هذا القانون، وتدعى الجمعية العامة للشركة إلى عقد اجتماع غير عادي بناء علـى               ) ٨٨(

طلب عدد من الشركاء يملكون ربع رأسمال الشركة على األقل أو بناء على طلب المراقب إذا                
من رأسمالها على األقل،  %) ١٥(ك من عدد من الشركاء في الشركة يملكون         قدم إليه طلب بذل   

واقتنع باألسباب الواردة في الطلب، وفي حالة عدم استجابة الشركة يقوم المراقـب بالـدعوة               
  .لالجتماع على نفقة الشركة

لكل شريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة حضور اجتماعات الجمعية العامـة للـشركة              
ادية أم غير عادية، ويكون الحضور إما بتسليم الدعوة باليد مقابـل التوقيـع باالسـتالم أو                 الع

بإرسالها إليه بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوماً على األقل مـن التـاريخ المحـدد لعقـد                  
االجتماع وتعتبر الدعوى مبلغة للشريك خالل مدة ال تزيد على ستة أيام من تاريخ إيداعها في                

  . المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركةالبريد
ال يدعى المراقب لحضور اجتماعات الجمعية العامة في الشركة ذات المـسئولية المحـدودة              
سواء كانت عادية أو غير عادية ولكن على مدير الشركة أو هيئـة المـديرين فيهـا تزويـد                   

ب المحضر وذلـك    المراقب بنسخة من محضر االجتماع موقعه من رئيس االجتماع ومن كات          
خالل عشرة أيام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير أو هيئـة                

مـن الحـصص   %) ١٥(المديرين أو بناء على طلب خطي من شركاء يملكون ما ال يقل عن     
  .المكونة لرأسمال الشركة
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  :المذكرة اإليضاحية
الشركة ذات المسئولية المحدودة تتكون مـن  بينت الفقرة األولى أن الجمعية العامة في      

جميع الشركاء فيها بصرف النظر عما يملكون من حصص، فكل شريك يملك حصة أو أكثـر            
يكون عضواً في الجمعية العمومية، لذلك كل من تتوافر فيه صفة الشريك يكون عـضواً فـي          

لكه من حصص فـي     الجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة بصرف النظر عما يم         
  .رأسمال الشركة

وأوجبت الفقرة األولى انعقاد اجتماع سنوي واحد للجمعية العمومية للـشركة ذات المـسئولية              
المحدودة وذلك خالل األشهر األربعة األولى من السنة المالية للشركة، بناء على دعـوة مـن                

  .دهامدير أو من رئيس هيئة مديري الشركة وتحدد فيها موعد ومكان انعقا
وبينت الفقرة الثانية أنه يمكن عقد اجتماع غير عادي أو أكثر في أي وقت للجمعية العمومية،                
ويتم ذلك بناء على طلب من المدير أو من رئيس هيئة مديري الشركة، أو بناء على طلب عدد              
من الشركاء شريطة أن يملكون ربع رأسمال الشركة على األقل، أو من المراقب شـريطة أن                

من رأسمال الشركة علـى األقـل، وأن        %) ١٠( طلباً بذلك من عدد من الشركاء يملكون         يقدم
يقتنع باألسباب التي وردت في الطلب، وإذا وجهت الدعوة لالجتماع غير عادي ولم تـستجب               

  .الشركة يكون للمراقب أن يدعوا لذلك االجتماع على نفقة الشركة
حضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ذات      وأعطت الفقرة الثالثة كل شريك الحق في أن ي        

المسئولية المحدودة العادية وغير العادية مهام كان عدد الحصص التي يملكها فـي رأسـمال               
الشركة، ألنه شريك والجمعية العمومية تتألف من جميع الشركاء، وال يقتصر حـق الـشريك               

مشاركة في أعمالها فتحق لـه      على حضور اجتماعات الجمعية العمومية فقط بل له الحق في ال          
المشاركة في منافسة األمور التي تعرض على الجمعية العمومية، وله أن يشترك في التصويت              
على القرارات التي تصدر عنها، وله باإلضافة لذلك أن يقوم بتفويض أي شريك آخـر فـي                 

  .الشركة لتمثيله في اجتماعاتها
ل شريك في الـشركة ذات المـسئولية المحـدودة          وتوضع الفقرة الرابعة آلية تبليغ الدعوة لك      

لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة العادية، أو غير العادية واآللية هـي أمـا بتـسليم                
الدعوة باليد مقابل التوقيع باالستالم، وإرسالها للشريك بالبريد المسجل على أن يـتم إرسـالها               

د النعقاد الجمعية العمومية وتعـد الـدعوة        قبل خمسة عشر يوماً على األقل من التاريخ المحد        
مبلغة للشريك خالل مدة ال تزيد على ستة أيام من تاريخ إيداعها في البريـد المـسجل علـى               

  .عنوانه المسجل لدى الشركة
وتبين الفقرة الخامسة أنه ال يدعى المراقب لحضور اجتماعات الجمعية العمومية سواء كانـت              

مدير أو هيئة مديري الشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر          عادية أو غير عادية، وعلى ال     
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اجتماع الجمعية العمومية موضع ممن ترأس االجتماع ومن كاتب محـضر جلـسة الجمعيـة               
العمومية وذلك خالل فترة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ انعقاد االجتماع، ويجوز للمراقب               

مسئولية المحدودة العادية أو غير العادية بناء       أن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة ذات ال       
على طلب المدير أو هيئة مديري الشركة أو بناء على طلب خطي من شركاء يملكون مـا ال                  

من الحصص المكونة لرأسمال الشركة، وفي هذه الحالة ال يلزم مدير أو هيئة             % ١٠يقل عن   
مومية ألنه حضر ذلك االجتماع     مديري الشركة بتزويده بنسخة من محضر اجتماع الجمعية الع        

  . أردني٦٤وهي تطابق نص المادة . وعلم بما جرى به
  

  )٨٦(مادة 
يكون نصاب االجتماع العادي للجمعية العامة للشركة ذات المسئولية المحدودة قانوناً بحضور            
عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة، وإذا لم يتوفر هـذا                

ب خالل ساعة من الوقت المحدد لبدء االجتماع فيؤجل االجتماع إلى موعد آخـر يعقـد            النصا
خالل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لالجتماع األول، ويعاد تبليغ الشركاء اللـذين لـم                
يحضروا، ويكون النصاب في االجتماع الثاني قانونياً بالشركاء الذين يحضرونه مهمـا كـان              

  .التي يملكونها في رأس المالعددهم أو النسبة 
يكون نصاب االجتماع غير العادي للجمعية العامة للشركة ذات المسئولية المحـدودة قانونيـاً              

من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على األقل        %) ٧٥(بحضور عدد من الشركاء يمثلون      
لنصاب خالل ساعة   أصالة ووكالة، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى وإذا لم يتوفر ا             

من الوقت المحدد لبدء االجتماع، فيؤجل االجتماع إلى موعد آخر خالل عشرة أيام من التاريخ               
المحدد لالجتماع األول، ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا، ويكون النصاب في االجتماع             

أصـالة  على األقل من الحصص المكونة لرأسـمال الـشركة          %) ٥٠(الثاني قانونياً بحضور    
ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى وإذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى االجتمـاع                 

  .مهما كانت أسباب الدعوة إليه
  :المذكرة اإليضاحية

نظمت المادة األحكام التي تطبق على اجتماع الجمعية العامة للشركة ذات المـسئولية               
 من قانون الشركات المصري التي توجب       ١٢٦/٣ المحدودة وبذلك لم تأخذ بما ورد في المادة       

في دعوة الجمعية العامة لالنعقاد والمداوالت اتبـاع األحكـام المقـررة بالنـسبة للـشركات                
  .المساهمة

وبينت الفقرة األولى النصاب الالزم لالجتماع العادي للشركة ذات المسئولية المحدودة يكـون             
كثر من نصف رأسمال الشركة إحالة أو وكالـة،         قانونياً بحضور عدد من الشركاء ويملكون أ      
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فإذا لم يتوفر هذا النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لبدء االجتماع يؤجل االجتماع إلـى                
موعد آخر يقعد خالل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لالجتماع األول على أن يعاد تبليغ                

صاب انعقاده ويكون النصاب في االجتماع      الشركاء الذين لم يحضروا االجتماع الذي لم يكمل ن        
الثاني قانونياً مها كان عدد الشركاء الذي يحضرونه وبالنسبة التي يملكونهـا فـي رأسـمال                

  .الشركة
وبينت الفقرة الثانية النصاب الالزم لالجتماع غير العـادي للجمعيـة العامـة للـشركة ذات                

%) ٧٥(يحضره عدد من الشركاء يملكون      المسئولية المحدودة فاشترطت لقانونية االجتماع أن       
من رأسمال الشركة على األقل أصالة أو وكالة ما لم ينص في النظام األساسي للشركة علـى                 
أغلبية أعلى، وإذا لم يتوفر هذا النصاب خالل عشرة أيام من التاريخ المحدد لالجتمـاع األول                

ك يكتمل نصاب انعقاده ويكـون      يجب إعادة تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا االجتماع الذي ل         
علـى  % ٥٠النصاب في االجتماع الثاني قانونياً وبحضور عدد من الشركاء الذين يملكـون             

األقل من رأسمال الشركة أصالة أو وكالة، ما لم ينص في النظام األساسي على أغلبية أعلى،                
وهي تطابق نـص    . يهوإذا لم يتوفر هذا النصاب ال يعقد االجتماع مهام كانت أسباب الدعوة إل            

  . أردني٦٥المادة 
  

  )٨٧(مادة 
يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادي للشركة ذات المسئولية المحدودة فـي اجتماعهـا              

  :السنوي العادي على األمور التالية 
مناقشة تقرير المدير أو هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزهـا المـالي               

  .الية السابقةخالل السنة الم
مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، والمصادقة عليهـا بعـد تقـديم مـدققي               

  .الحسابات لتقريرهم ومناقشته
  .انتخاب مدير الشركة أو هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال وفقاً ألحكام هذا القانون

قبل مدير الـشركة أو هيئـة       أي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الجمعية العامة من           
المديرين فيها أو يقدمها أي شريك وتوافق الجمعية العامة على مناقشتها، على أن ال يكون أي                
من تلك األمور مما ال يجوز عرضه على الجمعية العامة إال في اجتماع غيـر عـادي لهـا                   

  .بمقتضى هذا القانون
ابات أو أكثر تختارهم الجمعيـة      يجوز أن ينص عقد الشركة على أن يكون للشركة مدقق حس          

العامة للشركاء في كل عام، ويخضع هؤالء المدققون في سلطتهم ومـسئوليتهم وإجـراءاتهم              
  ). من هذا القانون٢٨٤ إلى ٢٧٣(للقواعد المقررة في المواد من 
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تتخذ الجمعية العامة في الشركة ذات المسئولية المحـدودة قراراتهـا فـي أي مـن األمـور                  
من هذه المادة بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلـة فـي            ) ١(ها في البند    المنصوص علي 

  .االجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد
  :المذكرة اإليضاحية

ذكرت الفقرة األولى ما يشتمله جدول أعمال الجمعية العامة العـادي للـشركات ذات                
عيـة العامـة أن تنـاقش       المسئولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي، فأوجبت على الجم        

تقرير المدير أو هيئة المديرين المقدم من قبلهم لها عن أعمال الشركة ونـشاطها ومركزهـا                
المالي خالل السنة المالية السابقة، وميزانية الشركة وحساب األربـاح والخـسائر، ومناقـشة              

لشركة أو  تقرير مدقق الحسابات بخصوص ذلك والمصادقة عليها بعد ذلك، وأن تنتخب مدير ا            
هيئة مديرين لها حسب مقتضى الحال وفق أحكام هذا القانون، وانتخاب مدقق حسابات للشركة              
وتحديد أتعابه، واألمور السابقة على الجمعية العامة أن تقوم بها حسب النص، ولكن يمكن أن               

شركة يشتمل جدول اجتماع الجمعية العامة باإلضافة لألمور التي ذكرت أموراً أخرى تتعلق بال            
تعرض من مديرها أو من هيئة مديرها أومن أي شريك، وال يكفي عرضها فقط لمناقشتها، بل                
يجب أن توافق الجمعية العامة على مناقشتها بعد عرضها عليها، فإذا رفضت ذلك فال تنـاقش                
من قبلها بالغرم من عرضها عليه، وكذلك ال يجوز للجمعية العامة مناقشة األمور التي تكـون                

تصاص الجمعية العامة غير العادية وفق هذا القانون، وتتخذ الجمعية العامـة للـشركة              من اخ 
ذات المسئولية المحددة قراراتها في األمور التي تدخل في اختصاصها بأكثرية الحصص مـن              

 ٦٦رأس المال الممثلة في االجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد وهي تطابق نص المـادة                
  .أردني
  )٨٨(مادة 

لجمعية العامة في الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى اجتماع غير عـادي لمناقـشة              تدعى ا 
  :األمور التالية وال يجوز مناقشة أي أمر منها إذا لم يكن مدرجاً في الدعوة إلى االجتماع

  .تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها على أن ترفق التعديالت المقترحة بالدعوة
لشركة وتحديد مقدار عالوة اإلصدار، على أن تراعى في تخفيض          تخفيض أو زيادة رأسمال ا    

  .من هذا القانون) ٩٢(رأس المال أحكام المادة 
  .دمج الشركة في شركة أخرى

  .حل الشركة وتصفيتها
  .عزل مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها

  .بيع الشركة لشركة أخرى
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من هذا القانون وإذا كان الهدف      ) ٩٤(و) ٩٢(على الرغم مما هو منصوص عليه في المادتين         
إعادة هيكلة رأس المال، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها أو زيادته في نفس اجتماع الجمعيـة               
العامة غير العادية، على أن تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف إليها هذا اإلجراء،              

  .رة واحد على األقلوأن يتم نشر إعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولم
للجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تناقش فـي اجتماعهـا غيـر                

من هذا القانون على أن تـدرج فـي         ) ٨٧(العادي أيا من األمور المنصوص عليها في المادة         
فـي  الدعوة إلى االجتماع، وتتخذ قراراتها فيها بأكثرية الحصص من رأس المـال الممثلـة               

  .االجتماع
تتخذ الجمعية العامة في الشركة ذات المسئولية المحـدودة قراراتهـا فـي أي مـن األمـور                  

مـن الحـصص    %) ٧٥(من هذه المادة بأكثرية ال تقل عـن         ) ١(المنصوص عليها في البند     
المكونة لرأس المال الممثلة في االجتماع، ما لم ينص نظام الـشركة علـى أغلبيـة أعلـى،                  

أ، (ات التي تتخذها الجمعية العامة في األمور المنصوص عليها في الفقرات                  وتخضع القرار 
من هذه المادة ألحكام الموافقـة والتـسجيل والنـشر          ) ٢(والبند  ) ١(من البند   ) ب، ج، د، و   

  .المنصوص عليها في هذا القانون
  :المذكرة اإليضاحية

في الـشركة ذات المـسئولية   وردت الفقرة األولى الحاالت التي تدعى الجمعية العامة         
المحددة إلى اجتماع غير عادي لمناقشتها، وال يجوز لها أن تناقش أي منها إذا لم يكن مدرجاً                 
في الدعوة الجتماعها، واألمور التي تختص بمناقشتها الجمعية العامة في اجتماع غير عـادي              

  :هي على النحو التالي
في تغير في حصصهم في رأس مال الشركة        تعديل عقد تأسيس الشركة، كأن يرغب الشركاء        

أو تغيير المركز الرئيس للشركة، أو تغير عنوان أحد الشركاء، أو تعديل نظام الشركة كـان                
يرغب الشركاء في تغير طريقة إدارة الشركة، أو تغير طريقة توزيع األرباح والخسائر على              

 إذا كانت التعديالت قد أرفقت      الشركاء، وال يتنافس ويعدل عقد تأسيس الشركة وال نظامها إال         
بالدعوة الموجهة للشركاء النعقاد الجمعية العامة غير العادي لكي يتمكن الشركاء من اإلطالع             

  .عليها قبل انعقاد الجلسة
تخفيض أو زيادة رأسمال الشركة وتحديد عالوة اإلصدار، ويجب أن يراعى ما ورد في المادة               

ل الشركة، وهذا يعنـي أن الـشركة ذات المـسئولية            من هذا القانون في تخفيض رأسما      ٩٢
المحدودة ال تخفض رأسمالها إال إذا زاد على حاجتها، أو إذا لحقت بها خسائر تزيـد علـى                  

 التي تخول الجمعية العامة للشركة في       ٩٤النصف في رأسمالها مع مراعاة ما ورد في المادة          
ف راس مال الشركة أن تصدر قـراراً  اجتماعها غير العادي في حالة زيادة الخسائر على نص        
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إما بتصفية الشركة أو باستمرارها، وإما إذا بلغت خسائرها ثالثة أرباع قيمة رأسمالها فيجـب               
تصفية الشركة، إال إذا قررت الجمعية العامة اجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة بما ال               

  .يقل عن نصف الخسائر
ق الضم، ويتحقق ذلك بدمج شركة في شركة أخـرى          دمج الشركة في شركة أخرى، إما بطري      

قائمة ويؤدي ذلك إلى انقضاء الشركة المندمجة نهائياً، وتظل الشركة الدامجة هي القائمة إمـا               
بطريق المزج ويتم ذلك بمزج الشركة مع شركة أو شركات أخرى قائمة لتنشأ شركة جديـدة                

 شخصية اعتباري جديدة مسئولة عن      بمجموع رأس مال الشركات المندمجة، وتنشأ نتيجة لذلك       
  .ديون والتزامات الشركة المندمجة

حل الشركة، فالشركة تألفت باتفاق الشركاء، فمكن حلها أيضاً بأنفسهم لكن يجب أن يتم ذلـك                
في اجتماع الجمعية العامة غير العادي، فإذا حلت الشركة تكون قد انقضت وتعد فـي حالـة                 

التصفية أثارها في مواجهة الغير إال من تاريخ إعالن ذلك، وقد           تصفية بقوة القانون، وال تنتج      
ب أنه على الجهة التي قررت تصفية الـشركة تزويـد المراقـب             /٢٩٩ورد في نص المادة     

والسوق بنتيجة من قرارها خالل ثالثة أيام من صدوره، وعلى المراقب نشره فـي الجريـدة                
  .د على سبعة أيام من تاريخ تزويده بالقرارالرسمية وفي صحيفتين محليتين، خالل مدة ال تزي

عزل مدير الشركة أو هيئة المديرين، إذا وجد ما يبرر ذلك العزل قبل موعد انعقاد الجمعيـة                 
العامة العادي، وانتخاب من يحل محلهم إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية فهي صـاحبة               

  .يناالختصاص األصيل في انتخاب المدير أو هيئة المدير
بيع الشركة لشركة أخرى، إذا رغب الشركاء في بيع الشركة فال بد أن يتم ذلك بقـرار مـن                   

  .الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي
وأجازت الفقرة الثانية للشركة أن تخفض رأسمالها أو تزيده في االجتماع غير العادي للجمعية              

ها دون التقيـد بمـا ورد فـي المـادتين     العامة إذا كان الهدف من ذلك إعادة هيكلية رأسـمال  
من هذا القانون شريطة أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة              ) ٩٢،٩٤(

مبررات إعادة الهيكلية والجدوى التي يتوخى تحقيقها من ذلك، ويجب نشر إعادة هيكلية رأس              
  .المال في صحيفتين يوميتين محليتين

لجمعية العامة في الشركة ذات المـسئولية المحـدودة أن تنـاقش فـي           وأعطت الفقرة الثالثة ا   
اجتماعها غير العادي ما تختص بمناقشة الجمعية العامة في اجتماعها العادي والتي وردت في              

 شريطة أن تدرج في الدعوة إلى االجتماع، وتتخـذ القـرارات بخـصوصها فـي                ٨٧المادة  
رية الحصص من رأس المال الممثلة في االجتمـاع         االجتماع غير العادي للجمعية العامة بأكث     

  .ويكون لكل حصة صوت واحد
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وحددت الفقرة الرابعة األكثرية الالزم تحققها التخاذ القرارات ن قبل الجمعيـة العامـة فـي                
اجتماعها غير العادي في األمور التي وردت في الفقرة األولى من هذه المادة وهي أكثرية ال                

المكونة لرأس المال في االجتماع ويكون لكل حـصة صـوت           من الحصص   % ٧٥تقل عن   
  .واحد، شريطة أال ينص في نظام الشركة على أكثرية أعلى

وإذا كانت القرارات الصادرة عن الجمعية العمة غير العادية تتعلق بـاألمور المـذكورة فـي     
من مراعاة أحكـام    أو في الفقرة الثانية من هذه المادة فال بد          ) أ، ب، ج، د، و    ( الفقرة األولى   

 ٦٧وهي تطابق نـص المـادة       . الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون       
  أردني
  )٨٩(مادة 

إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة، وجب أن يعين في عقد التأسيس مجلس رقابة من ثالثـة                  
د انتهاء هذه المدة أو أن      من الشركاء على األقل لمدة معينة، ويجوز للجمعية أن تعيد تعيينهم بع           

  .تعين غيرهم من الشركاء
لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وأن يقـوم بجـرد الـصندوق والبـضائع                
واألوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وأن يطالب المديرين في أي وقـت بتقـديم               

وتوزيع األرباح والتقرير السنوي ويقـدم      تقارير عن إدارتهم، ويراقب هذا المجلس الميزانية،        
  .تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة للشركاء

  :المذكرة اإليضاحية
تلزم الفقرة األولى الشركاء بتعين مجلس رقابة مكون من ثالثة من الـشركاء علـى                 

وهذا األقل لمدة معينة، وذلك في عقد تأسيس الشركة شريطة أن يزيد عدد الشركاء عن سبعة،                
أمر وجوبي على الشركاء القيام به وأدراجه في عقد تأسيس الشركة كلي يتم تسجيلها من قبل                
الشركة، أما إذا كان عدد الشركاء سبعة أو أقل فال وجوب عليهم بتعين مجلس رقابة، لكـن ال      
يوجد ما يمنعهم من ذلك، فإذا انتهت المدة التي تنتهي مهمة مجلس الرقابة، وتقـوم الجمعيـة                 

  .العامة في اجتماعها العادي بانتخاب مجلس رقابة جديد لمدة أربع سنوات
وتخول الفقرة الثانية مجلس الرقابة صالحيات فحص دفاتر الشركة ووثائقها، وجرد الصندوق            
والبضائع واألوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، ويطالبه المدير أو هيئة المـديرين             

 أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم، ومراقبـة الميزانيـة، وتوزيـع             حسب مقتضى الحال في   
األرباح والتقرير السنوي، وعلى مجلس الرقابة أن يقدم تقريراً من ذلك إلى الجمعية العامة في               

  . الشركة في اجتماعها العادي
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  )٩٠(مادة 
صافية لحساب  من أرباحها السنوية ال   %) ١٠(على الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تقتطع        

االحتياطي اإلجباري، وأن تستمر على هذا االقتطاع لكل سنة على أن ال يتجاوز مجموع مـا                
  .اقتطع لهذا االحتياطي رأس مال الشركة

للجمعية العامة في الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تقرر اقتطـاع نـسبة ال تزيـد علـى                  
االحتياطي االختياري، وللجمعية العامة    من األرباح السنوية الصافية للشركة لحساب       %) ٢٠(

أن تقرر استخدام هذا االحتياطي ألغراض الشركة أو توزيعه على الشركاء كأربـاح إذا لـم                
  .يستخدم في تلك األغراض

  :المذكرة اإليضاحية
ألزمت الفقرة األولى الشركة ذات المسئولية المحدودة أن تكون احتيـاطي إجبـاري،               

من صافي أرباحهـا الـسنوية واألربـاح        % ١٠ي، وذلك بأن تقطع     يسمى االحتياطي القانون  
الصافية هي التي تنتج عن األعمال التي قامت بها الشركة وذلك بعد خصم جميـع التكـاليف                 
الالزمة لتخفيض هذه األرباح، ويبعد حساب وتجنب كافة االستهالكات والمخصـصات التـي             

اء أي توزيع بأية صورة من الصور، وأن        تقضي األصول المحاسبية بحسابها وتجنبها قبل إجر      
تستمر على هذا االقتطاع كل سنة شريطة أال يتجاوز مجموع ما أقتطع لهـذا االحتيـاط رأس                
مال الشركة، وهذا يعني أن يتوقف االقتطاع من األرباح إذا بلغ مـا اقتطـع فيهـا كـضمان                   

ل ويعد ضماناً للـدائنين     احتياطي رأس مال الشركة، ويأخذ االحتياطي القانوني حكم رأس الما         
إلى جوار رأس المال، وبمقتضى الفقرة الثانية للجمعية العامة فـي الـشركة ذات المـسئولية                

مـن  % ٢٠المحدودة أن تكون احتياطي اختياري وذلك بأن تقرر اقتطاع نسبة ال تزيد علـى               
لعامة بتقريـر   األرباح السنوية الصافية للشركة لحساب االحتياطي االختياري، وتقدم الجمعية ا         

استخدام هذا االحتياطي لتحقيق أغراض الشركة، وإذا لم يستخدم في تلك األغـراض يـوزع               
على الشركاء كأرباح ألنه اقتطع من األرباح السنوية الصافية لذلك يوزع على الشركاء فـي               

 أردنـي أو نـص   ٧٠وهي تطابق نص المادة . هذه الحالة بالطريقة التي توزع األرباح عليهم     
لتكوين احتياطي قانوني ولم يـنص      % ١٠ على تخصيص    ٢٢٥شريع اإلماراتي في المادة     الت

 نص يلزم الشركة    ١٩٨٨على احتياطي اختياري، ولم يرد في قانون الشركات المصري لسنة           
  .تكوني احتياطي قانوني

  )٩١(مادة 
 وخـسائرها   تعفى الشركة ذات المسئولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها          

  .والموجز من تقرير مديرها أو هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية
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  )٩٢(مادة 
للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها، أو إذا لحقت بهـا                

مـن  ) ٩٤(خسائر تزيد على النصف في رأسمالها على أن تراعى في هذه الحالة أحكام المادة               
  .نونهذا القا

على المراقب أن ينشر إعالناً على نفقة الشركة ذات المسئولية المحدودة في صـحيفة يوميـة                
واحدة على األقل ثالث مرات متتالية يتضمن قرار الجمعية العامة للشركة بتخفيض رأسمالها،             
ويحق لكل من دائنيها االعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب خالل خمسة عشر يومـاً               

يخ نشر آخر إعالن لقرار التخفيض، وللدائن حق الطعن في قرارات التخفـيض لـدى               من تار 
إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خالل ثالثين يوماً من تـاريخ             ) المختصة(المحكمة  
  .تقديمه إليه

  :المذكرة اإليضاحية
ـ                 ى يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تخفض رأسمالها في حالـة زيادتـه عل

حاجاتها، أو في حالة ما إذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها، وال يجـوز لهـا أن                   
تخفضه في غير هاتين الحالتين، ولكن على الشركة حينما تقرر تخفيض رأسمالها فـي حالـة                

  . من هذا القانون٩٤توافر حالة من الحالتين المذكورتين عليها أن تراعي أحكام المادة 
فيض رأسمال الشركة من الجمعية العامة في اجتماعها غير العادي، وعلـى            ويصدر قرار تخ  

المراقب أن يقوم بنشر إعالن يتضمن القرار بتخفيض رأسمال الشركة على نفقة الشركة فـي               
  .صحيفتين محليتين يوميتين ثالث مرات متتالية

لذلك فإن تخفيـضه    ولما كان رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة يمثل الضمان لدائنيها،           
من شأنه أن يضر بهم ألنه ينقص هذا الضمان، لذلك نصت الفقرة الثانية على حكم يمكن كـل   
من دائني الشركة أن يعترض على قرار تخفيض رأسمالها، ويقدم اعتراضه للمراقب خـالل              
خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر آخر إعالن لقرار التخفيض، وإذا لم يتمكن المراقـب مـن                 

ة اعتراضه خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه يكون للدائنين حق اللجوء إلى المحكمـة               تسوي
  . أردني٦٨وهي تقارب نص المادة . المختصة للطعن في قرار التخفيض ألنه يضر بضمانهم

  الفصل الرابع

  انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة وتصفيتها

  )٩٣(مادة 
محدودة بأحد األمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقـاً          تنقضي الشركة ذات المسئولية ال    

وتجري تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال الـشركة           ) ٢٩٦(ألحكام المادة   
  .من هذا القانون) ٣١٧ إلى ٢٩٧من (المساهمة في المواد 
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  :المذكرة اإليضاحية
نقضي إذا وفر أحـد األمـور التـي         تبين المادة أن الشركة ذات المسئولية المحدودة ت         

  :تنقضي بها شركات المساهمة وهي
  .تحقيق الشركة الغرض الذي أسست من أجله أو استحال تحقيقه

  .استحالة تسير أعمالها أو عجز الجمعية العامة عن القيام بعملها باستمرار
  .صدور قرار من الجمعية العامة العادية

  . عقد التأسيسأحد األسباب األخرى المنصوص عليها في
  .شهر إفالس الشركة

  .حل الشركة وفق أحكام القانون
  .اندماج الشركة بشركة أو مؤسسة أخرى

  .صدور حكم قضائي بحل الشركة
وإذا تخلت الشركة ذات المسئولية المحدودة تجري تصفيتها وفق القواعد المقررة في تـصفية              

  . من هذا القانون٣١٧ إلى ٢٩٧الشركة المساهمة المنصوص عليها في المواد من 
  )٩٤(مادة 

إذا زادت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة على نصف رأس مالها فعلـى مـديرها أو                
هيئة المديرين فيها دعوة الجمعية العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارهـا إمـا             

ع قيمـة رأس مالهـا      بتصفية الشركة أو باستمرارها وأما إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أربا          
فيجب تصفية الشركة إال إذا قررت الجمعية العامة في اجتماع غير عـادي زيـادة رأسـمال                 
الشركة بما ال يقل عن نصف الخسائر، أما إذا بلغت خسائر الشركة أكثر من ثالثـة أربـاع                  

  .رأسمالها فيجب على الجمعية العامة أن تحل الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

لى مدير أو هيئة المديرين دعوة الجمعية العامـة فـي الـشركة ذات              توجب المادة ع    
المسئولية  المحدودة الجتماع غير عادي إذا زادت خسائر الشركة علـى نـصف رأسـمالها،      
ويكون للجمعية العامة أن تصدر في اجتماعها غير العادي قرارها أما بحـل الـشركة وإمـا                 

ة نهوض الشركة من كبوتها، وقـدرتها علـى         باستمرار الشركة، وذلك في حالة تلمس إمكاني      
  .االستمرار ومجاوز الخسارة

ولكن إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأسمالها، فيكون للجمعية العامة في اجتماعها غير              
العادي أن تقرر إما حل الشركة خصوصاً إذا تيقنت من أن وضع الشركة ميئوس منه، وإمـا                 

، %٣٧بما ال يقل عن نصف الخسائر وهو في هـذه الحالـة             أن تقرر زيادة رأسمال الشركة      
فيبقـى مـن رأسـمال      % ٧٥وذلـك ألن الخـسارة      % ٦٠وبالتالي يصبح رأسمال الشركة     
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وقررت الجمعية العامة زيادة رأسمال الشركة بما ال يقل عن نـصف الخـسائر              % ٢٥الشركة
أسمال الشركة بعـد    فيكون ر % ٣٧من رأسمالها ونصفها هو     % ٧٥والخسائر ثالثة أرباع أي     

أما إذا بلغت خسائر الشركة أكثـر       . من رأسمالها األصلي  % ٧٢,٥%= ٣٧% + ٢٥الزيادة  
من ثالثة أرباع رأسمالها فيجب على الجمعية العامة أن تصدر قرارها بحـل الـشركة فـي                 

  .اجتماعها غير العادي
  )٩٥(مادة 

سئولية المحدودة في كل مـا لـم   تطبق األحكام المتعلقة بشركة المساهمة على الشركة ذات الم       
  .يرد بشأنه نص صريح في األحكام المتعلقة بالشركة ذات المسئولية المحدودة

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة أن األحكام التي تنظم شركة المساهمة تطبق على الشركة ذات المـسئولية                

.  ذات المسئولية المحددة   المحدودة فيما لم يرد بشأنه نص صريح في األحكام المنظمة للشركة          
  . أردني٧٩وهي تطابق نص المادة 

  الباب الخامس

  شركة التوصية باألسهم

  أحكام عامة

  )٩٦(مادة 
  :تتألف شركة التوصية باألسهم من فئتين من الشركاء هما 

شركاء متضامنون ال يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديـون الـشركة                
  .تبة عليهاوااللتزامات المتر

شركاء مساهمون ال يقل عددهم عن ثالثة ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديـون                
  .الشركة والتزاماتها
  :المذكرة اإليضاحية

شركة التوصية باألسهم هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء، شركاء متضامنون ال               
ون والتزامات الشركة مسئولية    يقل عددهم عن اثنين، ويكون الشريك المتضامن مسئول عن دي         

تضامنية مع باقي الشركاء المتضامنين، وتكون مسئولية غير محدودة في حدود ما سهم به في               
رأسمال الشركة، ويترتب على مسئولية الشريك المتضامن التضامنية أن يكتسب صفة التـاجر       

 يكتـسب هـذه     بمجرد أن يكون شريكاً في شركة التوصية باألسهم حتى ولو كان قبل ذلك ال             
  .الصفة

ولكن يختلف الشريك المتضامن في شركة التضامن عن الشريك المتضامن في شركة التوصية             
باألسهم من حيث أنه يمكن أن تكون حصة الشريك المتضامن في شركة التضامن مجرد علمه               
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في حين تكون حصة الشريك المتضامن في شركة التوصية باألسهم إمـا نقديـة أو عينيـة،                 
 التي تنص على تقسيم رأسمال شركة التوصية باألسهم إلـى           ٩٧ ذلك من نص المادة      ويظهر

  .أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وقيمة السهم دينار واحد
وشركاء مساهمون ومركزهم القانوني مثل المركز القانوني للشريك المساهم، فهم مـسئولون            

أسمال الشركة وال يسألون في أمـوالهم       عن ديون والتزامات الشركة في حدود ما قدموه في ر         
الخاصة فهم ال يسألون إال في حدود األسهم التي اكتتب فيها، اسمه ال يرد في عنوان الشركة،                 
وال يحق له أن يشترك في اإلدارة الخارجية للشركة وال يكتسب صفة التاجر، وهـي تطـابق                 

  .  أردني٧٧نص المادة 
  )٩٧(مادة 

ة التوصية باألسهم عن مائة ألف دينار أو ما يعادلهـا بالعملـة             ال يجوز أن يقل رأسمال شرك     
المتداولة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وقيمة السهم الواحد دينار واحـد غيـر                
قابل للتجزئة، ويشترط في ذلك أن ال يزيد رأسمال الشركة الذي يطرح لالكتتاب على مثلـي                

  .ضامنون في الشركةمجموع ما ساهم به الشركاء المت
  :المذكرة اإليضاحية

اشترطت المادة حداً أدنى لرأسمال شركة التوصية باألسهم وهو مائة ألف دينار أردني               
  .أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كحد أدنى

ويقسم رأسمال الشركة إلى أسمهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذا يعني أن جميع األسـهم               
لشركاء المتضامنون والشركاء المساهمون قابلة للتداول وفي هذا مخالفة لما هـو            التي يملكها ا  

  .معروف من أن حصة الشريك المتضامن من شركة التضامن غير قابلة للتداول
وحددت قيمة السهم بدينار أردني وهو غير قابل للتجزئة واشترطت المادة في رأسمال الشركة              

 ثلثي مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون، لـذلك          الذي يطرح لالكتتاب أن ال يزيد على      
يجب أن يساهم الشركاء المتضامنون في رأسمال شركة التوصية باألسـهم بثلـث رأسـمال               

وهي . الشركة على األقل، وهذا يعني أن بإمكانهم أن يساهموا بأكثر من ثلث رأسمال الشركة             
  .٨٧تطابق نص المادة 

  )٩٨(مادة 
وصية باألسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين علـى أن             يتكون أسم شركة الت   

وما يدل على أغراضها وال يجـوز أن        ) شركة توصية باألسهم  (يضاف إلى اسمها هذا العبارة      
يذكر اسم شريك مساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك أعتبر شريكاً متضامناً                

  .في مواجهة الغير حسن النية
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  :ذكرة اإليضاحيةالم
يكون لشركة التوصية باألسهم عنوان وتبين المادة كيفية تكوينه، حيث جعلته يتكـون               

من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فقط دون الـشركاء المـساهمين، ويجـب أن                 
وتتضمن عنوان الشركة أيضاً تسمية     " شركة توصية باألسهم  "يضاف إلى عنوان الشركة عبارة      

 من أغراضها، وقصد المشروع من ذكر نوع هذه الـشركة فـي عنوانهـا وإيـضاح                 مشتقة
طبيعتها، ومدى تحديد مسئولية الشركاء فيها في مواجهة الغير، ومنع اللبس، بين هذه الشركة              

  .وشركة التوصية البسيطة
ويخطر ذكر أي شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا لم يحترم هذا الحظر وذكـر اسـم أي                  

مساهم في عنوان شركة التوصية باألسهم يكون مسئوالً في مواجهة الغير كأنه شـريك              شريك  
  .متضامن شريطة أن يكون الغير حسن النية أي ال يعلم بصفته شريك مساهمة

وعنوان الشركة يجب أن يذكر في كل عقود الشركة وقوانينها وأوراقها، وإعالناتها وكل مـا               
 أردني وتقارب نـص     ٧٩وهي تطابق نص المادة     . يصدر عنها من أوراق ومطبوعات أخرى     

  . يمني٢٢٥المادة 
  )٩٩(مادة 

تسري األحكام المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة على شركات التوصية باألسهم مع مراعـاة             
  :التالي 

يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين نظام الشركة ويكون حكمهم من حيث             
  .ين في الشركة المساهمةالمسئولية حكم المؤسس

  .يذكر في نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وعناوينهم
  .يتولى إجراءات تسجيل الشركة مديرها ويكون مسئوال عن ذلك

  :المذكرة اإليضاحية
جعلت المادة األحكام المتعلقة بتأسيس شركة المساهمة تسري علـى تأسـيس شـركة               

  : أوجبت مراعاة التاليالتوصية باألسهم، ولكنها
أن يوقع جميع الشركاء المتضامنين وغيرهم من المؤسسين مشروع نظام شـركة التوصـية              

  .باألسهم، ويكون كل شريك متضامن مسئول مثل مسئولية المؤسسين في شركة المساهمة
وأن يذكر في مشروع نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وعناوينهم باإلضـافة             

لى ذكر أسماء المؤسسين وألقابهم وعناوينهم إن وجدوا، يقوم بـإجراءات تـسجيل الـشركة               إ
  .مديرها ويكون مسئوالً عن ذلك
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  )١٠٠(مادة 
تسري أحكام شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون على الشركاء المتضامنين فـي             

النظام القانوني الـذي     " شركة التوصية باألسهم وتسري على الشريك المساهم في هذه الشركة         
يخضع له المساهم في شركة المساهمة بالقدر الذي ال يتعارض فيه هذا النظام مع أحكام شركة                

  ".التوصية 
  :المذكرة اإليضاحية

تجعل المادة الشريك المتضامن في شركة التوصية باألسهم فـي المركـز القـانوني                
 المتعلقـة بـشركة التوصـية       ٥٤دة  للشريك المتضامن في شركة التضامن، وجعلت نص الما       

البسيطة يسري على الشريك المساهم، وهذا يعني منع الشريك المساهم مـن القيـام بأعمـال                
اإلدارة الخارجية، ألن إدارة الشركة إلى تعهد إلى شريك متضامن فيهـا، ويمتنـع الـشريك                

وهي . مساهمونالمساهم من االشتراك في إدارة الشركة ولو وافق جميع الشركاء متضامنون و           
  . أردني٨٢تطابق نص المادة 

  )١٠١(مادة 
تسري على الصكوك التي تصدرها شركة التوصية باألسهم األحكـام التـي تـنظم األسـهم                

  .والسندات في شركة المساهمة
  

  الفصل األول 

  إدارة شركة التوصية باألسهم

  )١٠٢(مادة 
وتذكر أسماء من عين لـإلدارة      يتولى إدارة شركة التوصية باألسهم شريك متضامن أو أكثر          

من الشركاء المتضامنين وسلطاتهم في نظام الشركة ويكون حكم من يعهد إليهم بإدارة الشركة              
  .من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة

إذا شغر منصب مدير شركة التوصية باألسهم في أي وقت ألي سبب من األسـباب يتـولى                 
تضامنون تعيين مديرا للشركة من بينهم، وإذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة             الشركاء الم 

من هذا القانون تعيين مديراً مؤقتاً للشركة ليتولى إدارتها،         ) ١٠٥(المنصوص عليه في المادة     
على أن تدعى جمعيتها العامة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تعيين المدير المؤقت النتخاب مدير               

  .الشركاء المتضامنينللشركة من 
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  :المذكرة اإليضاحية
الفقرة األولى الشريك المساهم من أن يتولى إدارة شركة التوصية باألسـهم، ويرجـع                

ذلك إلى أنها تنص على أنه يعهد بإدارة شركة التوصية باألسهم إلى شريك متضامن أو أكثـر                 
  . أردني١٨١مادة  إماراتي، ال٢٦٢ مصري، ١١١/١وبذلك أخذت بما ذهبت إليه المادة 

ويحظر على الشريك المساهم في إدارة شركة التوصية باألسهم حتى لو وافق على ذلك جميع               
  .الشركاء المتضامنين والمساهمين، ويحظر على الغير أيضاً أن يشترك في إدارتها

ويقتصر نطاق الحظر على الشريك المساهم في اإلدارة الخارجيـة، لـذلك يجـوز للـشريك                
يشترك في أعال اإلدارة الداخلية كأن يشترك في المداوالت التي تخص قـرارات             المساهم أن   

محددة تعزل المدير، أو تقديم النصح للمديرين أو إجراء تفتيش على حسابات الشركة وغيـر               
  .ذلك من األعمال التي تعد من قبل اإلدارة الداخلية

الشركة الخارجيـة، فيترتـب     وإذا خالف الشريك المساهم هذا الحظر وتدخل في أعمال إدارة           
على ذلك مسئوليته عن نتائج األعمال التي تدخل فيها في مواجهة الغير، وتكون مسئوليته غير               
محدودة بما يملكه من األسهم في رأسمال الشركة، ويكـون متـضامناً مـع بقيـة الـشركاء                  

دير أو أكثر لشركة    المتضامنين لهذه األعمال، ويجب وفقاً لم لما ورد في الفقرة األولى تعيين م            
 مصري التي أوجبت تعيين المدير فـي        ١١١التوصية باألسهم في نظام الشركة وذهبت المادة        

عقد تأسيس الشركة وفي نظامها األساسي في حين ما ورد في الفقرة األولـى طـابق الفقـرة             
  . أردني٨١األولى من المادة 

صية باألسهم هو مدير اتفاقي له نفس       وبناء على ما ورد في الفقرة األولى فإن مدير شركة التو          
المركز القانوني للمدير االتفاق في شركة التضامن، وال يجوز عزله إال بموافقة جميع الشركاء              

  .بما فيهم الشريك المدير نفسه
ويجب تحديد سلطات المدير في نظام الشركة، وعلى المدير أن يتقيد بها، وإال كان مسئوالً في                

تسري تصرفاته بحق الشركة إذا كان قد سبق وأن أشـهرت سـلطاته             مواجهة الشركاء، وال    
  .بالطريق القانونية الخاصة بذلك

وإذا تعدد الشركاء المديرين فيكون لكل منهم على انفراد التصرف باسم الشركة، وال يجـوز               
لمدير آخر أن يحتج على الغير باعتراضه على القيام لتصرف ما لم يثبت علم الغيـر بهـذا                  

  .ض قبل القيام بالتصرفاالعترا
وتطبق بخصوص مسئولية المدير في شركة التوصية باألسهم مسئولية الشريك المفوض بإدارة            

  .شركة التضامن
وتبين الفقرة الثانية حكم شغور منصب مدير شركة التوصية باألسهم ألي سبب من األسـباب               

بينهم، وإذا تعذر علـيهم  وفي أي وقت بأن يتولى الشركاء المتضامنون تعين مدير للشركة من    
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ذلك ألي سبب من األسباب وجب على مجلس الرقابة على شركة التوصية باألسـهم تعيـين                
مديراً مؤقتاً للشركة لتولى إدارتها، وتدعى الجمعية العامة للشركة خالل ثالثين يوماً من تاريخ              

طابق نص المادة   وهي ت . تعين المدير المؤقت النتخاب مدير للشركة من الشركاء المتضامنين        
  . أردني٨١

  )١٠٣(مادة 
  .ال يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال اإلدارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض

يجوز للشريك المساهم االشتراك في أعمال اإلدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها فـي              
  .عقد الشركة

في الفقرة األولى من هـذه المـادة كـان          إذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصوص عليه        
  .مسئوالً في جميع أمواله عن االلتزامات التي تنشأ عن تدخله في أعمال اإلدارة

إذا قام الشريك المساهم بأعمال اإلدارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضـمني               
لتزامات التي تنشأ   من الشركاء المتضامنين كان هؤالء الشركاء مسئولين معه بالتضامن عن اال          

  .عن هذه األعمال
  

  :المذكرة اإليضاحية
تحظر الفقرة األولى على الشريك المساهم في شركة التوصية باألسهم التـدخل فـي                

أعمال اإلدارة الخارجية أي المتصلة بالغير، وال يغير من هذا الحظر موافقة جميع الـشركاء               
ة الخارجية للشركة وكذلك الحـال حـصوله      المتضامنين والمساهمين على قيامه بأعمال اإلدار     

  .على تفويض منهم للقيام بذلك
ونصت الفقرة الثانية على حق الشريك المساهم في االشتراك فـي أعمـال اإلدارة الداخليـة                
للشركة في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة، وبناء على ما ورد فـي هـذه الفقـرة                  

 ما ذكر من أعمال داخلية في عقد الشركة، وأجيز له           ويجوز للشريك المساهم االشتراك في كل     
االشتراك فيها، وال يوجد ما يمنع من تمكين الشريك المساهم من االشتراك في أعمال اإلدارة               
الداخلية للشركة حتى ولو لم يرد ذكر لذلك في عقد الشركة إذا اتفق الشركاء على السماح لـه                  

  .لشركةباالشتراك في أعمال اإلدارة بعد تكوين ا
وتبين الفقرة الثانية الحكم الذي يترتب على مخالفة الشريك المساهم للفقرة األولى التي ال تجيز               
له االشتراك في أعمال اإلدارة  المتصلة بالغير أي أعمال اإلدارة الخارجية، وهو أن يكـون                

رجع ذلك إلى   مسئوالً في جميع أمواله عن التزامات التي تنشأ عن تدخله في أعمال اإلدارة، وي             
أن أعمال اإلدارة الخارجية لشركة التوصية باألسهم تكون للشركاء المتضامنين فقط، وبالتالي            
فإن يقام الشريك المساهم بها أوجد انطباعاً زائفاً لدى الغير بأنه شـريك متـضامن وبالتـالي                 
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والً عـن   مسئول في جميع أمواله وبناء على ذلك تعامل معه الغير، وعليه يجب أن يكون مسئ              
االلتزامات التي نشأت عن تدخله في اإلدارة الخارجية أي التي قام بها فـي مواجهـة الغيـر                  
مسئولية غير محدودة بقدر ما يملكه من األسهم في رأسمال الـشركة، ويـسأل وحـده دون                 

  .الشركاء المتضامنين
 المساهم الذي   ولكن الفقرة الرابعة جعلت الشركاء المتضامنين مسئولين بالتضامن مع الشريك         

قام بأعمال اإلدارة الخارجية المحظور عليه، إذا قام بتلك األعمال بناء على تفويض صريح أو               
ضمني بذلك، يكون تفويضهم له صريحاً إذا اتفقوا معه صراحة على أن يقوم بأعمـال اإلدارة                

ارجية، كأن  الخارجية ويكون التفويض ضمنياً إذا تدخل الشريك المساهم في أعمال اإلدارة الخ           
يقوم بإبرام تصرف مع الغير لصالح الشركة، ولم يعترضوا على ذلك، فيكون عدم اعتراضهم              
موافقة ضمنية على قيام الشريك المساهم بأعمال اإلدارة الخارجية، ويظهر أن المادة فرقـت              
بخصوص المسئولية الشركاء المتضامنين عن قيام الشريك المساهم بأعمال اإلدارة الخارجيـة            
للشركة، فجعلت الشريك المساهم مسئوالً وجه في كل أموله إذا قام بأعمال اإلدارة الخارجيـة               
دون تفويض من الشركاء المتضامنين، وبالتالي ال يكون الشركاء المتضامنون مسئولين عـن             
تلك األعمال، أما إذا قام الشريك المساهم بأعمال اإلدارة الخارجية بتفويض صريح أو ضمني              

كاء المتضامنين، فيكونوا مسئولين معه بالتضامن عن التزامات الشركة التي نـشأت            من الشر 
وهي تطـابق نـص     . عن األعمال التي قام بها الشريك المساهم في إدارته الخارجية للشركة          

  . إماراتي٢٦٤ يمني، وتقارب ٢٣٤المادة 
  )١٠٤(مادة 

معينة من أرباح الـشركة فـال       إذا كانت مكافأة مديري شركة التوصية باألسهم محددة بنسبة          
  .من الربح الصافي بعد خصم مبالغ االحتياطي%) ٥(يجوز أن تجاوز النسبة 

  :المذكرة اإليضاحية
يحصل مدير شركة التوصية باألسهم على مكافأة عن عملهم يبـين نظـام الـشركة                 

معينة مـن   تحديدها، فإذا كانت مكافأة المدير أو مديري شركة التوصية باألسهم محددة بنسبة             
وهـي  . من الربح الصافي بعد خصم مبالغ االحتيـاطي       % ١٠أرباح الشركة يجب أال تجاوز      

  . يمني٢٣٥تطابق نص المادة 
  )١٠٥(مادة 

يكون لشركة التوصية باألسهم مجلس للرقابة من ثالثة أعضاء على األقل من غير الـشركاء               
ـ         نوياً لمـدة سـنة واحـدة وفقـاً         المتضامنين يتولى الشركاء المساهمون انتخابهم من بينهم س

  .لإلجراءات المنصوص عليها في نظام الشركة
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  :المذكرة اإليضاحية
أوجبت المادة أن يكون لشركة التوصية باألسهم مجلس رقابة مكون من ثالثـة علـى                 

األقل من الشركاء المساهمين أو من غير الشركاء المتضامنين لمدة سنة واحدة وفق ما نـص                
  . من إجراءات، ويتم انتخابهم من الجمعية العامة للشركاء المساهمينعليه نظام الشركة

وحظرت المادة على الشركاء المتضامنين الدخول في مجلس الرقابة، وقد يرجع ذلك إلـى أن               
مجلس الرقابة هو الجهة التي تمكن الشركاء المساهمين من مراقبة إدارة الشركة التـي تنـاط                

عضهم، وال يتحقق ذلك في حلة اشتراك الشركاء المتـضامنين          بالشركاء المتضامنين كلهم أو ب    
غير المكلفين بإدارة الشركة في مجلس الرقابة نظراً لتجانس الشركاء المتضامنين فيما بيـنهم              
سواء القائمون على أعمال اإلدارة أو غيرهم، نظراً لوجود االعتبار الشخصي فيما بينهم فضالً              

حرمون من االشتراك في اإلدارة الخارجية للشركة وهـذا         عن ذلك فإن الشركاء المساهمون م     
ما يبرز أن يتكون مجلس الرقابة منهم أو من يمثلهم لمراقبتـه إدارة الـشركاء المتـضامنين                 

  .للشركة
 يمني بخصوص عـدم     ٢٣١ مصري، والمادة    ١١٢وهذه المادة أكثر وضوحاً من نص المادة        

  .ها نصت على ذلك صراحةاشتراك الشريك المتضامن في مجلس الرقابة ألن
  )١٠٦(مادة 

  : يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية باألسهم المهام والصالحيات التالية
مراقبة سير أعمال الشركة والتحقق من صحة إجراءات تأسيسها والطلب من مدير الشركة أو              

  .مديريها تزويده بتقرير شامل عن تلك األعمال واإلجراءات
  .د الشركة وسجالتها وعقودها، وجرد أموالها وموجوداتهااالطالع على قيو

إبداء الرأي في المسائل التي يرى أنها تهم الشركة، أو في األمور التي يعرضها مـديرها أو                 
  .مديريها عليه

الموافقة على إجراء التصرفات واألعمال التي ينص نظام الشركة على أن تنفيذها أو القيام بها               
  .يحتاج إلى موافقته

دعوة الجمعية العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي إذا تبين له أن مخالفات ارتكبت في إدارة                
  .الشركة، ويجب عرضها على الجمعية العامة

  :المذكرة اإليضاحية
بينت المادة مهام وصالحيات مجلس الرقابة، فأعطته أن يراقب سير أعمال الـشركة،               

تأسيسها، وله أن يطلب من مدير أو مديري الشركة         وأن يتحقق من صحة اإلجراءات المتعلقة ب      
تزويده بتقرير شامل عن سير أعمال الشركة وإجراءات تأسيسها، وله اإلطالع علـى قيـود               
الشركة وسجالتها وعقودها وجرد أموالها ومجوداتها، وللمجلس أن يبدي رأيه فـي المـسائل              
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ليه مدير أو مديري الشركة علـى       التي يرى أنها تهم الشركة، أو في المسائل التي يعرضها ع          
أن تنفيذها أو القيام بها يحتاج إلى موافقة، وأن يدعو الجمعية العامة للشركة إلى اجتماع غيـر          
عادي في حالة ما إذا تبين له ارتكاب مخالفات في إدارة الشركة ويجب عرضها على الجمعية                

  .العامة
لشركاء المساهمين في الرقابة، ومجلس     ويعد مجلس الرقابة في مباشرة مهامه وصالحياته من ا        

الرقابة مراقبة أعمال اإلدارة الداخلية للمدير أو المديرين، وال يكون له مراقبة أعمال إدارتهـم    
الخارجية ألنه ليس لمجلس الرقابة أكثر من حقوق مجموع المساهمين اللذين يمثلهم ويحظـر              

 للشركة حتى ال يخلط الغيـر بيـنهم،         على مجلس الرقابة التدخل في أعمال اإلدارة الخارجية       
  .وبين المدرين

ومما سبق يظهر أن مجلس الرقابة هو بمثابة صمام أي يحد من سلطات المديرين ويعد وسيطاً                
  . أردني٨٥بين المدير وبين المساهمين، وهي تطابق نص المادة 

  )١٠٧(مادة 
مين في الشركة في نهاية كـل       على مجلس الرقابة في شركة التوصية باألسهم أن يقدم للمساه         

سنة مالية تقريراً عن أعمال المراقبة التي قام بها ونتائجها ويعرض هذا التقرير على الجمعية               
  .العامة للشركة في اجتماعها السنوي العادي وترسل منه نسخه إلى المراقب

  :المذكرة اإليضاحية
أن يخطـر الـشركاء   توجب المادة على مجلس الرقابة في شركة التوصية باألسـهم،         

المساهمين في الشركة بكافة النتائج التي تمكن من الوصول إليها نتيجة رقابته وإشرافه علـى               
أعمال المدير أو المدرين أو نتيجة لقيامه بمهامه وصالحياته المحددة بـنص القـانون، ويـتم                

ية عن أعمـال    إخطار الشركاء المساهمين بذلك عن التزامه بتقديم تقرير في نهاية كل سنة مال            
المراقبة واإلشراف التي قام بها والنتائج التي توصل إليها نتيجة إشرافه ومراقبته، وكذلك على              
مجلس الرقابة التزام بتقديم التقرير السنوي إلى الجمعية العامة لشركة التوصية باألسـهم فـي               

هي تطابق نص   و. اجتماعها السنوي العادي، ويجب إرسال نسخة من هذا التقرير إلى المراقب          
  . أردني٨٦المادة 
  )١٠٨(مادة 

ال يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها إال إذا علموا بمـا وقـع مـن                   
  .مخالفات في إدارة الشركة وأغفلوا إخطار الجمعية العامة بذلك
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  :المذكرة اإليضاحية
ف على مـدير أو     أعضاء مجلس الرقابة مسئولون عن تقصيرهم في الرقابة واإلشرا          

مديري شركة التوصية باألسهم في مواجهة الشركاء المساهمين، ويرجع ذلك إلـى اعتبـارهم         
  .وكالء من الشركاء المساهمين في شركة التوصية باألسهم

فإذا قصر أعضاء مجلس الرقابة في أداء مهمة اإلشراف والرقابة علـى أعمـال المـدير أو                 
الشركاء المساهمين بما عرفوه من مخالفـات ماليـة أو          المديرين في الشركة، أو لم يخطروا       

إدارية أو سوء إدارة أو عدم تقيد بما ورد في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساسي، أو                  
لم يقدما تقريراً سنوياً يتضمن األعمال المتعلقة باإلشراف والرقابة علـى أعمـال المـدير أو                

مسئولين مسئولية تضامنية عن تقـصيرهم، ويجـوز        المديرين إلى الشركاء المساهمين، كانوا      
ألي شريك مساهم أن يرفع دعوى المسئولية على مجلس الرقابة وعلى أي عضو فيه أو ألحق                

  .به الضرر نتيجة لتقصير أعضاء المجلس في الرقابة واإلشراف
ن وإذ لم يقع تقصر في أعمال مجلس الرقابة بخصوص اإلشراف والرقابة فال يكون مسئوالً ع              

أعمال إدارة الشركة، ولكن يجوز الرجوع على مجلس الرقابة أو على عضو أو أكثـر مـن                 
أعضائه، إذا علموا بما وقع من مخالفات في إدارة الشركة، ولـم يبلغـوا الجمعيـة العامـة                  
للمساهمين في أول اجتماع لها بذلك أو إذا ارتكبوا مخالفات في تنفيذ ما أنيط بهم مـن مهـام                   

 ٢٣٢/٢وهي تقارب نـص المـادة       . ب هذا القانون أو بموجب عقد الشركة      وصالحيات بموج 
  .يمني

  
  )١٠٩(مادة 

  .يكون لشركة التوصية باألسهم مدقق حسابات واحد أو أكثر شريطة إال يزيد عددهم عن ثالثة
تسري على مدقق الحسابات األحكام الخاصة به في شركة المساهمة المنصوص عليها في هذا              

  .القانون
  :ة اإليضاحيةالمذكر

ال يغني وجود مجلس الرقابة عن وجود مدقق حسابات، والختالف مهام وصـالحيات             
كل منهما لذلك أوجبت المادة أن يكون لشركة التوصية باألسهم مدقق حسابات أو أكثر شريطة               

وهي تقـارب  . أال يزيد عددهم عن ثالثة، وإذا تعدد مدققوا الحسابات كانوا مسئولين بالتضامن    
  . يمني٢٣٦ أردني والمادة ٨٧لمادة نص ا
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  )١١٠(مادة 
  .يكون لشركة التوصية باألسهم جمعية عامة

تتألف الجمعية العامة لشركة التوصية باألسهم من جميع الـشركاء المتـضامنين والـشركاء              
المساهمين، ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية             

عادية، ومناقشة األمور المعروضة عليها واالشـتراك فـي التـصويت علـى             أم كانت غير    
القرارات التي تتخذها، ويكون له من األصوات في الجمعية العامة بعدد ما يملكه من أسهم في                

  .الشركة
تطبق األحكام الخاصة باجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العاديـة للـشركة المـساهمة              

  .ا القانون على اجتماعات الجمعية العامة لشركة التوصية باألسهمالمنصوص عليها في هذ
  :المذكرة اإليضاحية

أخذ المشروع بوجوب وجود جمعية عامة لشركة التوصية باألسهم تتكون مـن كـل                
 ٢٣٧ أودت المـادة     ٨٣الشركاء فيها متضامنون ومساهمون، وبهذا أخذ بما ذهبت إليه المادة           

 مصري من وجود جمعية عامة للمساهمين       ١١٤ا ورد في المادة     يمني، ولم يأخذ المشروع بم    
  .في شركة التوصية باألسهم

وقد أقرت الفقرة الثانية حق كل شريك في شركة التوصية باألسـهم أن يحـضر اجتماعـات                 
الجمعية العامة سواء كان شريكاً متضامناً أو مساهم الحق في مناقشة كل أمر يعـرض علـى                 

 في االشتراك في التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية العامة،           الجمعية العامة، والحق  
وكل شريك متضامن أو مساهم له من األصوات في الجمعية العامة بقدر ما يملكه من أسـهم                 

  .في رأسمال الشركة
أما ما يتعلق بانعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية لشركة التوصية باألسـهم فتـسري                

لنص التي تحكم االجتماعات الخاصة بالجمعية العامة العادية وغير العاديـة للـشركة             عليها ا 
  .المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون

وهي تطابق نص المادة    . من هذا القانون   ) ٢٤٢ -٢٢٨( راجع المذكرات اإليضاحية للمواد     
  . أرديني٨٣

  الفصل الثاني
  انقضاء شركة التوصية باألسهم

  )١١١(مادة 
تنقضي شركة التوصية باألسهم وتصفى بالطريقة التي يقررها نظام الشركة، وإال تنطبق عليها             

  .األحكام الخاصة بتصفية شركة المساهمة
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  )١١٢(مادة 
تسري على شركة التوصية باألسهم األحكام الخاصة بشركات المساهمة في هذا القانون علـى              

  .كل ما لم يرد عليه النص في هذا الباب
  
  
  اب السادسالب

  الشركات المساهمة

  أحكام عامة

  )١١٣(مادة 
تتألف الشركة المساهمة من عدد من المؤسسين ال يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم متـساوية               

  .القيمة قابلة للتداول والتحويل وفقاً ألحكام هذا القانون وأية قوانين أخرى معمول بها
ن المراقب الموافقة على أن يكـون مؤسـس         يجوز للوزير المختص بناء على تسبيب مبرر م       

  .الشركة المساهمة شخصاً واحداً
" شركة مساهمة " تستمد الشركة المساهمة اسمها من أغراضها، على أن تتبعه أينما ورد عبارة             

وال يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إال إذا كان غرض الشركة استثمار بـراءة اختـراع                 
لشخص، أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعـد ذلـك            مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك ا     

  .مؤسسة تجارية وأتخذت اسمها اسما لها
  :المذكرة اإليضاحية

تتطلب الفقرة األولى لتأليف الشركة المساهمة وجود عدد من المؤسسين ال يقل عـن                
يـه  اثنين، ويعد مؤسساً كل من ساهم في تنظيم ووضع الشركة في حالة حركة وتشغيل وهذا ف               

نوع من تعريف المؤسس حيث يجعل من يشارك في التنظيمات واإلجراءات الالزمة لتأسيس             
الشركة مؤسساً شريطة أن تكون طبيعة اشتراكه تسمح باالعتقاد بمشاركته في إنشاء وتكـوين              

 المؤسس فـي    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩الشركة، وقعد عرف تشريع الشركات المصري الجديد رقم         
ولى بأنه كل من اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الـشركة بينـة تحمـل               المادة السابقة فقرة أ   

المسئولية الناشئة من ذلك، في حين افتقد هذا التعريف من الفقه المصري ألنه اشـتمل علـى                 
بسبب أنها تضع قيداً إلخفاء صفة المؤسس على كل من          " بينة تحمل المسئولية الناشئة   " عبارة  

أسيس الشركة وهي غير شريك، حيث يكفي لإلفالت من هذه الصفة           اشترك اشتراكاً فعلياً في ت    
إثبات أنه لم يقصد تحمل المسئولية الناشئة عن اشتراكه رغم دوره الفعال والمؤثر في تأسيس               

راجع سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني الطبعـة الثانيـة القـاهرة             (الشركة  
  ).١٤٥،ص١٩٩٣

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ت الفرنسي يجب أال يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركة المـساهمة            ووفقاً لقانون الشركا  
 على أن يكون عدد الشركاء      ٨/١عن سبعة وفي مصر ينص قانون الشركات الحالي في المادة           

 من قانون الشركات في دولـة اإلمـارات العربيـة           ٧المؤسسين ثالثة على األقل، أما المادة       
ة المساهمة العامة عن عشرة أشخاص، ويكتف قانون        فتشترط أال يقل عدد المؤسسين في شرك      

الشركات األردني بأن يكون الحد األدنى لعدد المؤسسين في الشركة المساهمة اثنين على األقل              
ويشترط أن يقوم المؤسسين باالكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة باسهم متساوية           ). ٩٠/١م(

  .ا القانون وبه قوانين أخرى معمول بهاالقيمة قابلة للتداول والتحويل وفق أحكام هذ
وبينت الفقرة الثانية أنه يمكن تأليف شركة المساهمة من شخص واحد ويـتم ذلـك بموافقـة                 
الوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب، وهذا يعني أن المشروع قد أخذ بنظام شركة الفرد               

قتضي هذا النظام جواز لشخص     الواحد، وما يطلق عليه المشروع الفردي محدود المسئولية، وي        
بمفرده أن يكون شركة بمفرده، بأن يقتطع مبلغاً من ذمته المالية ويخصصه الستثمار مشروع              
ومعين في شكل شركة مساهمة أو مشروع فردي ويحدد مسئوليته بقدر هـذا المبلـغ دون أن                 

  .يسأل في باقي ذمته المالية اإليجابية
د عملية كبيرة سواء بالنسبة للفرد صـاحب الـشركة، أو           ونظام شركة الفرد الواحد يحقق فوائ     

للغير حيث يمكن الفرد في بداية تجارته من تحديد مسئوليته خشية الفشل، وما قد ينجم عنه من                 
أن تؤدي بكل ما في ذمته، والغير لن يضار ألنه يعلم مسبقاً النشر مـدي مـسئولية صـاحب          

لمخصص للتجارة موصـفه الـضمان العـام        شركة الفرد الواحد التي تكون في رأس المال ا        
  . للدائنين

، ٩٠٢/٧وقد سبق المشروع في إمكانية وجود شركة الفرد الواحد كل من القـانون األردنـي                
 المادة األولى، والتـشريع الفرنـسي الحـالي         ١٩٨٠والتشريع األلماني بالقانون الصادر سنة      

  .ألول القسم ا١٩٨٥ يوليو ١١ الصادر في ٦٩٧/٨٥والقانون رقم 
وألزمت المادة المؤسسين بأن يكون اسم شركة المساهمة مستمداً مـن أغراضـها، ألن هـذه                
الشركة تتميز بعدم وجود عنوان لها يحمل اسم شريك أو أكثر من الشركاء فيها، لذلك يطلـق                 
عليها الغرض أو األغراض التي ألفت من أجل تحقيقها، لذلك ال يجوز للشركة المـساهمة أن                

أحد الشركاء أو أسماء الشركاء عنواناً لها، لذلك يجب أال يذكر اسـم أي شـريك                تجعل اسم   
  .مساهم في عنوان الشركة ألن مسئوليتهم في حدود ما يملكون من األسهم

عبـارة  "ويجب أن يتبع عنوان الشركة أينما ورد سواء في أوراقها أو فواتيرها أو عقودهـا،                
ر بأن العنوان يخـص شـركة مـساهمة ال يـسأل            والعلة من ذلك إعالم الغي    " شركة مساهمة 

  . الشركاء فيها إال في حدود أسهمهم
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ويجوز لشركة المساهمة أن يبتكر تسمية لجذب العمالء، والتسمية المبتكـرة هـي التـسمية               
الـضوء  "،  "األزيـاء الحديثـة   " التجارية التي تميز الشركة عن الشركات المماثلة مثل عبارة          

  .الخ، ويجب أن يضاف إليها ما يفيد وجود شركة مساهمة…" خضرالصالون األ"، " الذهبي
وحظرت الفقرة الثالث أن يكون عنوان الشركة المساهمة اسم شخص طبيعي ويرجـع ذلـك               
الحظر إلى أن وجود اسم الشريك الطبيعي في عنوان الشركة يخلق انطباعاً لدى الغيـر بأنـه                 

في الحقيقة ليس كذلك، ولكـن اسـتثنت        مسئول مسئولية غير محدودة عن ديون الشركة وهو         
الفقرة الشركة المساهمة التي تؤسس بغرض استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونيـة،             

أو إذا احتفظت شركة مساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته           . باسم ذلك الشخص  
وهذا يعنـي   "  مساهمة شركة" اسما لها لكمن في هذه الحالة يجب أن تضيف لهذا اإلسم عبارة             

أنه إذا آلت إلى شركة مساهمة قائمة فعالً ملكية مؤسسة فردية لها اسم خاص مكون من اسـم                  
  ".شركة مساهمة" صاحبها، فيجوز اإلبقاء على اإلسم مع إضافة 

  )١١٤(مادة 
تعد الذمة المالية لشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكـون الـشركة                

موالها وموجوداتها مسئولة عن الديون وااللتزامات المترتبة عليها وال يكون المساهم مسئوالً            بأ
  . تجاه الشركة عن تلك الديون وااللتزامات إال بمقدار األسهم التي يملكها في الشركة

  :المذكرة اإليضاحية
ذمـة  يكتسب الشركة المساهمة الشخصية االعتبارية، ويترتب على ذلك أن تكون لها              

مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المساهمين فيها، ويترتب على ذلك أن ذمة الشركة ال تـضمن                
إلى الوفاء بديون الشركة وااللتزامات المترتبة عليها، لذلك ال يستطيع دائنو الشركة أن يعودوا              
على الشركاء المساهمين بل يعودوا على ذمة الشركة ألن ذمة الشركة هـي التـي تـضمن                 

، وهم يفضلون في استيفاء ديونهم من ذمة الشركة على الدائنين الشخـصين للـشركاء               ديونهم
  .حيث ال يضمن ديونهم إال ذمة كل شريك

ويرجع عدم قدرة دائني الشركة، العودة على الشركاء المساهمين، أن الشريك المساهم مسئول             
هذا مـا يميـز شـركة       عن ديون والتزامات الشركة بمقدار األسهم التي يملكها في الشركة، و          

المساهمة فإذا فرض أن ديون والتزامات الشركة المساهمة تزيد عن قيمة األسهم فـال يـسأل                
  .الشريك المساهم في أمواله الخاصة

ومسئولية الشريك المساهم المحدودة تعد من قبيل النظام العام، لذلك ال يجوز االتفـاق علـى                
  . أردني٩١وهي تطابق نص المادة . خالفها في عقد الشركة، أو نظامها األساسي

  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )١١٥(مادة 
تكون مدة الشركة المساهمة غير محددة إال إذا كان غرضها القيام بعمل معين تنقضي الشركة               

  .بانتهائه
  :المذكرة اإليضاحية

إذا لم يحدد المؤسسون مدة شركة المساهمة، تكون غير محددة المـدة، لـذلك تبقـى                  
هذا يخالف ما ذهب إليه قانون الشركات الفرنـسي الجديـد           الشركة قائمة مهما طال الزمن، و     

ويكون تطبيق هذا النص علـى شـركات        ) ٢م(سنة  ٩٩على أن مدة الشركة يجب أال تتجاوز        
 تحديد مدة الشركة المـساهمة، وهـذا        ١٥٩/١٨١األموال، وفي مصر لم يرد في القانون رقم         

  .يعنى تركه تحديد مدتها للشركاء وفق طبيعة نشاط الشركة
أما إذا ألفت الشركة المساهمة إلنجاز غرض محدد كأن يتم تأليف شركة مساهمة لمـد خـط                 

  .د أردني/٩٠وهي تطابق نص المادة . سكة حديد، فإن الشركة تنقضي باالنتهاء من ذلك
  )١١٦(مادة 

يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة كافياً لتحقيق أغراضها وأال يقل عن خمسمائة ألـف                
ن ال يقل المدفوع عند االكتتاب أو تأسيس الشركة عند عـدم طـرح األسـهم علـى                  دينار وأ 

  .منه%) ٢٠(االكتتاب العام عن 
  :المذكرة اإليضاحية

تشترط المادة حداً أدنى لرأسمال الشركة المساهمة ال يقل عن خمسمائة ألـف دينـار                 
مسمائة ألـف دينـار     أردني شريطة أن يكون كافياً لتحقيق أغراض الشركة، فإذا كان مبلغ خ           

أردني غير كاف لذلك، ال بد أن يكون رأسمال الشركة أعلى من هذا المبلغ، لكي يكون كافيـاً                  
لتحقيق اغرضها، والجهة التي تتحقق من كفاية رأس المال لتحقيق أغـرض الـشركة هـي                

  .الوزارة حينما تعطي الترخيص يناسب الشركة
أسمالها وقت التأسيس لذلك لم توجب المادة أن        ونظراً لكون الشركة ليس  في حاجة إلى كل ر         

يدفع كله عن االكتتاب أو عند تأسيس الشركة، دون طرح األسهم على االكتتاب العـام، بـل                 
على األقل عند االكتتاب، أو عند تأسيس الشركة دون طرح األسهم           % ٢٠أوجبت أن يدفع منه     

من رأسمال الشركة عند تأسيسها عـن       على االكتتاب العام وهذا يعني أال يقل المبلغ المدفوع          
الخمس، فإذا كان رأسمال الشركة هو الحد األدنى أي خمسمائة ألف دينار أردنـي يجـب أن                 

  .ألف دينار أردني على األقل١٠٠أي % ٢٠يدفع منع عند تأسيس الشركة 
  
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )١١٧(مادة 
مة أو  ال يجوز الجمع بين وظيفة عامة، وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الـشركات المـساه              

االشتراك في تأسيسها أو االشتغال بصفة دائمة أو عرضية بأجر أو بغير أجر بأي عمل فيهـا                 
  . ولو على سبيل االستشارة إال إذا كان الموظف بعمل بصفته ممثالً لجهة حكومية

  :المذكرة اإليضاحية
حرصت المادة على الحفاظ على المصلحة العامة فخطرت على الموظـف العـام أن                
في تأسيس شركة المساهمة أو يكون عنصراً في مجلس إدارتها أو أن يـشغل بـصفة                يشترك  

دائمة أو عرضية بأجر أو بغير أجر بأي عمل في شركة المساهمة ولو حتى كان عمله علـى                  
سبيل االستثارة ويرجع ذلك إلى الخوف من تسخير وظيفته العامة، ولكـن ورد فـي المـادة                 

 الجهة الحكومية يمكن لها أن تعين الموظـف العـام ليقـدم             استيفاء على الحظر يتمثل في أن     
استثارات للشركة، وهذا يعني أن الموظف العام بجمع بين وظيفة وبين كونه يقوم بعمل علـى               

  .سبيل االستثارة للشركة باعتباره معنياً من جهة حكومية للقيام بذلك
  )١١٨(مادة 

فترة التأسيس بالقدر الـالزم لتأسيـسها،       تكتسب الشركة المساهمة الشخصية االعتبارية خالل       
  .وتلتزم الشركة بتصرفات المؤسسين في تلك الفترة شريطة إتمام تأسيسها وفقا ألحكام القانون

  :المذكرة اإليضاحية
تكسب المادة الشركة المساهمة الشخصية االعتبارية خالل مقرة التأسيس بالقدر الالزم             

ها، ويناط بهذه اإلجراءات والتصرفات إلى المؤسسين،       لإلجراءات والتصرفات الالزمة لتأسيس   
أي أن جميع اإلجراءات والتصرفات التي تكون الزمه لتأسيس الـشركة تقـوم بهـا لجنـة                 
المؤسسين التي تكون ممثلة للشركة خالل فترة التأسيس ويجب على أعضاء ولجنة المؤسسين             

تحت التأسيس أو لحسابها، ويلتزموا     أن يبذلوا عناية الرجل الحريص في تعامالتهم مع الشركة          
على سبيل التضامن في تعويض أي أضرار قد تلحق بالشركة و بالغير نتيجة مخـالفتهم هـذا          

  .االلتزام
وتسري العقود التي أجرتها لجنة المؤسسين باسم الشركة تحت التأسيس من حق الشركة بعـد               

يس الشركة، أما إذا لم تكـن الزمـة         إتمام تأسيسها وفقاً ألحكام القانون متى كانت الزمه لتأس        
  .لتأسيسها فال تلزم بها الشركة بعد إتمام التأسيس

  
  

  )١١٩(مادة 
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المؤسس هو كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة إذا لم يذكر صراحة أنـه غيـر                  
  .شريك

يعد مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع على عقد تأسيس الشركة أو وقع علـى طلـب                  
  . بتأسيسها، أو قدم حصته نقدية أو عينية عند تأسيسهاالترخيص

  :المذكرة اإليضاحية
تعرف المادة المؤسس، وتعريف المؤسس له أهمية من الناحيتين العمليـة والقانونيـة               

فمن الناحية العملية شخصية المؤسسين محل اعتبار لدى من يرغب في االشتراك في الشركة              
فسمعة المؤسسين وغير منهم في مجال غايات مشروع        بصفة خاصة والجمهور بصفة عامة،      

الشركة له أثر كبير في مدا إقدام الجمهور على االكتتاب في رأسمال الشركة، وهـذا يظهـر                 
  .األهمية العملية لمعرفة من هو المؤسس

من الناحية القانونية فالمركز القانوني للمؤسسين ومسئولية المشورة غالباً تجعل مـن الـالزم              
فة المؤسس ليسهل تحديد مركزه القانوني، وال تقصر المادة صفة المؤسس فقط على             تحديد ص 

كل من وقع على عقد تأسيس الشركة أو على طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصته نقدية أو                 
عينية عند تأسيس الشركة، بل أعطت أيضاً صفة المؤسس لكل من اشتراك اشتراكاً فعلياً فـي                

ذكر صراحة أنه غير شريك، لذلك يكون مؤسساً كل فرد قام أو اشترك             تأسيس الشركة إذا لم ي    
فعلياً بنشاط يدخل في األنشطة الالزمة لتأسيس الشركة ولو لم يكن شريكاً شـريطة أال يـذكر    
صراحة وقت قيامه بالنشاط أنه غير شريك، حتى ال يعتقد الغير أنه الغير أنه مؤسس للشركة                

شاط المتعلق بتأسيس الشركة، وقد تالفت المادة االنتقـاد الـذي           بسبب قيامه أو اشتراكه في الن     
  . مصري٧/١ يمني فهي مطابقة للمادة ٧/١وجه للمادة 
 انتقدت ألنها تضع قيداً كبيراً على إخفاء صفة المؤسس كل شـخص يـشترك               ٧/١في المادة   

المؤسـس  اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة وهو غير شريك، حيث يمكنه أن نيفي عنه صـفة        
وبالتالي ينجو من تحمل المسئولية المشددة للمؤسسين بإثبات أنه لم يقصد تحمـل المـسئولية               

  .الناتجة عن اشتراكه رغم دوره الفعال والمنتج في تأسيس الشركة
  
  

  )١٢٠(مادة 
ال يجوز القيام بأي عمل من األعمال التالية إال من قبل الشركات المساهمة، التي يتم تأسيسها                

  .يلها وفقاً ألحكام هذا  القانونوتسج
  .أعمال البنوك والشركات المالية، والتأمين بأنواعه المختلقة

  .الشركات ذات االمتياز
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  :المذكرة اإليضاحية
توجد أعمال لها أهمية خاصة في مجال االقتصاد الوطني، فضالً عن كونها تحتاج إلى                

مال شركة مساهمة، لذل يجوز الترخيص      رأسمال كبير لذلك اشترطت المادة أن تقوم بهذه األع        
  .ألي نوع من الشركات األخرى القيام بها وحرصاً

نصت المادة على أن أعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفـة ال يـرخص               
لشركة غير شركة المساهمة القيام بها، شريطة أن يتم تأسيس الشركة وتسجيلها وفقاً ألحكـام               

  .هذا القانون
فالشركة المساهمة التي يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً ألحكام هذا القانون هي التـي تـستطيع أن                
تقوم بأعمال البنوك، والشركات المالية، والتأمين بأنواعه، ويرفع ذلك إلى أن هـذه األعمـال               

  .تحتاج إلى رأسمال كبير إلنجازها، وال يتحقق ذلك إال في شركة المساهمة
 على امتياز داخل فلسطين ال بد أن يكون شركة مساهمة تـم تأسيـسها               وكذلك كل من حصل   
  . أردني٩٣وهي تطابق نص المادة . وفقاً ألحكام هذا القانون

  الفصل األول 
  تأسيس الشركة المساهمة

  عمليات التأسيس: أوالً 
  )١٢١(مادة 

د ال يقـل    ينتخب مؤسسو شركة المساهمة لجنة من بينهم تسمى لجنة المؤسسين تتألف من عد            
عن عضوين وال يزيد عن خمسة، فإذا كان عددهما ال يزيد عن اثنين فيناط بهما مهام لجنـة                  

  .المؤسسين
  .تتولى لجنة المؤسسين إجراءات تأسيس الشركة المساهمة لدى الجهات المختصة

  :المذكرة اإليضاحية
 ينتخبـوا   تسهيالً على المؤسسين في قيامهم بإجراءات تأسيس شركة المساهمة لهم أن            

من بينهم لجنة تسمى لجنة المؤسسين من عدد ال يقل عن عضوين وال يزيد عن خمسة، فـإذا                  
كان عددهم أثنين فيناط بها مهام لجنة المؤسسين، وتقوم لجنة المؤسـسين بكـل اإلجـراءات                
الالزمة لتأسيس الشركة المساهمة لدى جهات االختصاص، وهذا يعني امتناع المؤسسين الذين            

  .نوا أعضاء في لجنة المؤسسين من التدخل في إجراءات تأسيس الشركة المساهمةال يكو
ويقوم المؤسسون أعضاء لجنة المؤسسين بكافة اإلجراءات الالزمة لتأسيس الشركة المساهمة           

  .أصالة عن أنفسهم ونيابة عن غيرهم من المؤسسين
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  )١٢٢(مادة 
ترخيص بذلك يـصدر بقـرار مـن        ال يجوز تأسيس شركة المساهمة إال بعد الحصول على          

  .الوزير المختص
  :المذكرة اإليضاحية

ابتع المشروع نظام الترخيص الحكومي السابق بتأسيس الشركة المساهمة، وفقاً لهـذا              
  .النظام ال تأسس شركة المساهمة إال إذا صدر ترخيص من الوزير المختص بذلك

يمكن الوزير المختص من التأكـد      ونظام الترخيص الحكومي المسبق بتأسيس شركة المساهمة        
من استيفاء اإلجراءات الالزمة لتأسيس الشركة  ويحقق حماية مباشرة للمصلحة العامة وتنتج             
عن تمكين الوزارة المختصة من توجيه نشاطات الشركات التجارية إلى تحقيق غايات مفيـدة              

تتفق غاياتهـا مـع     لالقتصاد الوطني، ويمكنها من رفض تأسيس الشركات المساهمة التي ال           
المصلحة العامة، فضالً عن أن هذا النظام يحقق رقابة جدية للوزارة على إجراءات التأسـيس               
تحول دون تأسيس شركات احتيالية وهذا يحمي االدخار العام من بعض ضروب الغش التـي               

  .قد تشوب تأسيس الشركة
  

  )١٢٣(مادة 
 إلى المراقب على النموذج المقرر      يقدم طلب ترخيص تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة        

  :لهذا الغرض مرفقاً بما يلي
  .عقد تأسيس الشركة

  .مشروع نظامها األساسي
  .أسماء المؤسسين

  .أسماء لجنة المؤسسين
  :يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ومشروع نظامها األساسي البيانات التالية

  .اسم الشركة ومركزها الرئيس وأغراضها
 المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد األسهم التـي قـصروها علـى              أسماء

  .أنفسهم ومقدار ما أكتتب به كل منهم
رأسمال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعالً وعدد األسهم التي ينقسم إليها ونوعهـا               

  .وقيمتها
قدمها، والحقوق المترتبة على هـذه      بيان بالمقدمات العينية في الشركة وشروط تقديمها واسم م        

  .المقدمات
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بيان فيما إذا كان للمساهمين وحاملي سندات القرض القابلة للتحويل حق األولوية لالكتتاب في              
  .أي إصدارات جديدة للشركة

كيفية إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الجمعيـة العامـة               
  .ن يعقد خالل ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركةاألول الذي يجب أ

يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة ومشروع نظامها األساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو              
  .أحد المحامين المجازين

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة اإلجراءات الالزم اتباعها من لجنة المؤسسين للحصول علـى تـرخيص               

اهمة، فتطلبت الفقرة األولى منهم تقديم طلب ترخيص لتأسـيس الـشركة            بتأسيس شركة المس  
المساهمة على النموذج المقرر لهذا الغرض إلى مراقب الشركات على أن يرفق بالطلب عقـد               

  .تأسيس الشركة، ومشروع نظامها األساسي، وأسماء المؤسسين وأسماء لجنة المؤسسين
د تأسيس الشركة ومشروع نظامها األساسي على       واشترطت الفقرة الثانية أن يكون كل من عق       

النموذج المقرر لكل منها ، ويجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ومشروع نظامها األساسي،              
اسم الشركة ومركزها الرئيس واألغراض التي تنوي أن تقـوم بهـا، وأسـماء المؤسـسين                

 على أنفسهم، ومقدار مـا      وحساباتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ، وعدد األسهم التي فصروها       
اكتتب به فعالً وعدد األسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها، وبيان الحـصص العينيـة فـي                 
الشروط التي قدمت بها واسم مقدمها، وما يترتب من حقوق على هذه الحصص، وتحديد فيما               

رهم لالكتتاب  إذا كان للمساهمين وحاملي سندات القرض القابلة للتحويل حق األولوية على غي           
في أي إصدار جديد للشركة، وكيفية إدارة الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن الـشركة خـالل               
الفترة التي تقع بني تأسيسها، واجتماع الجمعية العامة األول الذي يجب ان يقعد خالل سـتين                

ير يوماً من تاريخ تأسيس الشركة، وتعد الشركة مؤسسة قانوناً من تاريخ صدور قرار الـوز              
بإعالن تأسيسها أو من بانقضاء عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة دون البت فـي                 

، ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ومشروع نظامها األساسي المرفق مـع             )١٤٦م(الطلب  
طلب الترخيص بتأسيس الشركة المساهمة موقعاً من كل المؤسسين أمام المراقب، أو موقعـاً              

  .د المحامين المجازينمنهم أمام أح
والغاية من هذه المادة أنها تجعل تأسيس شركة المساهمة خاضعاً إلى التأكد من جدية وصـحة                
تكوينها وسالمة بنيانها، نظراً لما لذلك من أهمية في الحفاظ على االدخار العام، ولما لشركات               

يام بالمشروعات الكبيـرة    المساهمة من أهمية كبيرة في االقتصاد الوطني نظراً لقدرتها في الق          
  .عادة
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  )١٢٤(مادة 
يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب المراقب قراره بالموافقة على تأسـيس الـشركة، أو               
رفض التأسيس خالل مدة أقصاها ثالثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب، وعلى المراقـب أن               

ه موقعاً من المؤسسين ومـستكمالً      يجري التنسيب خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلي         
  .للشروط القانونية، فإذا لم يصدر الوزير المختص قراره خالل تلك المدة يعد الطلب مرفوضاً

إذا رفض الوزير طلب التأسيس فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يخطر به الجهـات                
لتي بنى عليهـا قـرار      ذات الصلة وألصحاب الشأن معاودة تقديم الطلب إذا أزالوا األسباب ا          

  .الرفض
لمؤسسي الشركة الطعن في قرار الوزير المختص خالل ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار              

  .الرفض أمام محكمة العدل العليا ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً
ينشر قرار الوزير، أو قرار الحكم بالموافقة على تأسيس الشركة في الجريدة التي تـصدرها               

  . رة االقتصاد والتجارة على نفقة الشركة مرفقا بنظامها األساسيوزا
  :المذكرة اإليضاحية

إذا قدم الطلب إلى المراقب فعليه أن يتأكد من أنـه موقـع مـن جميـع المؤسـسين                     
ومستكمالً للشروط القانونية، وتقديم طلب الترخيص وعقد تأسيس الشركة المساهمة ومشروع           

ذج المعدة لذلك من شأنه أن يسهل على المراقب التأكد من استكمال            نظامها األساسي على النما   
الطلب للشروط القانونية ويمكنه من سرعة التنسيب، لذلك إذا تأكد المراقب من أن الطلب قـد                
وقع عليه جميع المؤسسين ومستكمل الشروط القانونية عليه أن ينسب مـا يـراه بخـصوص                

ا ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه، وعلـى          الترخيص ويرفعه للوزير خالل مدة أقصاه     
الوزير أن يصدر قرراه بناء على تنسيب المراقب أما بالموافقة على تأسيس الشركة أو رفض               
تأسيسها خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ تنسيب المراق إليه، وإذا انقضت هذه المدة ولم تقـم                 

لترخيص وفي هذه الحالة للجنة المؤسـسين أن        الوزير بإصدار قراره يعد ذلك رفضاً لطلب ا       
تطن في قرار رفض الترخيص خالل ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو مـن                
تاريخ انتهاء المدة المحددة إلصدار القرار بالتراخيص أو رفضه ولم يقم الوزير بإصدار ذلك              

زير الموافقة على طلب تـرخيص      وإذا قرر الو  . القرار، ويرفع الطعن إلى محكمة العدل العليا      
الشركة أو أصدر قرار الحكم بالموافقة على تأسيسها من قبل محكمة العدل العليا فـي حالـة                 
الطعن في قرار الوزير يقدم قبول طلب الترخيص أو عدم إصدار قراره خالل المدة المحددة،               

وزارة االقتـصاد   فيجب نشر ذلك قرار الوزير أو الحكم في الجريدة الرسيمة التي تـصدرها              
  .والتجارة مرفق مع مشروع النظام األساسي للشركة

  االكتتاب في أسهم الشركة المساهمة وتغطيتها: ثانياً 
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  )١٢٥(مادة 
على لجنة المؤسسين مباشرة االكتتاب خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قـرار الـوزير              

ة االقتصاد والتجـارة، ويجـوز      بالموافقة على تأسيس الشركة في الجريدة التي تصدرها وزار        
  .للوزير عند الضرورة أن يأذن بمد هذا الميعاد لمدة ال تتجاوز ثالثين يوماً

يقدم المؤسسون إلى المراقب قبل دعوة الجمهور إلى االكتتاب شهادة من المصرف تثبت انهم              
 فـي حـساب     قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة وفقاً للقانون وأنهم دفعوا فعـالً             

الشركة في المصرف المرخص له المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن              
كل سهم عند االكتتاب، ويشار إلى دفع هذا المبلغ في نشرة االكتتاب ويرفق في الشهادة بيـان                 
الدعوة إلى االكتتاب وبعد استيفاء ذلك يأذن المراقب بنشر الدعوة لالكتتـاب فـي الـصحف                

  .محليةال
  :المذكرة اإليضاحية

يجب على لجنة المؤسسين أن تباشر إجراءات االكتتاب خالل مدة خمسة عشرة يومـاً          
من تاريخ نشر القرار بالموافقة على تأسيس الشركة، وإذا رأت لجنة المؤسسين أن هذه المـدة                

 مـن لجنـة     غير كافية، فيجوز للمراقب مدها عند الضرورة لمدة ثالثين يوماً بناء على طلب            
  . المؤسسين

وبينت الفقرة الثانية أنه جيب قبل دعوة الجمهور إلى االكتتاب أن يكون المؤسسون قد اكتتبوا               
في أسهم الشركة في الحدود المقررة قانوناً، وأن يكونوا قد دفعوا في حـساب الـشركة فـي                  

هم عنـد   مصرف مرخص، المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل من            
االكتتاب، ويشار إلى هذا الدفع في نشره االكتتاب وعلى لجنة المؤسسين أن تستحصل علـى               
شهادة من المصرف بذلك وتقدم الشهادة مرفق بها نشرة االكتتاب إلى المراقب الذي يستوجب              

  .عليه أن يأذن بنشر الدعوة إلى االكتتاب في الصحف المحلية
  )١٢٦(مادة 

سهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في المصارف والشركات الماليـة           يجب أال تزيد نسبة األ    
من رأس المال المصرح به وأن ال يقل عدد المؤسسين فيهـا            %) ٥٠(وشركات التأمين على    

  .عن خمسين شخصاً
يجب أن ال تزيد مساهمة المؤسس أو المؤسسين في الشركة المساهمة مـن غيـر الـشركات                 

من رأس المال المكتتب به ويترتب      %) ٧٥(عند التأسيس على    ) ١(المنصوص عليها في البند     
  .على المؤسس أو لجنة المؤسسين طرح األسهم المتبقية لالكتتاب
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يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة االكتتاب باألسهم المطروحة لالكتتـاب فـي مرحلـة              
 علـى إغـالق     التأسيس إال أنه يجوز لهم تغطية ما تبقى من األسهم بعد انقضاء ثالثـة أيـام               

  .االكتتاب
وفي جميع األحوال إذا لم يتم تغطية األسهم المطروحة لالكتتاب فيجوز تسجيل الشركة بعـدد               
األسهم التي اكتتبت بها على أن ال يقل رأس المال المكتتب به عن الحد األدنـى المنـصوص                  

  ).١١٦(عليه في المادة 
  

  )١٢٧(مادة 
المساهمة قبل مرور سنتين علـى األقـل مـن          يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة       

  .تأسيس الشركة ويعد باطالً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة
من هذه المادة انتقال السهم التأسيـسي إلـى         ) ١(يستثنى من الحظر المنصوص عليه في البند        

الورثة وفيما بين الزوجين واألصول والفروع، وكذلك انتقاله من مؤسس إلى مؤسس آخر في              
  .الشركة وانتقال السهم إلى الغير بقرار قضائي نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفقاً ألحكام القانون

  )١٢٨(مادة 
مع مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر يجوز للجنة مؤسسي الـشركة المـساهمة أو                

  .مجلس إدارتها أن يعهدوا بتغطية أسهم الشركة إلى متعهد تغطيه أو أكثر
  :يضاحيةالمذكرة اإل

يجوز للجنة المؤسسة أن تتفق مع المصرف المرخص أو الشركة المالية المرخـصة               
بتغطية األوراق المالية إن وجدت على أن البنك أو الشركة يتضمن االكتتاب في رأس المـال                

  .كله، ويتعهد بأن يكتتب في األسهم التي ال يكتتب بها الجمهور
حالة رغبة طرح أسهم لالكتتاب لزيـادة رأسـمال         ويجوز لمجلس إدارة شركة المساهمة في       

الشركة أن يتفق مع مصرف مرخص أو شركة مالية مرخصة بتغطيـة األوراق الماليـة أن                
وجدت على أن يضمن االكتتاب في كل األسهم المطروح االكتتاب بها، ويتعهد بأن يكتتب في               

 يعيد طرح مـا اكتتـب       األسهم التي ال يكتتب فيها الجمهور ويجوز للمصرف أو الشركة أن          
  .للجمهور

ويجوز للمصرف أو الشركة بعيد طرح ما اكتتب للجمهور دون أن ينفذ بقاعدة حظر تـداول                
األسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو التي اكتتب فيها المصرف أو الشركة إذا كـان                

  .شركة أو بعدهالمؤسسين وبالقيود الواردة على تداول شهادات االكتتاب سواء قبل تسجيل ال
ويجوز لمجلس إدارة شركة المساهمة في حالة رغبة طرح أسهم لالكتتاب لزيـادة رأسـمال               
الشركة أن تتفق مع مصرف مرخص أو شركة مالية مرخصة بتغطيـة األوراق الماليـة إن                
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وجدت على أن يضمن االكتتاب في كل األسهم المطروح االكتتاب بها ويتعهد بأن يكتتب فـي                
 ال يكتتب فيها الجمهور، ويجوز للمصرف أو الشركة أن يعيد طـر مـا أكتتـب                 األسهم التي 
  .للجمهور

ويحقق االتفاق مع متعهد التغطية فائدة للمؤسسين ألنه يضمن لهم االكتتاب الكامل في األسـهم         
المطروحة لالكتتاب، وهذا يجنبهم الفشل ويضمن لهم النجاح في تأسيس الشركة، لذلك يحقـق              

التي ترغب في زيادة رأسمالها وتطرح أسهماً لالكتتاب تحقيقاً لهذا الغرض ألنه            فائدة للشركة   
يمكنها فعالً تغطية قيمة األسهم المطروحة لالكتتاب وبالتالي تتأكد من الحصول علـى زيـادة               
كبيرة لرأسمالها، ومتعهد التغطية سواء كان مصروفاً أو شركة يقوم باالتفاق على تغطية مـن               

 ربح فهو يتقاضى مقابل تعهده بالتغطية من المؤسسين من مجلس اإلدارة،            أجل الحصول على  
  .وهو يعيد طرح ما اكتتب فيه من أسهم للجمهور يمكن يزيد عن الثمن الذي اكتتب به

ويجب على المؤسسين أو مجلس اإلدارة حين إبرام االتفاق على التغطية مع مصرف أو مـع                
ق المالية إن وجدت مع مراعاة ما ورد من نـصوص           الشركة المالية المرخصة بتغطية األورا    

  . أردني١٠١وهي تطابق نص المادة . في أي قانون آخر
  ) ١٢٩(مادة 

ال يجوز ألكثر من شخص واحد االشتراك في الطلب الواحد لالكتتاب في تلك األسهم ويحظر               
حـاالت  االكتتاب الوهمي أو بأسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطالن االكتتاب في أي مـن ال              

  .المنصوص عليها في هذه المادة 
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة أنه ال يجوز االشتراك في طلب االكتتاب الواحد، لذل ال يقدم طلب االكتتاب إال من                 
شخص واحد وإال كان باطالً، ويجب أن يكون االكتتاب جدياً أي غير وهي فإذا وقع االكتتاب                

لمؤسسون أشخاصاً لالكتتاب دون أن يكون في بيـنهم الوفـاء           وهمياً يتحقق ذلك إذا استخدم ا     
بقيمة ما اكتتبوا به، أو أكتتب المؤسسين في رأسمال جمعية صورياً فيما بينهم دون الوفاء بما                

. اكتتبوا أو تم االكتتاب بأسماء وهمية ال وجوز لها ففي كل هذه الحاالت يكون االكتتاب باطالً               
  .أردني ١٠٢/١وهي تطابق نص المادة 
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  )١٣٠(مادة 
تطرح لجنة المؤسسين أسهم شركة المساهمة لالكتتاب العام عن طريق المصارف المرخـصة             
تضع لدى المصارف المذكورة نسخاً كافية من نظام الشركة من مـشروع النظـام األساسـي              

  .للشركة
بتعينها قرار  تكون الدعوة لالكتتاب العام بنشره تشتمل بصفة خاصة على البيانات التي يصدر             

  :من الوزير على أن تتضمن على األقل البيانات التالية 
  .وجنسياتهم ومقدار المبالغ التي اكتتب بها كل منهم) عناوينهم(أسماء المؤسسين ومواطنهم 

  .اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس
عـام ومـا   مقدار رأس المال ونوع األسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها لالكتتـاب ال     

  .يحتفظ به الكتتاب المؤسسين والقيود التي ترد على تداولها
  .طريقة توزيع األرباح والخسائر

  .المعلومات المتعلقة بالمقدمات العينية والحقوق المترتبة عليها
  .تاريخ صدور قرار الوزير المرخص بتأسيس الشركة ورقم وعدد الجريدة الذي تم فيه النشر

نهايته ومكانه وشروطه والمصرف أو المصارف التي يجري االكتتـاب          تاريخ بدء االكتتاب و   
  .فيها

تعلن نشرة االكتتاب في صحيفتين يوميتين على األقل تصدران باللغة العربية وذلك على نفقـة   
  .الشركة قبل سبعة أيام من بدء االكتتاب

كونـوا  يوقع نشرة االكتتاب المؤسسون الذين وقعوا طلب التـرخيص بتأسـيس الـشركة، وي             
مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالنشرة، وعن صـدورها مـستوفاة للبيانـات              

  .من هذه المادة) ٢(المذكورة في البند رقم 
  :المذكرة اإليضاحية

من األمور األساسية الالزمة لوجود الشركة تكوين رأسمالها ولكي يتحقق ذلك تقـوم               
مة لالكتتاب العام وهذا يعني دعوة أشخاص غيـر         لجنة المؤسسين بطرح أسهم  شركة المساه      

محددين سلفاً إلى االكتتاب في تلك األسهم، ويتم االكتتاب عن طريق مصارف مرخصة، وهذا              
يعني أنه يمكن االكتتاب عن طريق أحد المصارف، ويمكن اتفاق لجنة المؤسسين مع مجوعة              

ظام األساسـي لتوزيعـه علـى       مصارف يتم االكتتاب عن طريقها، نسخاً كافية من مشرع الن         
المكتتبين لكي تكون لديهم مهلة كافية لالطالع عليه قبل مناقشته وإقراره في الجمعية العامـة               

ويجب على لجنة المؤسسين أن تطرح األسهم لالكتتاب العام عـن طريـق نـشره               . التأسيسية
صدر بتعينهـا   تسمى بنشرة االكتتاب ويجب أن تكون تشتمل بصفة خاصة على البيانات التي ي            

أي يجب أن تشتمل على البيانات التالية على األقـل، أسـماء المؤسـسين              . قرار من الوزير  
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ومقدار مساهمة كل منهم ومقدار المبالغ التي اكتتب بها كل منهم، ومـواطنهم، وعنـاوينهم،               
وجنسياتهم، واسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيس، ومقدار رأس المـال ونـوع األسـهم              

وعددها ومقدار ما طرح منها لالكتتاب، ومقدار ما يحتفظ به الكتتـاب المؤسـسين،              وقيمتها  
والقيود التي ترد على تداول األسهم، وطريقة توزيع األرباح والخسائر والمعلومات المتعلقـة             
بالحصص العينية والحقوق المترتبة عليها، وتاريخ صدور قرار الوزير المخـتص بتأسـيس             

يدة التي تم نشره فيها، وتاريخ بدء االكتتاب وماهيته ومكانه وشروطه           الشركة ورقم وعدد الجر   
  .والمصرف أو المصارف التي يجري االكتتاب فيها

ويمكن إضافة بيانات أخرى في نشرة االكتتاب كإضافة خطة الشركة في اسـتخدام األمـوال               
ترتبة علـى ذلـك،     المتحصله من االكتتاب في األسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة للنتائج الم         

والمبلغ المطلوب دفعه عند االكتتاب بحيث ال يقل عن بيان تقريبي مفصل عـن مـصروفات                
التأسيس التي يمكن أن تتحملها الشركة، ويجب أن توقع لجنة المؤسسين على نشرة االكتتاب،              
ويكونوا مسئولين بالتضامن هم وغيرهم من المؤسسين عن صحة البيانات الواردة في نـشرة              

  .كتتاب والتي أضيفت من قبلهم وعن صدورها مستوفاة للبينات التي عينها الوزيراال
ويجب إعالن نشرة االكتتاب في ثالث صحف يومية تصدر بالغة العربية في فلـسطين علـى                
نفقة الشركة قبل سبعة أيام من بدء االكتتاب، لكي يتمكن الجمهور من التعرف علـى نـشرة                 

رد ضروب الغش التي قد يلجأ إليها المؤسسين لحمـل الجمهـور            االكتتاب وهذا من شأنه أن ي     
  .على االكتتاب

  مكرر) ١٣٠(مادة 
يجب على لجنة المؤسسين عرض كل رأس المال الذي لم يكتتبوا فيه المؤسـسون لالكتتـاب                

  .العام
  :المذكرة اإليضاحية

ـ                شركة، يحتفظ المؤسسون بعدد من األسهم ليكتتبوا فيه ويحدد ذلك في عقد تأسيس ال
وعليهم أن يكتتبوا في هذا العدد، أما ما تبقى من األسهم بعـد األسـهم التـي اكتتـب فيهـا                     
المؤسسون على لجنة المؤسسين أن تطرحها كلها لالكتتاب حتى تكون كل األسهم التي تـدخل               
في رأسمال الشركة مطروحة لالكتتاب، وهذا قد يؤدي إلى االكتتاب الكامل وتستمر بعد ذلـك               

  .مؤسسين في استكمال إجراءات تأسيس الشركةلجنة ال
  )١٣١(مادة 

  :يكون االكتتاب باألسهم بمقتضى وثيقة تشمل على وجه الخصوص ما يلي 
  .اسم الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط االكتتاب

  .اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد األسهم التي يريد االكتتاب بها
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  .ظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسيةتعهد المكتتب بقبول أحكام ن
يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة االكتتاب وإذا كان المكتتب غير مقيم في فلسطين وجب                

  .أن يعين موطناً مختاراً بها
يسلم المكتتب وثيقة االكتتاب إلى المصرف، ويدفع القسط الواجب دفعه عند االكتتـاب مقابـل    

 وعنوانه وتاريخ اكتتابه وعدد األسـهم المكتتـب بهـا والقـسط             إيصال يتضمن اسم المكتتب   
المدفوع ورقماً متسلسالً، وغير ذلك من البيانات الضرورية مع تسلمه نسخة من عقد التأسيس              

  .ومشروع النظام األساسي للشركة
يجب أن يكون االكتتاب جدياً باتاً غير معلق على شرط أو مضافاً إلى أجل فإذا علق االكتتاب                 

لى شرط بطل الشرط وصح االكتتاب والزم المكتتب به وإذا أضيف إلى أجل بطـل األجـل      ع
  .وكان االكتتاب فورياً
  :المذكرة اإليضاحية

يتم االكتتاب في األسهم بموجب وثائق اكتتاب يجب أن تضمن على وجـه الخـصوص اسـم           
 وجنـسيته،   الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط االكتتاب، واسم المكتتب وعنوانه ومهنتـه         

وعدد األسهم التي يريد االكتتاب بها، وتعهد من المكتتب بقول أحكام نظام الشركة األساسـي               
كما تقرره الجمعية التأسيسية، ويمكن أن تتضمن وضائق االكتتاب بيانات أخرى كذكر الجزء             

تـاب  المطروح من األسهم لالكتتاب العامة والقيمة االسمية للسهم، وما يدفع منهـا عنـد االكت      
  …الخ

وعلى المكتتب أن يوقع وثيقة االكتتاب بنفسه، ويمكن توقيعها من نائبه القانوني، أو من نائبـة                
االنفاقي، فيد يكون صغيراً ليوليه يوقع نيابة عنه وقد يتفق مع غيره على أن يوقع نيابة عنـه،                  

 فـي فلـسطين     وقد يكون غائباً فينوب عنه في التوقيع من يوكله في ذلك، فإذا كان غير مقيم              
  .فيجب عليه أن يعين له عنواناً فيها

وبعد أن يوقع المكتتب وثيقة يقوم بتسليمها إلى المصرف المرخص، ويدفع القـسط الواجـب               
دفعه عند االكتتاب، وعلى المصرف أن يقوم بتسليمه إيصال يضمن اسم المكتتـب وعنوانـه               

دفوع ويجب أن يكون اإليصال بـرقم       وتاريخ اكتتابه، وعدد األسهم التي اكتتب بها والقسط الم        
مسلسل، ولكن إضافة بيانات أخرى إلى اإليـصال شـريطة أن تكـون ضـرورية إلظهـار                

  .االكتتاب
وعلى المصرف أيضاً أن يقوم بتسلم المكتتب نسخة م مـشرع النظـام األساسـي للـشركة،                 

عليقه على شـرط،    واالكتتاب باتا ال يجوز الرجوع فيه، ونافراً ال يجوز إضافته إلى أجل أو ت             
فإذا كان أجل سقوط األجل الصحيح االكتتاب وإذا علق على شرط قبل أن يـشترط شـخص                 
االكتتاب به في عدد من أسهم الشركة أن يعين موظفاً منها، فمنها يبطـل الـشرط، ويـصح                  
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االكتتاب ألن الرجوع في االكتتاب أو إضافة إلى أجل رد تعليقه على شرط قد يجعل بعـض                 
يتخلون عن تنفيذ التزاماتهم أو يتخلصون منها ويترتب على ذلك اإلخالل بشرط أن             المكتتبين  

يكون االكتتاب كامالً في رأسمال الشركة، كأن يسخر المؤسسون أشخاصاً ليقدموا باالكتتـاب             
وال يقصدون الوفاء بقيمة ما اكتتبوا به، أو تم االكتتاب بأسماء وهمية ال وجود لهـا فيكـون                  

  . ألن االكتتاب الوهمي ال يؤدي إلى تحصيل شئ في رأسمال الشركةاالكتتاب باطالً
  )١٣٢(مادة 

مـن قيمتـه    % ٢٥ال يجوز أن يقل المبلغ المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند االكتتاب عن               
االسمية ويجب أن يدفع الباقي من قيمة السهم خالل أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة في                

ظام الشركة أو مجلس إدارتها، ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع مـن            المواعيد التي يعينها ن   
  .قيمته

  .إذا كان االكتتاب باسمهم تمثل حصصاً فيجب الوفاء بها كاملة عند االكتتاب
  :المذكرة اإليضاحية

يجب على كل مكتتب بأن يدفع على األقل بع القيمة االسمية لكل سهم نقدي اكتتب فيه                  
 أن يدفع الباقي من القيمة االسمية للسهم خالل أربع سنوات من تـاريخ              وقت االكتتاب، وعلية  

تأسيس الشركة وذلك في المواعيد المحددة في نظام الشركة، أو التي يحـددها مجلـس إدارة                
الشركة، فيجوز أن يشترط في نظام الشركة أن تدفع القيمة الكاملة لألسهم المكتتب فيها وقـت                

  .االكتتاب أي تدفع نقدياً
إذا وقع المكتتب وقت االكتتاب ما ال يقل عن ربع القيمة االسمية لألسهم النقدية التي اكتتـب                 و

فيها يجب أن يؤشر على األسهم التي سيستلمها المكتتب بعد اكتمال تأسيس الـشركة بالقـدر                
  .المدفوع من قيمته

 إلـى رغبـة     ويرجع اشتراط أن يدفع المكتتب ربع القيمة االسمية لألسهم التي اكتتـب فيهـا             
المشروع في دفع االكتتاب الصوري، وفي تمكين الشركة من الحصول على األموال الالزمة              
لمباشرة نشاطها، فالشركة ال تحتاج في الغالب في بداية تكونيها إلى كل رأس المال وحتـى ال     
يعطل جزء كبير منه عن االستغالل اشترطت المادة أن يدفع ربع قيمة األسهم المكتتب فيهـا                
على األقل وقت االكتتاب والمادة واضحة في وجوب الوفاء برفع قيمة السهم خاص باألسـهم               
النقدية وال يشمل األسهم العينية، ولكون األسهم االسمية تمثل حصصاً نقدية فإنه يجب أن يوف               
كل مكتتب بربع قيمة األسهم النقدية التي اكتتب بها على األقل، لذلك ال يعني الوفاء اإلجمالي                

  .من كل المكتتبين بما يزيد عن ربع األسهم االسمية النقدية
وإذا تعلق األمر باسهم تمثل حصصاً عينية فيجب الوفاء بها كاملة عند االكتتاب فـإذا تعهـد                 
شخص بتقدمي عقار على وجه التمليك ليمثل حصته فال يكف لهذه بل ال بد أن يقـوم بتقـديم                   
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بتقديم العقار على وجه االنتفاع فيجب أن يوضع العقـار          العقار عند االكتتاب وإذا تعلق األمر       
  .تحت تصرف الشركة لالنتفاع به عند االكتتاب

  
  )١٣٣(مادة 

تودع المبالغ التي يدفعها المكتتبون في المصرف المرخص لحساب الشركة تحـت التأسـيس،          
 مجلـس   ويحفظ المصرف األموال المقبوضة من المكتتب وال يجوز له أن يـسلمها إال إلـى              

اإلدارة األول بعد تمام تأسيس الشركة أو تعاد للمكتتبين إذا تقرر الرجوع عن تأسيس الشركة               
  .ويكون المصرف مسئوالً عن أي تصرف مخالف لذلك

  :المذكرة اإليضاحية
يدفع المكتتبون قيمة ما يكتتبون فيه من أسهم نقدية بالنقود أو بشيك ألنـه أيـضاً أداة                   

 يجوز وفاء المكتتب بقيمة السهم النقدي لسند شخص أو الوفـاء مقابـل              وفاء كالنقود ولكن ال   
كتقديم سيارة مقابل المبلغ الواجب دفعه، ويجب على لجنة المؤسسين أن تقوم بإيداع المبـالغ               
المدفوعة من قيمة األسهم النقدية لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد المصارف المـرخص          

 يسلم المبالغ التي دفعها المكتتبون وأودعت لدية ألحد غيـر           لها بذلك، وال يجوز للمصرف أن     
مجلس اإلدارة األول الذي تنتخبه الجمعية العامة  التأسيسية، أي مجلـس اإلدارة الـذي يـتم                 

  .انتخابه بعد تمام تأسيس الشركة
والحكمة التي توضحها المادة من اشتراط اإليداع في المصرف المرخص تتمثل في التحقيـق              

المكتتب على األقل ربع قيمة األسهم التي اكتتب بها وقت االكتتاب، ومنع االكتتـاب              من دفع   
الصوري، ومنع المؤسسين من التالعب بالمبالغ المدفوع وبالتالي المحافظـة علـى أمـوال              

  .المكتتبين ويجب أن يكون اإليداع في مصرف مرخص لضمان جدية اإليداع
 المرخص المودع لدية أن يدير للمكتتبين جميـع         وورد في نص المادة استثناء يجيز للمصرف      

ما دفعوه من مبالغ إذا تقرر الرجوع عن تأسيس الشركة، كأن يتفق المؤسسون على العـدول                
من تأسيس الشركة ويقدموا للمصرف المرخص إقراراً منهم بذلك، أو أن ال تؤسس الـشركة               

سبق فيكون مسئوالً عـن     بسبب أخطاء ارتكبها المؤسسون فإذا خالف المصرف المرخص ما          
ذلك، فإذا قام بتسليم المؤسسين ما دفعه المكتتبون من مبالغ نقديـة  ولـم تؤسـس الـشركة                   

  .فالمصرف المرخص مسئول عن رد هذه المبالغ إلى المكتتبين
)١٣٤(  

  .يجب أن يظل االكتتاب مفتوحاً لمدة ال تقل عن عشرة أيام وال تتجاوز تسعين يوماً
ب بكامل األسهم المطروحة خالل المدة المحددة، جاز للجنة المؤسسين بـإذن            إذا لم يتم االكتتا   

  .من المراقب تمديد االكتتاب مدة ال تزيد على ثالثين يوماً
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    :المذكرة اإليضاحية
تحدد لجنة المؤسسين مدة االكتتاب واصفين في اعتبارهم الحالة االقتـصادية العامـة               

قل عن عشرة أيام وال تتجاوز تسعين يوماً، وهذا يعنـي  ومقدار الثقة في الشركة، شريطة أال ي    
أن يظل االكتتاب مفتوحاً طوال المدة التي تحددها لجنة المؤسسين شريطة أال تقل تلك المـدة                
عن عشرة أيام وال تزيد عن تسعين يوماً، وتحتسب بدء هذه المدة اعتباراً من التاريخ المحـدد                 

  .لفتح باب االكتتاب
تتاب بكامل األسهم المطروحة خالل المدة المحددة، حتى يمكن المضي فـي            ويجب أن يتم االك   

تأسيس الشركة، لكن الفقرة الثانية أجازت للجنة المؤسسين شريطة حصولهم علـى إذن مـن               
المراقب أن يقوموا بتحديد مدة االكتتاب إذا لم يتم بكامل األسهم المطروحة خالل المدة المحددة               

يوماً خصوصاً إذا وجدوا إمكانية االكتتاب باألسهم المتبقية خالل تلك          مدة ال تزيد على ثالثين      
  .المدة
  )١٣٥(مادة 

إذا كان مجموع األسهم المكتتب بها مساوياً لعدد األسهم المطروحة لالكتتـاب تكمـل لجنـة                
  .المؤسسين اإلجراءات الالزمة لإلعالن عن تأسيس الشركة نهائياً

  : م المطروحة لالكتتاب في نهاية المدة جاز للمؤسسين إماإذا لم يتم االكتتاب بكامل األسه
  .إكمال االكتتاب باألسهم الباقية بعد موافقة المراقب أو

  .إنقاص رأس المال على أن ال يقل عن الحد األدنى المطلوب أو
  .الرجوع عن تأسيس الشركة

لمدفوعة من قبـل    في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة تعيد المصارف المودعة لديها المبالغ ا           
  .المكتتبين تلك المبالغ فوراً إلى أصحابها كاملة بعد إشعارها كتابيا من المراقب

في حالة إنقاص رأس المال يعطى المكتتبون الحق في تثبيت اكتتابهم أو الرجوع عنه خـالل                
لهـا  مدة ال تقل عن ثالثين يوماً تبدأ من تاريخ نشر قرار اإلنقاص فإذا لم يرجعوا عنه في خال           

  .يعد اكتتابهم األول مثبتاً
إذا زاد عدد األسهم المكتتب بها على األسهم المطروحة لالكتتـاب وزعـت األسـهم علـى                 

  .المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم
إذا تم االكتتاب لجميع األسهم في أي وقت بعد انقضاء عشرة أيام من البدء فيه وجب إغـالق                  

  .باب االكتتاب
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  :يةالمذكرة اإليضاح
 ينظر في نتيجة االكتتاب وقت انتهاء مدته، فإذا وجد أن األسهم المكتتب فيها سـارياً لعـدد                 
األسهم المطروحة لالكتتاب تمضي لجنة المؤسسين في استكمال اإلجراءات الالزمة إلنـشاء            

  .الشركة واإلعالن عن تأسيسها نهائياً
 أسهم لالكتتاب فيها جـاز للجنـة        وإذا وجد أن األسهم المكتتب فيها تغطي كامل ما طرح من          

المؤسسين إكمال االكتتاب باألسهم الباقية بعد موافقة المراقب، أو إنقاص رأس المال علـى أن   
 من هذا القانون، وفي ذلك فتح إمكانية ١١٦ال يقل عن الحد األدنى المنصوص عليه في المادة         

وا االكتتـاب باألسـهم الباقيـة       للجنة المؤسسين لتجنب الفشل في تأسيس الشركة، فلهم أ يملك         
شريطة موافقة المراقب على ذلك، وبذلك يكون االكتتاب كامالً ولهـم أن يتـابعوا اسـتكمال                
إجراءات تأسيس الشركة ولهم إنقاص رأس المال بقدر ما اكتتب في األسهم شريطة أال يقـل                

إقبال كبيـر    ألف دينار أردني، وإذا وجدت لجنة المؤسسين عدم وجود           ١٠٠رأس المال عن    
على االكتتاب ونتج عن ذلك قلة المكتتبين في األسهم، فلها أن تدعوا باقي المؤسسون، وإذا تم                
االتفاق بينهم على الرجوع عن تأسيس الشركة ففي هذه الحالة ال يجوز المضي فـي تأسـيس                
الشركة، وإذا رجع المؤسسون عن تأسيس الشركة فكل مكتتـب أن يطلـب مـن المـصرف                 

مودع لدية المبالغ المدفوعة من المكتتبين ما دفعه وعلى المصرف المرخص له أن             المرخص ال 
  .يعيد المبالغ إلى أصحابها كاملة فور إشعاره كتابياً من المراقب

وإذا قامت لجنة المؤسسين بإنقاص رأس مال الشركة فلهم الحق فـي أن يثبتـوا اكتتـابهم أو                  
ماً تبدأ من تاريخ نشر قرار اإلنقاص، فـإذا لـم           الرجوع عنه خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يو        

يرجعوا عن اكتتابهم خاللها يعد ذلك تثبيتاً لالكتتاب، ويرج ذلك إلى أن المكتتبين اكتتبوا فـي                
رأس المال المبين في مشروع النظام األساسي للشركة، فإذا صدر قرار بإنقاصه فهذا أصـبح               

لذلك للمكتتبين الحق في تثبيت اكتتابهم أو الرجوع        مخالفاً لرأس المال الذي تم االكتتاب عليه،        
عنه في حالة تخفيض رأس المال وإذا تجاوز مجموع االكتتاب عدد األسهم المطروحة في هذه               
الحالة يتعين تخفيض االكتتاب وتوزيع  األسهم المطروحة بالكيفية التي يحددها مشروع النظام             

ن المكتتبين فيتم تخفيض عـدد األسـهم  لكـل           األساسي للشركة، وإذا لم يحدد ذلك فتوزع بي       
مكتتب على أساس نسبة عدد األسهم المطروحة إلى عدد األسهم المكتتب فيها، ويراعى حـد               

 ألف سهم وعدد األسـهم      ٢٠الكسور لصالح صغار المكتتبين من الشركة أيا كان عدد األسهم           
وذلك مع عدم المساس     ألف سهم فيعطى كل مكتتب نصف ما طلب من االسم            ٤٠المكتتب بها   

بمن اكتتب في سهم واحد ويرد إلى المكتتب ما دفعه عند االكتتاب بالزيارة عتما خصص لـه                 
  .بالفعل
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 )١٣٦(مادة 

على الشركة تزويد المراقب خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ إغالق باب االكتتـاب    
مقدار األسهم التي اكتتب بها كل      في أسهم الشركة المساهمة بكشف يتضمن أسماء المكتتبين و        

  .منهم والوثائق المصرفية المؤيدة لدفع القسط الواجب دفعه عند االكتتاب
  :المذكرة اإليضاحية

إذا أغلق باب االكتتاب وكانت نتيجة تسمح باستمرار لجنة المؤسسين في االسـتمرار               
جنة المؤسـسين تزويـد     في القيام باإلجراءات الالزمة الستكمال تأسيس الشركة، فيجب على ل         

المراقب خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ  إغالق بـاب االكتتـاب فـي األسـهم                   
المطروحة لالكتتاب بكشف يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار األسهم التي اكتتب فيها كل مـنهم              

من ذلـك   والوثائق التي تؤيد دفع القسط الواجب دفعه عند االكتتاب من كل مكتتب، والحكمة              
  . تمكين المراقب من مراقبة صحة إجراءات تأسيس الشركة

  )١٣٧(مادة 
إذا اشتمل رأس المال على مقدمات عينية، وجب أن يقيمها المؤسسون باالتفاق مـع مقـدميها                
وعلى لجنة المؤسسين أن تطلب من المراقب تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صـحة التقيـيم                 

للوزير، وتعد من المقدمات العينية، حقوق االمتياز، واالختـراع         المذكور، وتقديم تقرير بذلك     
  .وجميع الحقوق غير المادية

يقدم الخبراء تقريرهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تكليفهم بالعمل، ويجوز للوزير بناء علـى               
طلب مسبب من الخبراء أن يمنحهم مهلة أخرى ال تتجاوز ثالثين يوماً، وإذا تبين من تقريرهم                
أن قيمة المقدمات العينية ال تبلغ القيمة المقدرة من قبـل المؤسـسين، فللـوزير أن يـرفض                  
التصديق على النظام، وللمؤسسين الحق بتقديم طلب جديد يتضمن إما تنـزيالً لعـدد األسـهم       
العينية بما يتوافق مع تقديم الخبراء، وتقديم مقدمات عينية إضافية على أن يجري تقييمها وفق               

  . السابقة وبمعرفة الخبراء أنفسهم، أو تقديم أمواالً نقدية تغطي الفرقاألصول
إذا لم يوافق المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء، فللوزير بناء على ذلك رفـض تـسجيل                
الشركة، أو تشكيل لجنة خبراء ثانية، ويعد تقريرها نهائياً، فإذا لم يقبل به المؤسـسون علـى                 

  .ينيةالوزير رفض المقدمات الع
يرسل المراقب صورة عن تقرير الخبراء إلى المؤسسين، ويقوم المؤسسون بتوزيعـه علـى              
المكتتبين قبل انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بخمسة عشر يوماً على األقل، كما يودع التقرير              

  .مركز الشركة خالل الميعاد المذكور، ويحق لكل ذي شأن اإلطالع عليه
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أسيسية التقييم الذي أجراه المؤسسون باالتفاق مع مقدم المقدمة العينية          يعرض على الجمعية الت   
وتقرير الخبراء، ومن حقها المصادقة على التقييم أو رفضه أو تخفيضه، فإذا قررت تخفيضه              

  .يجوز لمقدم المقدمات العينية أن يسجلها من رأس المال أو بدفع الفرق
لعينية أو سحبها مقدمها جاز تخفيض راس المال        إذا قررت الجمعية التأسيسية رفض المقدمة ا      

  .بما ال يقل عن الحد األدنى المقرر في هذا القانون
تصدر القرارات المتعلقة بتقييم المقدمات العينية باألغلبية العددية للمكتتبين باألسـهم النقديـة             

يفاءها مـا   شريطة أن تكون هذه األغلبية حائزة على األقل لثلثي األسهم المذكورة، بعـد اسـت              
اكتتب به مقدمو المقدمات العينية، وال يكون لهؤالء حق التصويت ولو كانوا مـن أصـحاب                

  .األسهم النقدية
  :المذكرة اإليضاحية

إذا دخلت الحصص العينية في رأس مال الشركة عند التأسيس كان يقدم المؤسـس أو                 
 العينية مادية إذا كان لها      المكتتب حصة عينة سواء كانت مادية أو غير مادية، وتكون الحصة          

وجود مادي أن يقدم قطعة أرض حصة عينية له في رأسمال الشركة، وقد يقدم حصته غيـر                 
مادية أي ليس لها وجود ملموس فيجوز تقديم براءة االختراع وحقوق االمتياز كحصة عينيـة               

  .في رأسمال الشركة
لدرء المبالغة في تقييم هذا النوع من       والمادة وضعت آلية لتقدير الحصة العينية تقديراً صحيحاً         

الحصص، فالمبالغة في تقييمها يمثل خطر على المكتتبين في األسهم النقدية والغير على حـد               
فالحظر على المكتتبين في الحصص النقدية أن المبالغة في تقدير الحـصص العينيـة              . سواء

ن في الحصص النقديـة،     يجعل أصحابها يحصلون على أرباح هي في الحقيقة من حق المكتتبي          
ويظهر الحظر على الغير في انه تعامل مع الشركة على أساس ذمتها الماليـة مـن عناصـر       
ائتمان، فالمبالغة في تقدير الحصص العينية يؤدي إلى اختالف رأس المال الفعلي عـن رأس               

  .المال األساسي
  :هي كالتاليواآللية التي وضعتها المادة للوصول إلى تقدير صحيح للحصة العينية 

تقوم لجنة المؤسسين بتقييم الحصة العينية باالتفاق مع مقدمها، وعلى لجنة المؤسسين بعد ذلك              
أن تطلب من المراقب تعيين خبير أو أكثر للتأكد من صحة التقييم الذي قامت به باالتفاق مـع                  

  .مقدم الحصة العينية
ل ثالثين يوماً من تاريخ تكلـيفهم       يقدم الخبراء تقريرهم الذي يظهر قيمة الحصص العينية خال        

بالعمل ولهم أن يطلبوا مهلة إضافية من المراقب الذي له أن يمنحهم إياها شـريطة أال تزيـد                  
على ثالثين يوماً، وإذا تبين من تقرير الخبراء أن تقويم المقدمات العينية التي قامت بها لجنـة                 

ية، ويكون للجنة المؤسـسين أن تطلـب        المؤسسين باالتفاق مع مقدمها يزيد عن قيمتها الحقيق       
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تنزيل عدد األسهم العينية بما يتطابق مع تقدير الخبراء، أو تطلب تقديم مقدمات إضافية يـتم                
  .تقييمها وفق األصول السابقة بمعرفة الخبراء أنفسهم، أو تطلب تقديم أموال نقدية تغطي الفرق

 إذا وجدته مرتفعاً، فيكون للمراقـب       قد ال توافق لجنة المؤسسين على تقدير الخبراء خصوصاً        
رفض تسجيل الشركة أو يشكل لجنة خبراء ثانية ويكون تقريرها نهائياً، فإذا لم تقبل به لجنـة                 

  .المؤسسين على المراقب أن يرفض تسجيل الشركة
إذا لم يرفض تقرير الخبراء، يرسل المراقب نسخة منه إلى لجنة المؤسسين وعليها أن توزعه               

تبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على األقل، ويجـب أن يـودع               على المكت 
  .التقرير في مركز الشرطة خالل الموعد المذكور، ليطلع عليه من رغب في ذلك

يعرض التقرير والتقييم الذي أجرته لجنة المؤسسين مع مقدم المقدمة العينية علـى الجمعيـة               
  .المصادقة عليه أو رفضه أو تحفيظهالتأسيسية، ويكون لها الحق في 

فإذا قررت الجمعية التأسيسية تخفيض تقدير المقدمة العينية يكون لمقـدمها أن يـسجلها مـن                
رأسمال الشركة أو يدفع الفرق، وإذا قررت الجمعية التأسيسية رفض تقيم المقدمة العينيـة، أو               

يقل عن الحد األدنى المقـرر      قام مقدمها بسحبها، فيجوز تخفيض رأسمال الشركة شريطة أال          
  .في هذا القانون

وبينت الفقرة السابقة أن قرارات الجمعية التأسيسية المتعلقة بتقيـيم المقـدمات العينيـة تعـد                
باألغلبية العددية للمكتتبين باألسهم النقدية شريطة أن تكون هذه األغلبية حائزة علـى األقـل               

تب به مقدمو المقدمات العينية في أسهم نقدية، والعلة         لثلثي األسهم المذكورة  بعد استبعاد ما اكت       
من عدم السماح لهم في االشتراك في اتخاذ القرارات الـصادرة عـن الجمعيـة التأسيـسية                 

  .بخصوص تقييم المقدمات العينية خشية من ترجيح مصلحتهم
  )١٣٨(مادة 

الخاصة بتسلم المقـدمات    ال يجوز أن تصدر األسهم العينية إال بعد إتمام اإلجراءات القانونية            
  .العينية إلى الشركة وتقل ملكيتها إليها إذا قدمت على سبيل التمليك

  :المذكرة اإليضاحية
إذا تم إقرار الجمعية التأسيسية لتقييم المقدمات العينيـة، ال بـد أن تـتم اإلجـراءات                   

واعد التـسليم التـي     القانونية الالزمة لتسليم المقدمات العينية للشركة، وتسرى على التسليم، ق         
يلتزم بها البائع نحو المشتري، إذا قدمت تلك المقدمات على سبيل التمليك للشركة، وإذا قدمت               
للشركة على سبيل االنتفاع فتسري قواعد التسليم التي تلزم المؤجر بتـسلم العـين المـأجورة            

  .للمستأجر
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تها من مقدمها إلى الشركة، فإذا      وال يكف تسليم المقدمات العينية للشركة بل ال بد من نقل ملكي           
كانت المقدمة العينية أرض وجب النزول عن ملكيتها من مقدمها إلى الشركة في دائرة تسجيل               

  .األراضي، وإذا كانت منقوالً معيناً بالذات تنتقل الملكية للشركة باإلفراز
لى الـشركة وفـق   وال يجوز للشركة أن تصدر األسهم العينية إال إذا سلمت المقدمات العينية إ         

القانون وتم نقل ملكيتها للشركة، ويرجع ذلك إلى أن األسهم العينية تقد جزاء مـن رأسـمال                 
الشركة وحصة الشريك فيه، لذلك ال تصدر هذه األسهم إال إذا سلمت المقدمات العينية ونقلت               

  .ملكيتها
  

  )١٣٩(مادة 
من بيانات وحقوق وتعطى أرقاماً متسلـسلة       تتضمن األسهم العينية ما تتضمنه األسهم النقدية        

  .خاصة ويذكر أنها عينية
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة أن األسهم العينية واألسهم النقدية بياناتها واحدة، وتعطـي لمالكهـا نفـس             
الحقوق، فال تختلف بيانات السهم العيني عن بيانات السهم النقدي، وكذلك فإن مالـك الـسهم                

  .س حقوق مالك اسهم النقديالعيني له نف
ولكن ال بد من تمييز السهم العيني عن السهم النقدي ويتم ذلك بأن لألسـهم العينيـة أرقامـاً                   
خاصة متسلسلة ويذكر أنها عينية، في حين يكون لألسهم النقدية أرقاماً خاصة متسلسلة ويذكر              

  .أنها نقدية
  )١٤٠(مادة 

د انقضاء سنة على إصدارها، وإذا كانت هـذه األسـهم           ال يجوز التداول باألسهم العينية إال بع      
ناتجة عن اندماج شركة أخرى أو أكثر بها، وكانت أسهم هذه الشركة المندمجة متداولة قبـل                

  .االندماج، فال يسري عليها حظر التداول
  :المذكرة اإليضاحية

 انقضاء ستنين ال يجوز تداول األسهم العينية التي تعطى مقابل المقدمات العينية إال بعد           
على إصدارها، وتعد المشروع من وضع هذا القيد الزمني على تداول األسهم العينية ضـمان               
جدية الشركة وحماية جمهور المدخرين من التالعب أو االستغالل من قبل المؤسـسين، فقـد               
يلجأ المؤسسون إلى تكوين شركات وهميه أو يبالغوا في نجاح شركة قاموا بتكوينهـا بدعايـة      

اذبة، ويبادر أصاب األسهم العينية فور إتمام تأسيس الشركة بمبالغ أكبر من قيمتها لتحقيـق               ك
مكاسب أو ثراء ثم تنقضي فيه هذه األسهم ببيان مركزها المالي الحقيقي للشركة، لذلك ال بـد                 
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من مضي سنتين لجواز تداول األسهم العينية حيث يتضح المركز المالي للشركة خالل هـذه               
  .المدة

وهذا الحظر ال يسري على األسهم العينية الناتجة عن اندماج شركة أخرى أو أكثر بها، حيث                
يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن االندماج أو األسهم التي تعطي مقابل رأسمال الـشركة               
المندمجة بمجرد إصدارها وهذا يعني أنه يجوز في حالة االندماج تداول األسهم العينية فـور               

  .اإصداره
  

  )١٤١(مادة 
يجب على لجنة التأسيس خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال بـاب االكتتـاب أن يـدعوا         
المكتتبين إلى جمعية تأسيسية، وال يجوز أن تزيد الفترة بين تـاريخ الـدعوة وتـاريخ عقـد                  

ـ                  د االجتماع على ثالثة أسابيع وأن ال تقل عن عشرة أيام، وفي جميع األحوال ال يجـوز عق
االجتماع قبل انقضاء عشرين يوماً من التاريخ الذي تسلم فيه المؤسسون تقرير لجنة الخبـراء               

  .بشأن تقويم المقدمات العينية
إذا لم يقم المؤسسون بإرسال الدعوة النعقاد الجمعية التأسيسية قام المراقب بهذه الدعوة علـى               

  .نفقتهم
  .يكون لكل مكتتب حق حضور الجمعية التأسيسية

  .ولى رئاسة الجمعية مؤقتا أكبر المؤسسين سناً، وتنتخب الجمعية أمين سر وجامع أصواتيت
  :المذكرة اإليضاحية

إذا تم االكتتاب وكان كامالً وتم تقييم الحصص العينية، فال بد من اتخاذ الخطوة التالية                 
ـ              سية خـالل   ن قبل لجنة المؤسسين، فعليهم إن يدعوا المكتتبين إلى جمعية تسمى جمعية تأسي

  .خمسة عشرة يوماً من تاريخ أقفال باب االكتتاب
وعلى لجنة المؤسسين أن تضع في اعتبارها عند تحديد تاريخ انعقاد الجمعية التأسيـسية أن ال           
تزيد الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ عقد االجتماع على ثالثة أسابيع وأن ال تقل عن عـشرة                 

 المواعيد تسلم لجنة المؤسسين تقرير لجنة الخبراء بشأن         أيام، ويجب أن يراعى في تحديد تلك      
تقيم المقدمات العينية فال يجوز في جميع األحوال عقد اجتماع الجمعية التأسيسية قبل انقـضاء               

  .عشرين يوماً من تاريخ استالم لجنة المؤسسين التقرر
قم بإرسـال الـدعوة     وإذا تقاعست لجنة المؤسسين عن دعوة الجمعية التأسيسية لالنعقاد ولم ت          

للمكتتبين خالل المدة المحددة لذلك على المراقب أن يدعوا المكتتبين في األسهم النقدية أو في               
  .األسهم العينية ألن لهم الحق جمعاً في حضور جلسات الجمعية التأسيسية
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ية ويتولى رئاسة الجمعية التأسيسية أكبر أعضاء لجنة المؤسسين سناً، وتقوم الجمعية التأسيـس            
  .بانتخاب أمين سر وجامع أصوات

  )١٤٢(مادة 
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثلون نصف رأس المال             

  .على األقل
إذا لم يتوافر في االجتماع األول النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجـب توجيـه                

من تاريخ االجتماع األول، علـى أال تقـل         الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل خمسة عشر يوما         
الفترة بين تاريخ توجيه هذه الدعوة وتاريخ االجتماع عن سبعة أيام، ويكون االجتماع الثـاني               

  .من رأس المال على األقل% ٤٠صحيحا إذا حضره عدد من المكتتبين يمثل 
في االجتماع مـا لـم      تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة          

  .ينص النظام األساسي على نسبة أكبر
  :المذكرة اإليضاحية

اشترطت المادة لصحة انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية أن يحـضر المكتتبـين فـي                
نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع األول ال بد من توجيه                 

يقة التي وجهت بها الدعوة لالجتماع األول يعقد خالل خمسة          دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الطر     
عشر يوماً من تاريخ االجتماع األول شريطة أال تقل الفترة ما بين تـاريخ توجيـه الـدعوة                  
وتاريخ االجتماع عن سبعة أيام وتصدر القرارات في الجمعيـة التأسيـسية بموافقـة أغلبيـة                

  .األصوات المقررة ألسهم الحاضرين
  )١٤٣(مادة 

  :تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في المسائل اآلتية 
  .تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها

  .مناقشة مشروع النظام األساسي للشركة ووضع نصوصه النهائية وفقا ألحكام القانون
  .ي هذا القانونتقويم المقدمات العينية وفقا لألحكام المنصوص عليها ف

  .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول
  .انتخاب مدقق حسابات للشركة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديدها

تنتهي صالحيات لجنة المؤسسين من أعمالها فوار انتخـاب مجلـس اإلدارة األول للـشركة،               
  .وعليها تسليم جميع الوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة اختصاصات الجمعية التأسيسية وهي النظر في تقرير لجنة المؤسسين الذي              

تبين فيه عمليات التأسيس التي قامت بها اللجنة وما أنفقته للقيام بتلـك العمليـات، ومناقـشة                 
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ه ووضـع   مشروع النظام األساسي للشركة وإدخال التعديالت أو التغيرات أو اإليضاحات علي          
نصوصه النهائية بما ال يخالف أحكام القانون، وتقـويم المقـدمات العينيـة وفقـاً لألحكـام                 
المنصوص عليها في هذا القانون، وانتخاب أول مجلس إدارة للشركة، وانتخاب مدقق حسابات             

  .للشركة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديدها
 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة األول وعليها أن تقوم          وتنتهي مهمة لجنة المؤسسين فور    

 ١٠٦وهي تقارب نص المـادة    . بتسليم المستندات والسجالت الخاصة بالشركة لمجلس إدارتها      
  .أردني
  )١٤٤(مادة 

من األسهم الممثلة   %) ٢٠(إذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة يملكون ما ال يقل عن            
سية األول للشركة على أي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة، فعلى            في اجتماع الجمعية التأسي   

المراقب التحقق من صحة االعتراض وتسويته، فإذا لم يتمكن من ذلك ألي سبب من األسباب               
  .فلمقدمي طلب االعتراض إقامة الدعوى لدى المحكمة

  :المذكرة اإليضاحية
 تأسيس الشركة التـي وردت      تكسب المادة المكتتبون من االعتراض على بنود نفقات         

في تقرير لجنة المؤسسين المقدم للجمعية التأسيسية فإذا وجدوا أن لجنة المؤسسين قد بالغـت               
من أسـهم الحاضـرين فـي       % ٢٠في النفقات فيكون للمكتتبين الذين يملكون ما ال يقل عن           

سيس الـشركة   اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة االعتراض على أي بند من بنود ومتفقات تأ           
ويقوموا بتقديم هذا االعتراض للمراقب، وعلى المراقب التحقـق مـن صـحة االعتـراض               

وهي تقارب نـص    . وتسويته، فإذا لم يتمكن من ذلك، لمقدمي االعتراض اللجوء إلى القضاء          
  . أردني١٠٧المادة 
  )١٤٥(مادة 

مـاع الجمعيـة    يترتب على رئيس الجمعية التأسيسية تزويد المراقب بنسخة من محـضر اجت           
التأسيسية والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة إلى الجمعية التأسيسية وذلـك             

  .خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماعها
إذا تبين للمراقب أن الشركة المساهمة قد أغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق أي نص أو حكـم                 

فعليه أن ينذرها خطياً بتصويب أوضـاعها خـالل   قانوني أو خالفت مثل ذلك النص أو الحكم       
  .ثالثة أشهر من تاريخ تبليغها اإلنذار فإذا لم تمتثل لما يتطلبه اإلنذار أحالها إلى المحكمة

من هذه المادة أن إجراءات     ) ١(إذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة إليه بمقتضى أحكام البند            
 الناحية القانونية فيعلمها خطياً بحقها في الشروع في         تأسيس الشركة المساهمة كانت سليمة من     

  . أعمالها
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  )١٤٦(مادة 
يقدم مجلس إدارة الشركة خالل عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيـسية طلبـاً     

  :إلى المراقب بإعالن تأسيس الشركة، ويجب أن يرفق به 
عه المكتتبون من قيمة األسهم التي اكتتب به        إقراراً بحصول االكتتاب برأس المال كامالً وما دف       

  .كل منهم
  .محضر جلسة الجمعية

  .نظام الشركة األساسي كما أقرته الجمعية
  .قرارات الجمعية بالمصادقة على تقرير المؤسسين وتقويم المقدمات العينية

  .   أسماء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة األول واسم مدقق الحسابات
  .حة إجراءات التأسيسالوثائق المؤيدة لص

إذا تبين للمراقب أن إجراءات تأسيس الشركة قد تمت وفق القانون فعليه أن ينـسب إعـالن                 
تأسيس الشركة وعلى الوزير بناء على هذا التنسيب أن يصدر قرارا بإعالن تأسيس الـشركة               

لـى  على أن تنسيب المراقب وصدور قرار الوزير خالل عشرة أيام من تاريخ تقدمي الطلب إ              
المراقب، ويعد في حكم قرار بإعالن تأسيس الشركة انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب،               
أما إذا تبين للمراقب أن إجراءات تأسيس الشركة قد تمت مخالفة للقانون، فعليـه أن ينـذرها                 
خطياً بتصويب أوضاعها خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبليغها اإلنـذار، وال تنـسب اإلعـالن      

  .سها إلى أن تقوم بذلكبتأسي
  :المذكرة اإليضاحية

بعد انتخاب مجلس إدارة الشركة األول، من قبل الجمعية التأسيسية على المجلـس أن                
يقوم خالل عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلباً إلى المراقب بـإعالن               

لمال كامالً، ويظهر فيـه مـا دفعـه         تأسيس الشركة مرفقاً بإفراز بأنه قد تم االكتتاب برأس ا         
المكتتبون من قيمة األسهم التي اكتتب فيها كل منهم، ويحظر اجتماعات الجمعيـة التأسيـسية               
ونظام الشركة األساسي كما أقرته الجمعية التأسيسية، والعلة من ذلك تمكـين المراقـب مـن                

إذا تأكد من أن الشركة قـد       معرفة مدى اتباع الشركة إجراءات التأسيس التي يتطلبها القانون ف         
اتبعت ما يتطلبه القانون من إجراءات لتأسيس الشركة، فعليه أن ينسب للوزير إعالن تأسـيس               
الشركة، وعلى الوزير بناء على هذا التنسيب أن يصدر قراراً بإعالن تأسيس الشركة على أن               

لب إلى المراقب، وإذا    يتم التنسيب واإلعالن عن التأسيس خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم الط           
انقضى هذا الميعاد دون أن قرار الوزير بإعالن تأسيس الشركة يعد ذلك قراراً بالموافقة على               

  .إعالن تأسيسها
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أما إذا تبين للمراقب أن إجراءات تأسيس الشركة قد تمت مخالفة للقانون فعليـه أن ينـذرها                 
ها اإلنذار وال ينسب اإلعالن عـن       خطياً بتصويب أوضاعها خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبليغ        

  .تأسيسها إال إذا قامت بتصويب إجراءات تأسيسها وفق القانون خالل المدة المحددة لذلك
  

  )١٤٧(مادة 
ينشر على نفقة الشركة قرار الوزير بإعالن تأسيس الشركة مرفقا به نظامها األساسـي فـي                

  .الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة
قوم مجلس اإلدارة األول بتسجيل الشركة لدى مراقب الشركات، وال يجـوز لهـا أن تبـدأ                 ي

أعمالها قبل التسجيل، ويتحمل أعضاء المجلس بالتضامن المسئولية عن األضرار الناشئة عن            
  .عدم القيام بإجراءات التسجيل

  :المذكرة اإليضاحية
 بإعالن تأسيسها يجب نشر     متى اكتملت إجراءات تأسيس الشركة وصدر قرار الوزير         

هذا القرار مرفقاً به نظام الشركة األساسي في الجريـدة التـي تـصدرها وزارة االقتـصاد                 
والتجارة، والغاية من هذا النشر إعالم الغير بتأسيس الشركة، وبعد صـدور قـرار الـوزير                
بإعالن تأسيس الشركة يقوم مجلس إدارة الـشركة األول بتـسجيل الـشركة لـدى مراقـب                 
الشركات، وتبدأ الشخصية االعتبارية من وقت تسجيلها لدى مراقب الشركات، وإذا لـم يقـم               
مجلس إدارة الشركة بتسجيل الشركة لدى المراقب، فهذا ال يعني عدم وجـود الـشركة مـن                 
الناحية الفعلية أو بطالنها بالنسبة للغير، ويكون رئيس وأعـضاء مجلـس اإلدارة مـسئولين               

ر، في تحمل أي ضرر نتج عن عدم قيامهم بتسجيل الشركة لدى مراقـب              بالتضامن تجاه الغي  
  .الشركات

  )١٤٨(مادة 
ال يجوز بعد تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات الطعن ببطالن الـشركة بـسبب مخالفـة                

  .األحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس
 سنوات من   إذا أسست شركة مساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي عالقة خالل خمسة             

تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة الناقصة أو التصحيح وفقاً ألحكام القـانون وخـالل               
  .ثالثة أشهر من تاريخ اإلنذار

إذا لم تقم الشركة خالل هذا الميعاد بإجراء التصحيح الالزم جاز لكل صـاحب مـصلحة أن                 
  .يطلب من المحكمة المختصة الحكم ببطالن الشركة وتصفيتها
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إذا حكم ببطالن الشركة تجري تصفيتها كأنها شركة فعلية ويلزم المؤسسون وأعضاء مجلـس              
اإلدارة األول متضامنين وكذلك المدققون القانونيون الذين يثبت إهمالهم بأداء ما يكون لـذوي              

  .العالقة من حقوق قبل الشركة
  .شركةال يجوز للمؤسسين وسائر الشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطالن ال

  :المذكرة اإليضاحية
تظهر الفقرة األولى الشركة من البطالن المؤسس على مخالفة إجراءات التأسيس بعد              

تسجيلها لدى مراقب الشركات، وهذا يعني أنه إذا سجلت الشركة لدى مراقـب الـشركات ال                
مايـة  يجوز الطعن ببطالنها، في حالة مخالفة األحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس، وذلـك ح            

للوضع الظاهر لمن يتعامل مع الشركة، والذين يجهلون عدم اتباع لجنة المؤسسين إلجراءات             
تأسيس الشركة كما حددها القانون، وهذا من شأنه أن يحمي استقرار المعامالت وخصوصاً أن               
تسجيل الشركة من قبل المراقب في سجل الشركات يجب أن يترتب إثر قانونياً من حيث قيام                

  .ة صحيحة من حيث اإلجراءات في مواجهة الغير على األقلالشرك
وتظهر الشركة من البطالن يترتب على تسجيلها حتى لو كان الغيـر يعلـم بمخالفـة لجنـة                  
المؤسسين ألحكام وإجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون نظر العمومية ما ورد             

يجة لتسجيل الشركة من قبل المراقب فـي        في الفقرة األولى، في لتظهر من البطالن يحدث نت        
سجل الشركات استقراراً  للمراكز القانونية، ولكن الغيـر سـيئ النيـة ال يملـك المطالبـة                   
بالتعويض عن األضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة أحكـام وإجـراءات تأسـيس الـشركة                

  .المنصوص عليها في هذا القانون
مخالفة أحكام وإجراءات تأسيس الشركة ودون غيـر        ونصت الفقرة األولى بقصر تطبيقه على       

ذلك من األسباب الموجبة لبطالن الشركة، لذلك أجازت الفقرة الثانية لكـل ذي مـصلحة إذا                
توافر سبب من األسباب الموجبة لبطالن الشركة أن يقوم خالل خمسة سـنوات مـن تـاريخ                 

يح وفقاً ألحكام القانون خالل ثالثة      تأسيسها بإنذارها بوجوب  إتمام المعاملة الناقصة أو التصح        
  .أشهر من تاريخ اإلنذار

فإذا لم تقم الشركة بإجراء التصحيح الالزم خالل المدة المحددة جاز لكل ذي مصلحة سـواء                
كان ن الشركاء أو من الغير، أن يطب من محكمة البداية الحكم ببطالن الـشركة وتـصفيتها،          

أحكام وإجراءات التأسيس أو بسبب تأسيسها على وجه        وإذا حكم ببطالن الشركة بسبب مخالفة       
غير قانوني ولم تقم بالتصحيح وفق أحكام القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ إنذارها تجري               
بصفتها كأنها شركة فعلية، ويلزم المؤسسون ورئيس وأعضاء مجلـس اإلدارة األول ومـدقق              

لذوي المصلحة من حقوق قبل الشركة علـى        الحسابات القانوني إذا ثبت إهماله بأداء ما يكون         
  .وجه التضامن فيما بينهم
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ولما كان هذا البطالن مقرر لكل من له مصلحة كما هو واضح في الـنص، فإنـه ال يجـوز                    
للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه لعدم تعلقه بالنظام العـام، كمـا ال يجـوز للمؤسـسين أو        

  . ر حسن النيةللشركاء أو للشركة االجتماع به إلى الغي
  

  )١٤٩(مادة 
استثناء من األحكام السابقة وفي غير الشركات ذوات االمتياز واالحتكار يجوز دون حاجة إلى              
استصدار رخصة تأسيس شركة مساهمة ال تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجـب              
 محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين، ويشمل هذا المحرر على عقـد تأسـيس الـشركة               

  :ونظامها األساسي وعلى اإلقرارات التالية 
  .أن أحكام العقد والنظام األساسي مطابقات للنموذج المنصوص عليه في هذا القانون

أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع األسهم، وأدوا القدر الذي يوجب القـانون أداءه مـن قيمتهـا                 
  .صةووضعوا ما أدوه تحت تصرف الشركة في مصرف من المصارف المرخ
  .أن الحصص العينية قد قومت وفقاً ألحكام القانون وقد تم الوفاء بها كاملة

  .أن المؤسسين قد عينوا الهيئات اإلدارية الالزمة للشركة
  .يجب أن يحفظ مع المحرر الرسمي صور من األوراق المؤيدة لإلقرارات المتقدمة الذكر

  :المذكرة اإليضاحية
 التي تكون عن طريق االكتتاب العـام، وشـركة          ميز المشروع بين شركة المساهمة      

المساهمة التي ال تكون عن طريق االكتتاب العام، وأخضع األولى إلى إجراءات محددة حماية              
  .للمكتتبين وادخارهم العام، في حين يسير في إجراءات الثانية ألنها ال تلجأ إلى االكتتاب العام

 دون اكتتاب عام تقتضي أن تخـص بأحكـام          فضالً عن ذلك فإن شركة المساهمة التي تتكون       
تتناسب مع طبيعتها، تختلف عن األحكام التي تنظم شركة المساهمة التي تتكون عـن طريـق         

  .االكتتاب العام
وبينت الفقرة تأسيس شركة مساهمة ال تطرح أسهمهما للجمهور في اكتتاب عام يتم دون حاجة               

ة إلـى حمايـة جمهـور المكتتبـين         إلى ترخيص، ألن نظام الترخيص يهدف بصفة رئيـسي        
وادخارهم، لذلك اشترطت المادة لتأسيس الشركة صدور محرر رسمي من جميع المؤسـسين             
يشتمل على عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي، ويجب أن يشتمل المحرر على إقرار مـن               
ا المؤسسين بأن أحكام العقد والنظام األساسي مطابقان للنموذج المنـصوص عليـه فـي هـذ               

القانون، وبأنهم اكتتبوا في جميع األسهم وأرادوا الحد األدنى الذي يوجب القـانون أداءه مـن                
قيمتها، وأودعوا ما أدوه في مصرف مرخص تحت تصرف الشركة وأن المقـدمات العينيـة               

  .قدمت وتم الوفاء بقيمتها كاملة، وأنهم عينوا من يقوم بإدارة الشركة
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 يتحقق قبل كتابة المحرر الرسمي وتـصديقه، أن عقـد           وعلى الموظف الرسمي المختص أن    
تأسيس الشركة ونظامها األساسي مطابقان للنموذج، وأنهم ارفقوا مع المحرر الرسمي صورة            

  .من األوراق المؤيدة بإقراراتهم
ويجوز التأسيس المغلق لشركة المساهمة إلى إذا كانت من الشركات ذات االمتياز واالحتكار،             

ال تؤسس إال عن طريق االكتتاب العام ولقد أبقت بعض القوانين على التفرقـة              فهذه الشركات   
 ١٥٩بين شركات المساهمة ذات االكتتاب العام وشركات المساهمة المغلقة مثل القانون رقـم              

 في اليمن، فـي حـين جعـل قـانون           ١٩٩٧ لسنة   ٢٢ في مصر والقانون رقم      ١٩٨١لسنة  
مة ال تؤسس إال عن طريق االكتتاب العام، وبالتالي لم          الشركات األردني الحالي شركة المساه    

  . يأخذ بالشركة المساهمة المغلقة
  )١٥٠(مادة 

تخضع هذه شركة المساهمة التي ال تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام إلجراءات النشر               
إال بعد  والتسجيل التي تتبع في الشركة المساهمة ذات االكتتاب العام وال يجوز أن تبدأ أعمالها               

القيام بتلك اإلجراءات، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بالتضامن المـسئولية عـن األضـرار          
  .الناشئة عن عدم القيام بإجراءات التسجيل

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة أن إجراءات النشر والتسجيل التي تتبع في الشركة المساهمة التي تأسـس                

الشركة التي ال تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عـام،          عن طريق االكتتاب العام، تتبع في       
وبالتالي ال تكتتب هذه الشركة الشخصية االعتبارية إال بعد تسجيلها وال يجوز لهـا أن تبـدأ                 
أعمالها إال بعد تسجيلها من قبل المراقب في سجل الشركات، وإذا لم يتم تسجيلها فإن أعضاء                

تضامنية عن األضرار التي نتجت عن عـدم القيـام          مجلس إدارتها يكونوا مسئولين مسئولية      
  .بإجراءات التسجيل

  
  الفصل الثاني

  الصكوك المالية التي تصدرها الشركة

  :األسهم : أوال 

  )١٥١(مادة 
الصكوك المالية التي تصدرها الشركة هي األسهم وسندات القرض، وال يجوز إنشاء حصص             

 كما ال يجوز للشركة إصدار اسهم تعطي        تأسيس وال منح مزايا خاصة للمؤسسين أو غيرهم،       
  .أصحابها امتيازاً من أي نوع
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  :المذكرة اإليضاحية
حظرت المادة إنشاء حصص التأسيس، وهي صكوك تعطي الحق في الحصول علـى               

نصيب من أرباح الشركة، وتقدم حصص التأسيس باعتبارها مكافأة للمؤسسين عن الخـدمات             
لمؤسسون الكاتبة إصدار حصص التأسيس للحصول ألنفسهم       التي أوردها للشركة، لقد استغل ا     

على جانب كبير من أرباح الشركة ال يتناسب وما أورده من خدمات للشركة، فضالً عن ذلك                
فإن وجود حصص التأسيس يوجد تعارض مصالح المساهمين مع مصالح أصحاب حـصص             

ثابتاً دون تغيـر فـي   التأسيس ألن عدد حصص التأسيس ونصيبها اإلجمالي من األرباح يظل    
حين فإن إصدار األسهم يتعاقب في حياة الشركة بما يزيد من عدد المساهمين ويـنقص مـن                 
نصيبهم في األرباح، وينتج عن ذلك أن أسبح ربح حصة التأسيس في األرباح تزيد كثير عـن           
حصة السهم، وهذا أدى إلى حل الشركة وتأسيسها من جديد للتخلف من حصص التأسـيس أو                

  .ين احتياطات مبالغ فيها ال تتضامن نصيب حصص التأسيس من األرباحتكو
 فـي مـصر،     ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩وما زالت حصص التأسيس غير محظورة في القانون رقم          

 والقانون اللبناني رقـم  ١٩٦٦بالرغم من حظرها في قوانين عديدة منها القانون الفرنسي لسنة        
  .١٩٩٧  لسنة٢٢، والقانون اليمني رقم ١٩٧١ لسنة ٦

ويحظر أيضاً منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم، ألن من شن ذلـك أن يرتـب النتـائج                  
السلبية بين المساهمين ومن ترتبت له تلك المزايا التي سـبق ذكرهـا بخـصوص حـصص                 

  .التأسيس
ويحظر على الشركة أن تصدر أسهم تعطي أصحابها امتياز من أي نوع وال يجوز للـشركة                

 أصحابها امتياز من أي نوع سواء كان االمتياز يتعلق بعدد األصوات، أو             إصدار أسهم تعطي  
الحصول على نسبة محددة من األرباح، وبهذا أخذ المشروع بما ذهب إليه قانون الشركات في               

، وال تستطيع   ٩٣/٣، وما ذهب إليه قانون الشركات اليمني م       ١٥٢/٢دولة اإلمارات العربية م     
األسهم وسندات القرض واألسهم تمثل حـصص الـشركاء فـي           شركة المساهمة إال إصدار     

 ٩٣رأسمال الشركة، والسندات تمثل القروض التي تعقدها الشركة، وهي تطابق نص المـادة              
  .يمني
  )١٥٢(مادة 

تستبدل الشركة بعد تأسيسها بإيصاالت االكتتاب شهادات مؤقتة باألسهم يوقعها رئيس مجلـس             
 المساهم وعدد األسهم التي اكتتب بها وتـاريخ الـدفع،           اإلدارة وتشمل بوجه خاص على اسم     

ورقم المسلسل بالشهادات المؤقتة وأرقام األسهم التي تمثلها ورأسـمال الـشركة ومركزهـا              
  .الرئيسي

  .تقوم الشهادات مقام األسهم، وتظل اسميه إلى إن تستبدل بها صكوك األسهم
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 ستة أشهر من تاريخ شهر الـشركة،        يجب أن تستبدل بالشهادات المؤقتة صكوك األسهم خالل       
ويجب أن يوقع صكوك األسهم عضوان على األقل من مجلس اإلدارة وترفق قسائم األربـاح               

  .بصكوك األسهم، وتكون قابلة للتداول، وكل شرط يقيد حرية تداولها يعد كأن لم يكن
  :المذكرة اإليضاحية

 االكتتـاب التـي اسـتملها       بعد تأسيس الشركة يقوم مجلس إدارتها باستبدال إيصاالت         
المكتتب وقت االكتتاب بإعطاء شهادات مؤقتة باألسهم التي اكتتب فيها المكتتـب ويجـب أن               
تكون الشهادات موقعة من رئيس مجلس اإلدارة وتشمل بوجه خاص على اسم المساهم وعدد              

ـ                  شهادات األسهم التي اكتتب فيها وتاريخ دفع فيه ما اكتتب فيه من أسهم، ويجب أن تكـون ال
المؤقتة بأرقام متسلسلة وعليها أرقام األسهم التي تمثلهـا، ورأس مـال الـشركة ومركزهـا                

  .الرئيس
وتقوم الشهادات المؤقتة مقام األسهم، وتبقى اسميه إلى أن يستبدلها صكوك األسهم، خالل ستة              
أشهر من تاريخ تسجيل الشركة، ويجب أن يوقع صكوك األسهم عضوان علـى األقـل مـن                 

س اإلدارة وتكون هذه األسهم قابلة للتداول نظراً لعدم وجوب توفر االعتبار الشخصي في              مجل
شركة المساهمة كما هو الحال في شركات األشخاص، وكل شرط يقيد حرية تداول األسهم يعد               

  .كأن لم يكن، لذلك تقد قابلية األسهم للتداول من النظام العام
  )١٥٣(مادة 

المؤسسة في فلسطين اسمية سارية القيمة وهـي ترتـب حقوقـاً            تكون أسهم شركة المساهمة     
  .والتزامات متساوية

السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم              
أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، فإذا تخلفوا عـن ذلـك                

 لهم مجلس إدارة الشركة يعين المجلس أحدهم مـن بيـنهم، ويكـون              خالل المدة التي يحددها   
  .هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

  :المذكرة اإليضاحية
األسهم التي تصدرها شركة المساهمة تكون اسمية أي يحمل السهم اسـم صـاحبه، وتكـون                

وب تساوى قيمة األسهم تسهل تقـدير األغلبيـة فـي           األسهم متساوية القيمة، والحكمة من وج     
الجمعية العامة للشركة، وتسهل عملية توزيع األرباح على المساهمين، وتنظيم سعر السهم في             
البوصة، ولم يحدد المشروع الحد األدنى أو األحد األعلى لقيمة السهم، فيكون تحديـد قيمـة                

يمة األسهم التي تكون من نـوع واحـد،         السهم للشركة، وتساوي قيمة األسهم تعنى تساوي ق       
  .وليس تساوي كل ما تصدره الشركة من األسهم في القيمة
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وتساوي قيمة األسهم يترتب عليها المساواة في الحقوق التي يمنحها الـسهم، فهـو يقتـضي                
  .المساواة في األرباح والمساواة في االلتزامات التي يرتبها السهم

لت ملكية السهم بسبب الوفاة أو غيرها من األسباب إلى أشخاص           والسهم ال يقبل التجزئة فإذا آ     
متعددين فإن السهم ال يتجزأ عليهم وال يكون لكل منهم صوت في الجمعية العامة للمساهمين،               
لذلك يجب على األشخاص الذين يملكون السهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم فـي مباشـرة                

ن الشركة تعرف السهم أكثر مما تعرف المساهم، فإذا         الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة، أل     
تخلفوا عن ذلك خالل المدة التي حددها لهم مجلس إدارة الشركة، يعين المجلس أحدهم ليقـوم                
عنهم في مباشرة الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة أما بالنسبة لاللتزامـات الناشـئة عـن               

  .نية عن تلك االلتزاماتملكيتهم للسهم فيكونوا مسئولين مسئولية تضام
  ) ١٥٤(مادة 

تكون أسهم الشركة إما نقدية أو عينية، ويذكر نوع السهم في الصك المثبت له ويعطـى كـل                  
  .مساهم رقماً خاصاً

إذا كانت قيمة السهم النقدية مقسمة إلى أقساط يجب أن يبين نظام الشركة طريقة دفع األقساط،                
كتتاب عن ربع قيمة السهم االسمية ويجب تسديد كامل         وأن ال يقل القسط الواجب دفعه عند اال       

  .قيمته خالل أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

إذا كانت األسهم تمثل حصصاً نقدية في رأسمال الشركة تكون أسـهمها نقديـة وإذا                 
كانت قيمة السهم   كانت األسهم تمثل حصصاً عينية في رأسمال الشركة تكون أسهماً عينيه وإذا             

النقدية مقسمة إلى أقساط، يجب أن يدفع ثمنها عند االكتتاب ما ال يقل عن ربع قيمة الـسهم،                  
وما بقي من أقساط يجب أن تسديد كامل قيمتها خالل أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة،                

  .ويجب أن يبين في نظام الشركة طريقة دفع األقساط خالل هذه المدة
  )١٥٥(مادة 

جوز بيع الشهادات المؤقتة، وال يعد البيع سارياً في حـق الـشركة إال إذا دون فـي سـجل                    ي
  ).١٦٨(المساهمين الموجود عندها والمنصوص عليه في المادة 

كما يجوز رهن الشهادات المؤقتة والتصرف فيها بأي تصرف آخر، مع مراعاة التسجيل فـي               
يخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك، ويكون        سجل األسهم وتتحد مرتبة الدائن المرتهن من تار       

للدائن المرتهن قبض األرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقـد الـرهن                
  .على غير ذلك

ال يجوز رفع إشارة الرهن إال بعد تسجيل إقرار المرتهن باستبقاء حقه في سجل الـشركة أو                 
  .بموجب حكم اكتسب الدرجة النهائية

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  :ة اإليضاحيةالمذكر
األسهم في شركة المساهمة قابلة للتداول، وهذه خصية أساسية موجودة فـي شـركة                

المساهمة، وبعد مبدأ تداول األسهم بالطرق التجارية من أهم ما يميز شركة المـساهمة عـن                
شركة التضامن التي يحظر فيها تداول حصة الشريك المتضامن، ويرجع ذلك إلى أن شـركة               

 على اعتبار مالي في حين أن شركة األشخاص تقوم على اعتبـار شخـصي،               المساهمة تقوم 
وهذا يعني أن الشريك المساهم يستطيع أن يبيع الشهادة المؤقتة التي تعطي له قبل أن يعطـى                 
السهم، وبيع األسهم التي تمثل حصته في رأسمال الشركة، ويفقـد صـفته كـشريك ويكـون             

شركة المساهمة ألن هـدفها جمـع رؤوس األمـوال    المشتري هو الشريك وال أثر لذلك على       
واستغاللها دون اعتداد بشخصية الشركاء وليع الشهادات المؤقتة أو األسهم ال يكون سارياً في              
حق الشركة ول أي قيد في سجل ألن فانون الشركات نص على وجوب أن تكـون األسـهم                  

  .اسمية الموجود لدى الشركة
م من الحصول على قيمة سهم دون أن يترتب علـى ذلـك             وحرية تداول األسهم تمكن المساه    

ضرر للشركة، أو لدائنيها، فالشركة ال ترد لمن بيع اسمه القدر الذي ساهم به فـي رأسـمال                  
الشركة، ولكنها تستقبل ما هما جديداً بدالً منه، لذلك يظل رأسمال الشركة ثابتاً ال يتغير، وهذا                

  .كة، ألن رأس مال الشركة لم ينقصال يؤثر على الضمان العام لدائني الشر
ويكمن للمساهم أيضاً بيع الشهادات المؤقتة التي تعطيها له الشركة قل األسهم فهـذا البيـع ال                 
يؤثر على الشركة، وال على دائنيها، ألنه ال يؤدي إلى نقصان رأسمال الـشركة فـال يلحـق                  

العتبار المـالي ول ايـسري      الضرر بدائني الشركة، وال يؤثر على الشركة ألنها تقوم على ا          
  .البيع في حق الشركة إال إذا دون في سجل المساهمين الموجود لديها

ويجوز للشريك المساهم أن يره الشهادات المؤقتة، واألسهم وأن يتصرف فيهـا أي تـصرف               
آخر كان يقوم بتقديمها هيبة لشخص آخر، أو يوصي بهـا أو يوقعهـا، وال يعـد الـرهن أو                    

ي حق الشركة أو في حق الغير إال إذا قيد في سجل المساهمين الموجود عند               التصرف سارياً ف  
الشركة، وتتحدد سر نية الدائن المرتهن من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك، فإذا وجد أكثر                
من دائن مرتهن تتحدد مرتبتهم على األساس األسبق في قيد رهنه في السجل المعـد لـذلك،                 

م بما يفيد الرهن، ويكون للدائن المرتهن أن يقبض أربـاح األسـهم             ويجب التأشير على األسه   
  .ويستعمل الحقوق المتصلة بالسهم وغال إذا اتفقوا في عقد الرهن على غير ذلك

وينتهي الرهن بتسجيل إقرار من المرتهن باستيفاء حقه ويسجل هـذا اإلقـرار فـي سـجل                 
 ويجب تسجيل هذا الحكم في سـجل  الشركات، أو بموجب حكم قد جاز قوة األمر المقضي به،        

  . الشركات حتى يحتد بانتهاء الرهن في مواجهة الغير
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  )١٥٦(مادة 
إذا انتقلت ملكية السهم بطريق اإلرث أو الوصية، وجب على الوارث أو الموصى له أو مـن                 

  .يقوم مقامهما أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل األسهم
قضائي نهائي جري القيد في سجل األسهم وفقـاً لهـذا          إذا كان نقل ملكية السهم بمقتضى حكم        

  .الحكم
  .يؤشر على السهم بما يفيد نقل ملكيته بطريق اإلرث أو الوصية أو بمقتضى حكم قضائي

  :المذكرة اإليضاحية
يترتب على وفاة الشريك المساهم أن تنقل ملكيته بطريق اإلرث أو الوصـية، لـذلك                 

م ملكية األسهم ويجب على الموصى له الذي انتقلـت إليـه            يجب على الورثة الذي انتقلت إليه     
ملكية األسهم أن يقوموا هم أو من يقوم مقامهم بالطلب من إدارة الشركة بقيد نقل ملكية األسهم                 

  .في سجل الشركات بحيث تصبح مسجلة باسمهم
لحكـم  وإذا كان نقل الملكية بمقتضى حكم قضائي حائز قوة إال المقضي به، ويجب تقيد هذا ا               

  .في سجل األسهم لدى الشركة باسم من نقلت إليه الملكية
ولكون السهم اسمياً يجب التأشير عليه بما يغير نقل ملكيتـه بطريـق اإلرث أو الوصـية أو                  

  .بمقتضى حكم قضائي نهائي حائز قوة  الشيء المعفى به
  

  )١٥٧(مادة 
مؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب     ال يجوز تداول األسهم النقدية أو العينية التي يكتتب بها ال          

األرباح والخسائر عن سنة مالية ال تقل عن اثنتي عشر شهراً من تاريخ تأسيس الـشركة، ال                 
ينقل كل منها عن، وال يجوز تسليمها ألصحابها خالل المدة المذكورة ويوضع عليها ما يـدل                

 ويعد بـاطالً أي تـصرف       على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها،         
  .يخالف أحكام هذه المادة

ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية السهم النقدية التي يكتتب بها المؤسـسون فيمـا                 
بينهم أو من أحدهم إلى أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة المؤسس               

  .في حالة وفائه إلى الغير
على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقـضاء             تسري أحكام هذه المادة     

  .فترة الحظر
  :المذكرة اإليضاحية

ال يجوز تداول األسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة سواء كانت نقدية أو عينية قبل                 
ي نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين متتاليتين ال تقل كل منها عن اثن              
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عشر شهراً من تاريخ تسجيل الشركة، وال يجوز تسلم هذه األسهم ألصـحابها خـالل المـدة                 
المذكورة، ويجب أن تميز هذه األسهم بأن يوضع عليها ما يدل على نوعها، وتاريخ تـسجيل                

  .الشركة، أو المدة التي يمتنع فيها تداولها ويعد باطالً أي تصرف يخالف ذلك
ي حماية جمهور المدخرين من كل تالعب، ورغـام المؤسـسين           والحكمة من حظر التداول ه    

على البقاء في الشركة خالل السنتين الماليتين التاليتين لتأسيس الشركة حتى تتـضح حقيقـة               
  .مركزها المالي

والفقرة الثانية أوجدت استثناء أجازت بمقتضاه أن يتم بطريقة الحوالة نقل ملكية األسهم التـي               
ركة فيما بينهم سواء أوديت قيمتها نقداً أو عيناً أو من أحدهم إلى أحـد               يكتتب فيها مؤسس الش   

أعضاء مجلس اإلدارة إذا احتاج الحصول على تقـديمها كـضمان إلدارتـه أو مـن ورثـة                  
  .المؤسسين إلى الغير

وورد في هذا االستثناء أن األسهم إذا انتقلت من بعض المؤسسين للبعض اآلخر فإنهـا تبقـى              
تداول وإذا انتقلت من بعض المؤسسين إلى أحـد أعـضاء مجلـس اإلدارة              خاضعة لحظر ال  

لتقديمها كضمان إلدارته، فإنها ال تقبل التداول بوصفها ضمان لإلدارة، إما جـواز تـصرف               
  .الورثة في األسهم للغير فيرد إلى أن قواعد العدالة تملي ذلك

كل زيادة في رأس المال تتم      وتسري األحكام المتقدمة على كل مكتتب فيه مؤسس الشركة في           
قبل انقضاء السنتين التاليتين لتسجيل الشركة، وتسري أيضاً على أسهم زيادة رأس المال التي              
تعطي مقابل الحصص العينية، على أن تبدأ مدة السنتين من تاريخ تعديل بيانات الشركة فـي                

  . سجل الشركات
  )١٥٨(مادة 

ال يجوز تداول الشهادات المؤقتة ول األسـهم النقديـة          مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة       
بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضاف إليها عند االقتضاء مقابل نفقات اإلصدار، وذلك في               
الفترة السابقة على قيدها في السجل الخاص بها، بالنسبة إلى شهادات االكتتاب، أو في الفتـرة                

ى نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين        التالية لتاريخ القيد في سجل األسهم حت      
  .ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً بالنسبة لألسهم

  :المذكرة اإليضاحية
حظرت تداول الشهادات المؤقتة واألسهم النقدية بأزيد من القيمة التي صـدرت بهـا                

ة اإلطـار الزمنـي للحظـر       مضاف إليها عند االقتضاء مقابل نفقات اإلصدار، وحددت الماد        
فحددته بخصوص شهادات االكتتاب في الفترة السابقة على قيدها في السجل الذي تقيـد فيـه،                
وحددته بخصوص األسهم النقدية في الفترة التالية لتاريخ قيد السهم النقدي في سجل األسـهم               

نها عن اثنـي ،     حتى نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين ال تقل كل م            
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والعلة من هذا الحظر هي منع بيع الشهادات المؤقتة أو األسهم بأكثر من قيمتها الحقيقية، ألنه                
قد يقوم بعض المؤسسين عند تأسيس الشركة بدعاية مغرية فيها مبالغة فـي بيـان أغـراض                 

مكتتبـون  الشركة وغاياتها ثم يطرحون الشهادات المؤقتة أو األسهم في السوق فيقبل عليهـا ال             
وتباع بأكثر من قيمتها الحقيقية نتيجة الدعاية المغرية التي قام بها المؤسسون وبعد ذلك تظهر               

  .الحقيقة بنشر نتيجة أعمال الشركة فتنهار قيمة األسهم
ويجوز تداول الشهادات المؤقتة واألسهم النقدية في الفترة المحددة بالقيمة التي صـدرت بهـا               

  . نفقات اإلصدارفقط مضافاً إليها مقابل
والحظر المنصوص عليه في المادة يقتصر على التداول أي نقل ملكية الـشهادة المؤقتـة أو                
السهم النقدي بطريق القانون التجاري، لذلك يجوز نقل ملكية الشهادة المؤقتة واألسهم النقديـة              

المؤقتة أو السهم   بطريق الحوالة، الن المجال له يكون في العادة على علم بحقيقة قيمة الشهادة              
النقدي، فضالً عن ذلك فإن الحوالة تتضمن المخاطر التي تالزم التداول الذي يتم في البورصة               

  .حيث يسهل خداع الغير حول حقيقة مركز الشركة
  

  )١٥٩(مادة 
يجوز تداول وبيع وثائق المساهمة بعد أن يكون المساهم قد سدد من قيمة الـسهم مـا يعـادل       

  .ى األقلخمسين بالمائة عل
تتداول األسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة وتؤشر لهذا القيد على الـسهم وال                

  .يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور
 تبـين  بعد إجراء معامالت تسجيل البيع تعطى الشركة المشتري شهادة باألسهم التي اشـتراها      

عدد األسهم المبيعة وأرقامها واألقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيـع              
  .عن الشركة

تكون األسهم قابلة للتداول في أسواق األوراق المالية حسب ما ينص عليـه قـانون األوراق                
  .المالية

  :المذكرة اإليضاحية
لى فبدت تداول الشهادات المؤقتة والسهم      تضع المادة قيوداً على التداول في الفقرة األو         

بأن يكون قد سددت من قيمة ما يعادل خمسين بالمائة على األقل، فإذا لم تسدد هذه القيمة فـال         
  .يجوز التداول

وتداول األسهم يتم عن طريق القيد في سجل المساهمين ويؤثر بهذا القيد على السهم ذاته، ويتم                
 يحتج بهذا النزول أي ال يحتج بنقل ملكية السند في مواجهـة             النزول باتفاق المتعاقدين لكن ال    

الشركة، أو الغير إال من تاريخ القيد في سجل المساهمين، ومن هذا التاريخ يعد المتنازل إليه                

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

هو الشريك المساهم في نظر الشركة، ويكون للشركة مطالبته بالجزء غير المدفوع من قيمـة               
شركة باألرباح التي تتحقق بعد النزول له عن ملكية الـسهم           السهم، وله الحق في أن يطالب ال      

وله الحق في التصويت في الجمعية العمومية، وبعد إتمام إجراءات القيد في سجل المـساهمين             
تعطي الشركة المشتري شهادة باألسهم التي اشتراها ويذكر فيه اعدد األسهم التـي اشـتراها               

  .رك ويوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركةوأرقامها واألقساط المدفوعة واسم المشت
واألسهم التي تصدرها الشركة تكون قابلة للتداول في سوق األوراق المالية وفق ما نص عليه               

  .قانون األوراق المالية
  )١٦٠(مادة 

يجوز أن يتضمن نظام الشركة أية قيود تتعلق بتداول األسهم شريطة أال يكون من شأن هـذه                 
  .داول، أو حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمهالقيود تحريم الت

  :ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يوافق على بيع أو نقل سهم في األحوال التالية
  . إذا كان السهم مرهوناً أو محجوزاً

  .إذا كان السهم مفقوداً ولم يعطى بها شهادة جديدة
  .كةإذا كان البيع أو النقل مخالفاً لهذا القانون أو نظام الشر
  .في أية أحوال أخرى تحظرها القوانين واللوائح المرعية

  :المذكرة اإليضاحية
أن من خصائص شركات المساهمة أن األسهم الصادر عنها قابلة للتـداول بطريـق                

خاصة بالقانون التجاري، لذلك توجد حرية تداول األسهم بالطريق التجارية، ولكـن تـصف              
قيوداً اتفاقية  .ام الشركة تتضمن قيود تتعلق بتداول األسهم      المادة على إمكانية وضع قيود في نظ      

ألن النظام األساسي للشركة أقر من أعضاء الجمعية التأسيسية ويكمن أن تكون هـذه القيـود                
راجعة إلى أن شركة المساهمة قد تكونت من مؤسسين يعرفون بعضهم بعضاً وال يرغبون في               

، وقد تؤسس الشركة بأموال وصية ويرغب       دخول أشخاص آخرين معهم في الشركة بسبب ما       
من وضع القيود منع انتقال األسهم لألجانب، وقد تؤسس شركة مساهمة الستغالل صحيفة لها              
سياسية معينة وتوضع قيود على انتقال أسهمها حتى ال تنتقل أسهمها إلـى جماعـة سياسـية                 

خالفة لحقيقـة خـصائص     معارضة، أال يكون من شأنها تحريم التداول ألن في هذا التحريم م           
الشركة المساهمة وهي أن أسهمها قابلة للتداول لذلك يجب أن يبقى التداول وفق القيود التـي                
وردت في نظام الشركة األساسي، وكذلك يجب أال يكون من شأن القيود التي نص عليها فـي                 

كهـا، وألن   النظام األساسي للشركة أن تحرم المساهم من حقه في النزول عن األسهم التي يمل             
حق المساهم في النزول عن سهمه من الحقوق األساسية التي ال يجوز حرمانه منها ثم أن في                 
اشتراط عدم النزول أن يؤدي إلى إجبار المساهمين على البقاء في الشركة طيلة حياته، وهـذا                
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الشرط ال يصح ألن مدة شركة المساهمة غير معينة، فضالً عن مخالفتـه النظـام العـام ألن        
اإللتزام طيلة الحياة مطلق، أما القيود التي تحد من التداول ال تصل لمنعـه فهـي صـحيحة                  

  .ومشروعة
  )١٦١(مادة 

  .ال يسأل المساهم عن التزامات الشركة إال بقدر ما يملك من أسهم في رأسمال الشركة
 ال يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على أحد المساهمين، وإنمـا يجـوز               

  .لدائني المساهم توقيع الحجز على السهم وعلى األرباح الناتجة عنه بموجب حكم قضائي
يؤشر الحجز على السهم في سجل األسهم، ويؤشر على السهم بما يفيد توقيع الحجز عليه، وال                
ترفع هذه اإلشارة إال بقرار من السلطة المختصة وتسري على الحـاجز أو المـرتهن جميـع         

تخذها الجمعية العامة بالنسبة للمساهم المحجوزة أسـهمه أو الـراهن دون أن             القرارات التي ت  
  .يكون لهما حقوق المساهم األخرى في الشركة

  
  :المذكرة اإليضاحية

من خصائص شركة المساهمة أن الشريك  المساهم ال يكون مسئوالً عـن التزامـات                 
ال يسأل عن التزامات الـشركة      الشركة إال بقدر ما يملك من أسهم في رأسمال الشركة، لذلك            

خارج هذا النطاق لذلك ال يجوز الرجوع عليه في أموالـه الخاصـة بخـصوص التزامـات                 
  .الشركة، لذلك إذا أفلست الشركة ال يفلس الشريك المساهم، وإذا أفلس هو ال تفلس الشركة

اهم ولكون الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية كل شريك،ولكون الشريك المـس            
مسئول في حدود ما يملك من اسهم في رأسمال الشركة، لذلك ال يجوز لدائني الشريك المساهم                
أن يحتجزوا على أموال الشركة، بل هم الحق في الحجز على أمواله، لذلك لهـم الحـق فـي            
الحجز على األسهم التي يملكها في رأسمال الشركة ولهم الحق في الحجز على األرباح الناتجة               

  .وجب قرار من المحكمة المختصةعنه بم
وإذا تم الحجز على سهم الشريك المساهم يجب أن يؤشر بالحجز على السهم في سجل األسهم                
ويؤشر على السهم نفسه بما يفيد توقيع الحجز عليه، وال ترفع هذه اإلشـارة إال بقـرار مـن                   

وص الـشريك   المحكمة المختصة، وتسري جميع قرارات الجمعية العامة التي تتخذها بخـص          
المساهم المحجوزة أو المرهونة أسهمه في مواجهة الحاجز أو المرتهن، ولكن تكون للحـاجز              

  .أو المرتهن حقوق الشريك المساهم األخرى في الشركة
  )١٦٢(مادة 

  .المساهم مدين للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة عن أسهمه
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واعيد المعينة لذلك، وتستحق الغرامـات      يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم غير المدفوعة في الم        
  .عن التأخير في الوفاء بمجرد حلول ميعاد االستحقاق دون حاجة إلى إنذار

إذا تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق عليه من قيمة السهم في ميعاد االسـتحقاق، جـاز                 
 بكتـاب مـسجل     لمجلس اإلدارة التنفيذ على السهم، وذلك بإنذار المساهم بدفع القسط المستحق          

مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يقم بالوفاء خالل عشرة أيام من تاريخ وصول اإلنذار جـاز                
للشركة بيع األسهم في سوق األوراق المالية، وإذا لم توجد هذه السوق جاز للشركة بيع السهم                

ـ                  راء في المزاد العلني وال يجوز للمساهم دفع القيمة المستحقة عليه فـي اليـوم المحـدد إلج
  .المزايدة

تستوفى الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها مـن أقـساط متـأخرة وغراماتهـا                  
والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم فإذا لم يكف الثمن للوفاء بهذه المبالغ، جاز للـشركة               

  .الرجوع بالباقي على المساهم بالطريقة العادية للمطالبة
ب على الشركة تحرير محضر بما تم في جلسة المزايـدة وتعتبـر             إذا تم البيع بالمزايدة، وج    

  .البيانات الواردة في هذا المحضر صحيحة ما لم يثبت خالف ذلك
تلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه ويعطى المشترى سهماً جديداً يحمل رقـم الـسهم      

  .جديدالملغى، ويؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك ال
  :المذكرة اإليضاحية

يدفع المكتتب حين االكتتاب ربع قيمة السهم الذي اكتتب فيه على األقل، وبعـد ذلـك                  
عليه أن يقوم بالوفاء ببيعه قيمة السهم للشركة حسب ما هو محدد في هذا القانون، لذلك يكون                 

ركـز الـدائن    المساهم مديناً بكامل القيمة غير المدفوعة من أسهمه، فتكون الـشركة فـي م             
والمساهم في مركز المدين لذلك يلتزم المساهم بصفته مديناً للشركة بدفع قيمة الـسهم غيـر                
المدفوعة في المواعيد المعينة لذلك، فإذا تخلف عن ذلك عليه أن يدفع الغرامات عن التـأخير                

ويجوز في الوفاء بمجرد حلول ميعاد االستحقاق دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة من الشركة،               
لمجلس إدارة الشركة التقيد على السهم في حالة تخلف المساهم عن دفع القسط المستحق عليه               
من قيمة السهم في ميعاد االستحقاق، ويتم ذلك بإنذار يوجـه مجلـس اإلدارة إلـى المـساهم                  
بوجوب دفع القسط المستحق من قيمة السهم ويكون اإلنذار بكتاب مـسجل مـصحوب بعلـم                

لم يقم المساهم بالوفاء خالل عشرة أيام من تاريخ وصل اإلنذار، جاز للـشريك              الوصول، فإذا   
بيع أسهمه في سوق األوراق المالية، وإذا لم توجد هذه السوق جاز لها ببيعها في المزاد العلني                 
وال يستطيع المساهم الذي تخلف عن الوفاء أن يدفع القيمة المستحقة عليه في اليـوم المحـدد                 

يدة وإذا قامت الشركة ببيع األسهم فلها أن تستوفي من ثمنها ما يستحق لها مـن                إلجراء المزا 
أقساط متأخرة وغراماتها والمصاريف وترد الباقي من ثمنها لصاحب األسهم، أما إذا لم يكف              
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ثمنها للوفاء بهذه المبالغ للشركة الرجوع على أموال المساهم الخاصة بصفتها دائناً وبـصفته              
  .العادية للمطالبةمديناً بالطرق 

وإذا تم بيع األسهم بالمزاد العلني على الشركة أن تحرر محضراً بما تم في جلـسة المزايـدة                  
  .وتعد البيانات الواردة في هذا المحضر صحيحة ما لم يثبت خالف ذلك

وعلى الشركة أن تقوم ببيع السهم أن تلغيه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقـم الـسهم                 
  . ليها أن تؤثر في سجل األسهم ما يفيد وقع البيع مع بيان اسم المالك الجديدالملغي وع

  )١٦٣(مادة 
يكون مالكو السهم المتتابعين مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمة السهم، وفيما عـدا المالـك               
األخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية، بانقضاء سنتين من تاريخ نزوله عن السهم في                

  . األسهمسجل
  :المذكرة اإليضاحية

إذا باع المساهم سهمه الذي لم يف بكل قيمته للشركة إلى شخص أخر، فـال تنتهـي                   
مسئوليته عن الوفاء باألقساط التي لم يوف بها للشركة، بل يظل مسئوالً عـن الوفـاء بتلـك                  

التي لم تـدفع    األقساط مع من اشتري السهم فيتبع السهم ال ينتهي مسئولية البائع عن األقساط              
للشركة من قيمة األسهم، وبالتالي يكون كل من ملك السهم من بداية الشركة إلى حين الوفـاء                 
بأجر قسط من قيمة السهم مسئوالً مسئولية تضامنية مع غيره ممن ملكوا السهم قبله أو بعـده                 

قـت  تجاه الشركة تستطيع الشركة أن تعود على أي منهم حتى ولم يكن هو المالـك للـسهم و          
استحقاق باقي قيمة السهم وتطالبه بالوفاء، ولها أن تعود عليهم جميعاً مطالبتهم بالوفاء، ولكن              
ال يجوز للشركة أن تعود على أي من المالكين السابقين للسهم إال خالل سنتين مـن تـاريخ                  
التأشير بنزوله عن السهم في سجل األسهم، ألن المادة أبرأت مـالكو الـسهم التتـابعين مـن      

لمسئولية بعد انقضاء هذه المدة وفي هذه الحالة ال تستطيع الشركة أن تعود علـى أي مـنهم                  ا
  .للمطالبة بالوفاء قيمة السهم التي لم تدفع بعد، وال تستطيع إال أن تعود على المالك األخير فقط

 على مـا    والمسئولية التضامنية لمالكي السهم المتتابعين متعلقة بالنظام العام فال يجوز االتفاق          
يخالفها، فاتفاق مالك السهم األول مع مشتري السهم على عدم مسئوليته عن دفع بـاقي قيمـة                 
السهم األول مع مشتري السهم وال يسري في مواجهة الشركة التي لها أن تعود عليه مطالبته                 

ن بالوفاء بباقي قيمة السهم وال يستطيع ان يتمسك في مواجهتها باالتفاق الذي يتم بينـه وبـي                
  .المشتري الذي ينص على عدم مسئوليته

  )١٦٤(مادة 
ال يجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم وال تقع المقاصة بـين هـذا                  

  .االلتزام، وما يكون للمساهم من حقوق قبل الشركة
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  .ال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في راس المال
  :يضاحيةالمذكرة اإل

لكون السهم يمثل حصة الشريك في رأسمال الشركة، لذلك ال يجوز للشركة إبراء ذمة                
المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ألنه إذا جاز للشركة أن تعفيه من دفع قيمة الـسهم، وال                  
يكون شريكاً فضالً عن ذلك فإن في إعفاء الشركة المساهم من دفع قيمة السهم فيـه إخـالل                  

  .دار رأس المال المعلق في النظام األساسي للشركةبمق
وإذا كان المساهم دائناً للشركة، ومديناً للشركة بقيمة السهم فال تقع المقاصة بين دينـه وديـن                 
الشركة بمقتضى نص الفقرة األولى، وإذا دفع المساهم قيمة األسهم للشركة فـال يـستطيع أن                

حصته في رأسمال الشركة، والشركة ذمـه ماليـة         يطالب باسترداد ما دفعه ألن ما دفعه هو         
مستقلة عن ذمته، ولكن يستطيع أن يبيع أو ينزل عن األسهم التي يملكها مـع األخـذ بعـين                   

  .االعتبار القيود القانونية، والقيود االتفاقية على تداول األسهم
  )١٦٥(مادة 

أن قيمة السهم قد سـددت      بعد تسديد كامل قيمة األسهم يعطى المساهم شهادة أسهم يذكر فيها            
  .وتمتع حاملها بحق ملكية مطلقه لألسهم المبينة فيها

تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، كالحق في الحصول على نصيب مـن األربـاح               
التي تقرر توزيعها من موجودات الشركة عند التصفية وحق الحضور لجلـسات الجمعيـات              

لتصويت على قراراتها وحق التصرف فـي الـسهم وحـق       العامة واالشتراك في مداوالتها وا    
االطالع على أوراق الشركة ودفاترها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة وإقامة دعوى المـسئولية     
على أعضائه والطعن في قرارات الجمعية العامة، وذلك بالشروط الواردة في هذا القـانون أو               

  .نظام الشركة
ة العامة العادية وغير العادية يكون من شأنه المـساس          يعد باطالً كل قرار يصدر عن الجمعي      

  .بحقوق المساهم األساسية التي يستمدها بصفته شريكاً من أحكام القانون أو نظام الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

إذا قام المساهم بالوفاء بكل قيمة السهم للشركة، يعطي من الشركة شهادة اسهم يـذكر                 
 من قبل المساهم، ويترتب على هذه الشهادة أن يكون من تعطـى  فيها أن قيمة السهم قد سددت 

  .له مالكاً ملكية مطلقة لألسهم المذكورة في شهادة األسهم
وتبين الفقرة الثانية الحقوق التي تثبت للمساهم وتحددها بجميع الحقـوق المتـصلة بالـسهم،               

قرر توزيعها مـن    محامل السهم شريك فله الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي ت            
موجودات الشركة عن التصفية، وله الحق في حضور جلسات الجمعيات العامة، واالشـتراك             
في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق بيع أو النزول عن السهم، وله الحق ي مراقبـة                
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 أعمال إدارة الشركة بأن يطلع على أوراقها ودفاترها وما يقوم به مجلس اإلدارة من أعمـال               
تتعلق بإدارة الشركة، وله أن يطعن في قرارات الجمعية العامة، وذلك بالشروط الواردة فـي               

  .هذا القانون أو وردت في نظام الشركة
وللمساهم حقوق أساسية يستمدها بصفته شريكاً في الشركة من أحكام القانون أو مـن نظـام                

ادية أو غير العادية فكل قـرار       الشركة وهذه الحقوق ال يجوز المساس بها من قبل الجمعية الع          
يصدر عن الجمعية العادية أو غير العادية يمس بحقوق المساهم األساسية يكون باطالً ال أثـر                

  .له
  )١٦٦(مادة 

إذا فقدت شهادة األسهم، فلمالكها المسجل في سجل الشركة أن يطلب منها إعطـاء وثيقـة أو                 
  .شهادة جديدة بدالً من الضائعة

  . في صحفيتين محليتين مع ذكر أرقام الوثائق والشهادات وعددهايعلن هذا الفقدان
بعد مضي شهرين على تاريخ اإلعالن يعطى المساهم وثيقة أو شهادة جديدة على أن يؤشـر                

  .عليها بأنها أعطيت بدالً من ضائع
  :المذكرة اإليضاحية

قـدها، فلـه أن     إن فقد المساهم الشهادة المؤقتة باألسهم أو شهادة األسهم ممكن فإذا ف             
يطلب من الشركة أن تعطيه شهادة جديدة بدالً من الشهادة التي فقدت، شريطة أن يعلن عـن                 
فقدانه الشهادة في صحيفتين محليتين، ويجب أن يشمل إعالن الفقد على ذكر أرقام الـشهادات               

دت التي فقدت وعددها، وبعد مضي شهرين على تاريخ اإلعالن ولم يعثر على الشهادة التي فق              
  .تقوم الشركة بإعطائه شهادة جديدة على أن تؤشر عليها بأنها أعطيت له بدالً من ضائع

  )١٦٧(مادة 
يجوز أن ينص في نظام الشركة على استهالك األسهم أثناء قيام الشركة إذا كـان مـشروعها                 

  .مما يهلك تدريجياً أو كان قائماً على حقوق مؤقتة
الشركة أسهمها شريطة أن يكون سعرها أقـل مـن          يجوز أن يكون االستهالك بطريق شراء       

  .قيمتها االسمية أو مساوياً لهذه القيمة وتعدم الشركة األسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة
يجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء أسهم تمتع ألصـحاب األسـهم التـي تـستهلك                  

 ومع ذلك يجـب أن يخـصص        بالقرعة، ويحدد نظام الشركة الحقوق التي تعطيها ألصحابها       
نسبة مئوية من الربح السنوي الصافي لألسهم التي لم تستهلك ليوزع عليها باألولويـة علـى                
أسهم التمتع، وفي حالة انقضاء الشركة يكون ألصحاب األسهم التي لم تستهلك حق الحـصول               

  .باألولوية من موجودات التصفية على ما يعادل القيمة االسمية ألسهمهم
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  : اإليضاحيةالمذكرة
يجوز للشركة أن ترد القيمة االسمية للسهم أثناء حياتها وقبل انقضائها إذا نـص فـي                  

نظام الشركة على ذلك، شريطة أن يكون مشروعها مما يهلك تدريجياً، كما لو كانت ممتلكات               
الشركة مما يلحق التلف على مر الزمن كشركات المناجم والمحاجر، إذا كانت الشركة حاصلة              

ى امتياز حكومي يمنح لها لمدة معينة تصبح بعد مرورها موجودات الشركة ملكاً للحكومـة       عل
وتقوم الشركة برد قيمة السهم االسمية للمساهم أثناء حياتها حتى ال تـستحيل             . مانحة االمتياز 

على المساهمين الحصول على قيمة أسهمهم عند حلها، وتشترط الفقرة األولى أن يـنص فـي           
 على استهالك األسهم، وأن يكون مشروع الشركة مما يهلك تدريجياً أو كان قائماً              نظام الشركة 

على حقوق مؤقتة وهذا يعني انه ال يجوز النص في نظام الشركة على استهالك األسهم فيمـا                 
يجاوز ما نصت عليه الفقرة األولى، وتقوم الشركة وباستهالك األسهم سـنوياً عـن طريـق                

 إمكانية أن يتم استهالك األسهم بطريقة أخرى وهذا تردد الـشركة            القرعة ولم يرد في النص    
جزء من القيمة االسمية لجميع األسهم سنوياً بحيث يتم االستهالك الكلي على المدعى الزمنـي               

  .الذي يحدده نظام الشركة
واالستهالك ال بد أن يكون من أرباح الشركة أو االحتياطات القابلة للتوزيع وذلـك احترامـاً                

بدأ ثبات رأس المال، فالشركة ترد قيمة السهم المستهلك من االحتياطي أو الربح فإذا لم تدر                لم
الشركة ربحاً في أحد السنوات فال يتم استهالك األسهم في تلك السنة، ففي حالـة االسـتهالك                 
يجب أن يبقى رأس المال كامالً وإذا لم تحقق الشركة ربحاً فال يجوز لها اسـتهالك األسـهم،                  

جوز للشركة أن تستهلك األسهم عن طريق شراء تلك األسهم شريطة أن يكون سعرها أقـل          وي
  .من قيمتها االسمية أو مساوياً لهذه القيمة، وتقوم الشركة بإعدام األسهم التي استهلكتها

واألصل أن يترتب على استهالك األسهم انقطاع صلة من استهلكت أسهمه بالشركة لن يجوز              
لشركة على إعطاء أسهم تمتع ألصحاب األسهم التي استهلكت بالقرعـة،           أن ينص في نظام ا    

ألن ذلك يحقق العدالة وأسهم التمتع يخول أصحابها الحصول على نصيب من الربح الـسنوي               
الصافي التي لم تستهلك، وذلك تعويض لهم عن حرمانهم من مزايا السهم الذي اسـترده قبـل            

ن ألصحاب التي لم تستهلك حق الحصول باألولويـة         انقضاء الشركة وإذا انقضت الشركة يكو     
من موجودات التصفية على ما يعادل القيمة االسمية للسهم وهذا يحقق العدالة بنـي المـساهم                
ألنه يمكن المساهم الذي لم يستهلك سهمه من استرداد فيه السهم من موجودات التصفية وبذلك               

وهي مقاربة لـنص المـادة      . االسمية إليه يتساوى مع المساهم الذي استهلك سهمه برد قيمته         
  .  يمني١١٢
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  )١٦٨(مادة 
تحتفظ الشركة بسجل أو أكثر تدون فيها أسماء المساهمين وعدد األسهم التي يملكها كل منهم،               

  .وأعمال التصرف واالنتقال التي تجري عليها وأية بيانات أخرى تتعلق بها أو بالمساهمين
ه المادة، يجوز للشركة أن تودع نسخة من السجالت المشار          من هذ ) ٣(مع مراعاة أحكام البند     

أعاله لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين وأن تفوض تلـك             ) ١(إليها في البند    
  .الجهة حفظ وتنظيم هذه السجالت إذا رغبت بذلك

وفي حالة رغبة الشركة المساهمة في إدراج أسـهمها لـدى سـوق األوراق الماليـة فتتبـع                  
إلجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمليات تـداول           ا

أعـاله إلـى    ) ١(األوراق المالية في فلسطين والخاصة بتسليم السجالت المشار إليها في البند            
  .الجهة التي تحددها هذه القوانين واللوائح والتعليمات

ى سجل المساهمين فيما يخص مساهمته ألي سـبب         يجوز ألي مساهم في الشركة اإلطالع عل      
كان وعلى كامل السجل ألي سبب معقول ويجوز ألي شخص آخر ذو مـصلحة حـسب مـا        
تقدره المحكمة الطلب من الشركة االطالع على سجل المساهمين ويحق للشركة فـي جميـع               

سجل أو جزء   األحوال أن تتقاضى بدالً معقوالً في حالة رغبة أي شخص أو مساهم استنساخ ال             
  .منه

  :المذكرة اإليضاحية
للشركة أن تقوم بفتح سجالت حسب حاجتها تدون فيها أسماء المساهمين وعدد األسهم               

التي يملكها كل منهم، وكل التصرفات التي تكون األسهم كالً لهـا، والنـزول عـن األسـهم                  
  .أو المساهمينوانتقائها والتأشير بذلك في السجالت وأية بيانات أخرى تتعلق باألسهم 

  
  :سندات القرض : ثانيا 

  )١٦٩(مادة 
سندات القرض أوراق مالية قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة وتطرحها وفقاً ألحكام هذا             
القانون وأي قانون آخر مختص للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبه بـسداد القـرض               

  .وعوائده وفقاً لشروط اإلصدار
  )١٧٠(مادة 

إصدار سندات القرض إال بعد موافقة الجمعية العامة العادية ويجوز للجمعية العامـة             ال يجوز   
  أن تخول مجلس إدارة الشركة سلطة تعيين مقدار القرض وشروطه
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  )١٧١(مادة 
تكون سندات القرض اسمية وتسجل أسماء مالكيها، وتوثق البيوع الواقعة عليها في سـجالت              

الحافظة لهذه السجالت، وتكون هذه السندات قابلة للتداول        الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة       
  .في أسواق األوراق المالية

  )١٧٢(مادة 
تكون سندات القرض بقيمه اسمية واحدة في اإلصدار الواحد، وتصدر شهادات السندات بفئات             

  .مختلفة ألغراض التداول
 وفي جميـع الحـاالت      يجوز أن يباع سند القرض بقيمته االسمية أو بخصم أو بعالوة إصدار           

  .يسدد السند بقيمته االسمية
  

  )١٧٣(مادة 
  .إذا طرحت سندات القرض لالكتتاب العام وجب أن يتم عن طريق أحد المصارف المرخصة

تكون دعوة الجمهور لالكتتاب في سندات القرض بنـشرة يوقعهـا أعـضاء مجلـس اإلدارة                
  :وتشتمل بصفة خاصة على البيانات التالية

  . المقترضة، ومركزها الرئيسي، وتاريخ تأسيسها ورقم تسجيلها، ومدتهااسم الشركة
قرار الجمعية العامة بالموافقة على إصدار السندات وتاريخ هذا القرار مع اإلشارة إلى موافقة              

  .الوزير
  .عدد السندات التي تقرر إصدارها وقيمتها االسمية ومعدل عائدها

ة المالية التي يجري فيها االكتتاب والسنة السابق عليها         تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية السن      
  ..إذا لم تكن الجمعية العامة قد اعتمدت ميزانيتها بعد

قيمة السندات السابق إصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منهـا وقـت إصـدار الـسندات                 
  .الجديدة

  .ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء
  .العينية) المقدمات( وقيمة الحصص مقدار رأسمال الشركة

ملخص آخر ميزانية مقدمة من الشركة معتمدة من الجمعية العامة وموقعاً عليها مـن رئـيس                
  .مجلس اإلدارة أو المديرين

  .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمصارف التي سيتم االكتتاب بواسطتها
 نشر بيـان فـي الجريـدة التـي          ال ينفذ قرار الجمعية العامة بإصدار سندات القرض إال بعد         

  .من هذه المادة) ٢(تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة، يتضمن البيانات الواردة في البند 
  .يزود المراقب بنسخة من البيان المنشور
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تعلن نشرة االكتتاب في الصحف اليومية قبل بدء االكتتاب بخمسة أيام على األقل، مع اإلشارة               
  .ها البيانإلى الجريدة التي نشر في

  :المذكرة اإليضاحية
إذا وجدت الشركة ما يبرر التوسع في نشاطها أو ما يستدعي إلى حاجتها إلى األموال                 

فتستطيع أن تلجأ إلى طريقتين للحصول عليها وهما االقتراض من الغير أو طرح اكتتاب جديد               
قروضـاً جماعيـة   في الشركة إما أن تعد قروضاً فردية كاالقتراض من المصارف، وقد تعقد      

بمبالغ كبيرة تطرح لالكتتاب العام، فإذا طرحت الشركة سندات القرض لالكتتاب العـام عـن               
طريق دعوة موجهة للجمهور لالكتتاب، فيجب أن يتم االكتتاب في السندات المطروحة عـن              
طريق أحد المصارف المرخصة حماية لالدخار، ويجب أن توقع النشرة من أعضاء مجلـس              

وتشتمل على اسم الشركة المقرضة ومركزها الرئيس وتاريخ تأسيسها ورقم تسجليها           اإلدارة،  
ومدتها إذا كانت معنية كلما يتمكن الجمهور من معرفة الشركة التي سيكتتب في السندات التي               
تصدرها، ويجب أن يذكر فيها قرار الجمعية العامة غير العاديـة بالموافقـة علـى إصـدار                 

القرار، ويجب أن يذكر فيها عدد السندات التي قررت الشركة إصدارها           السندات، وتاريخ هذا    
وقيمتها االسمية ومعدل عوائدها، وال يجوز للشركة أن تصدر سندات قيمتها أكثر مـن قيمـة                
رأسمال الشركة الوجود فعالً، ويجب أن يذكر فيها تقرير عن نشاط الشركة منذ بداية الـسنة                

ب والسنة السابقة عليها إذا لم تكن الجمعية العامة قـد اعتمـدت             المالية التي يجري فيها الكتتا    
ميزانيتها لتمكين الجمهور من معرفة المركز المالي للشركة، ويجب ذكر قيمة السندات السابق             
إصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت إصدار السندات الجديدة، وميعـاد اسـتحقاق               

ها، ومقدار رأسمال الشركة وقيمة األسهم العينيـة فيـه،          السندات وشروط وضمانات الوفاء ب    
وملخص آخر ميزانية مقدمة من الشركة ومعتمدة من الجمعية العامة وموقع عليها من رئـيس               
مجلس اإلدارة أو المديرين وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمصارف التي سـيتم االكتتـاب              

دار سندات قرض أن يتم تسجيل القرار من        بواسطتها، ويشترط لنفاذ قرار الجمعية العامة بإص      
قبل المراقب في سجل الشركات إن ينشر بيان في الجريدة الرسـيمة التـي تـصدرها وزارة                 

 من هذه المادة، ويجب على الشركة       ٢االقتصاد والتجارة يتضمن البيانات التي ذكرت في البند         
ن الجمهور باالكتتاب بواسطة    أن تزود المراقب بنسخة من البيان المنشور، وبعد ذلك يتم إعال          

نشره اكتتاب النشر في الصحف اليومية قبل بدء االكتتاب بخمسة أيام على األقل، ويجـب أن                
  .يشار إلى الجريدة التي نشر فيها البيان

  )١٧٣(مادة 
ال يجوز للشركة إصدار سندات قرض إال إذا كان رأسمال الشركة المكتتب فيه قد دفع بأكمله                

  .د قيمة السندات كاملة على رأس المال الموجود فعالًشريطة أال تزي
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يشترط أال تزيد قيمة سندات القرض الجديدة باإلضافة إلى ما بقى في ذمة الشركة من قيمـة                 
  .سندات القروض السابقة على رأس المال الموجود فعالً

ال تسري األحكام المنصوص عليها في البندين السابقين علـى شـركات االئتمـان العقـاري                
  .ومصارف التسليف الزراعي والصناعي والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من الوزير

  :المذكرة اإليضاحية
السندات قروض ال تستطيع أن تلجأ الشركة لالقتراض قبل أن تستوفى قيمة أسـهمها،               

قد دفع بأكمله،   ) المصدر( إلصدار السندات أن يكون رأسمال الشركة المكتتب به          لذلك يشترط 
ويجب أال تزيد قيمة مجموع السندات السابقة والالحقة على صافي أصـول الـشركة وقـت                
اإلصدار حساباً يحدده مدقق الحسابات في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة بمناسبة اإلصـدار     

نات بآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامـة، لـذلك ال يجـوز             على أساس ما ورد من بي     
إصدار سندات إال بعد أن تكون الشركة قد نشرت ميزانيتها عن سنة مالية على األقـل، وقـد                  
يقصد من هذا التحديد حماية حاملي السندات ألن صافي أصول الشركة وفق اإلصـدار هـو                

ن قيمة الدين كان في ذلك خطر كبير على هذا          ضمانهم العام، وإذا أصبح ضمان الدائن أقل م       
  .الدائن

ويشترط أيضاً إلصدار سندات قروض جديدة دفع المكتتبون في سندات قرض السابقة قيمتهـا              
كاملة، وهذا أمر منطقي إذ ال يجوز للشركة أن تطرح سندات اكتتاب جديد في حين لم يـدفع                  

ب دفع قيمة تلك السندات كاملة أوالً حتى        المكتتبون في سندات قروض سابقة قيمتها كاملة، فيج       
يجوز للشركة أن تلجأ إلى االقتراض من جديد، واستثنت الفقرة الثالثـة شـركات االئتمـان                
العقاري ومصارف التسليف الزراعي والصناعي والشركات التي تؤذن بقرار مـن الـوزير             

كله، ) المصدر( فيه   فأجازت لتلك الشركات إصدار سندات قرض قبل أداء رأس المال المكتتب          
  .أو أداء المكتتبون في سندات القرض السابقة قيمتها كاملة

  )١٧٤(مادة 
) ١٦٣(و) ١٦٢(تسري في حالة عدم الوفاء بقيمة السند األحكام المنصوص عليها في المادتين             

  .من هذا القانون
  )١٧٥(مادة 

مقررة أو أية مـدة أخـرى       إذا لم يتم تغطية جميع السندات المعروضة لالكتتاب خالل المدة ال          
يتقرر مد االكتتاب إليها، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر االكتفاء بإصدار القـدر الـذي                

  .تمت تغطيته من السندات وإلغاء الباقي
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  :المذكرة اإليضاحية
إذا انتهت المدة المحددة لالكتتاب في السندات فإما أن يكون قد تم االكتتاب كامالً فـي                  

د ال يتم االكتتاب كامالً في السندات، فيجوز تمديد االكتتاب لمـدة أخـرى، فـإذا                السندات، وق 
انتهت هذه المدة ولم تيم االكتتاب كامالً، فيجوز لمجلس إدارة الشركة أن تقرر االكتفاء بالقدر               
الذي تمت تغطيته من السندات وإصدار سندات بذلك، وهذا يعني أنـه ال يـشترط أن يكـون                  

 في السندات كما هو مشترط أن يكون االكتتاب كامالً فـي رأسـمال الـشركة                االكتتاب كامالً 
المطروح لالكتتاب فيه، وإذا قرر مجلس إدارة الشركة االكتفاء بما اكتتب فيـه مـن سـندات                

  .وعليه إلغاء الجزء الباقي الذي لم يكتتب فيه
  )١٧٦(مادة 

 القانون لالكتتـاب العـام فـي        في حالة مخالفة الشركة الشروط واإلجراءات المقررة في هذا        
السندات       ويكون لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختـصة إبطـال االكتتـاب،                     

  .والتزام الشركة برد قيمة السندات فضالً عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذي أصابه
  :المذكرة اإليضاحية

 إذا تحققـت ووضـع      وضع القانون شروطاً ال يجوز االكتتاب العام في الـسندات إال            
إجراءات ويجب أتباعها في حالة رغبة الشركة في طرح سندات قرض لالكتتاب العام، فـإذا               
تخلف شرط من الشروط  التي تجيز طرح السندات القرض لالكتتـاب العـام، أو لـم تتبـع                   
اإلجراءات الالزم ابتاعها في طرح السندات القرض لالكتتاب العام، فيكون لكل ذي مـصلحة              

طلب من المحكمة المختصة إبطال االكتتاب فدائنو الشركة لهم مصلحة في إبطال االكتتاب             أن ي 
فلهم الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ويطلبوا منها الحكم بإبطـال االكتتـاب وتلـزم                
المحكمة الشركة ويرد قيمة السندات، والشركة مسئولة عن الضرر الذي يلحق بذي المصلحة             

  .الذي أبطلته المحكمةنتيجة لالكتتاب 
  

  ()مادة 
تدفع قيمة سند القرض عند االكتتاب به دفعه واحدة، وتفيد باسم الشركة المقترضة فإذا وجـد                
متعهد بتغطية فيجوز في هذا الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسـمه بموافقـة مـدلس إدارة                

  .متفق عليه مع متعهد التغطيةالشركة المقترضة وتعاد حصيلة االكتتاب للشركة في الموعد ال
  :المذكرة اإليضاحية

على المكتتب في سندات القرض أن يدفع قيمة السند دفعة واحدة عند االكتتاب، لـذلك                 
ال يجوز تقسيط الوفاء بثمن السند ويرجع ذلك إلى أن الشركة في احتياج للمال لذلك طرحـت                 

املة وتقيد باسـم الـشركة، ويكـون    سندات القرض لالكتتاب لذلك يجب أن تدفع قيمة السند ك         
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المكتتب في مركز المقرض للشركة في مركز المقترضة، وقد تتفق الشركة مع متعهد تغطيـة               
مصرف مرخص على تغطية االكتتاب في السندات، فيجوز في هذه الحالـة تـسجيل قيمـة                

ترضـة،  السندات المكتتب فيها باسم متعهد التغطية شريطة موافقة مجلس إدارة الـشركة المق            
وبعد انتهاء فترة االكتتاب تعاد حصيلة االكتتاب من حساب متعهد التغطية إلى حساب الشركة              

  .في الموعد المتفق عليه بينها وبين متعهد التغطية
  )١٧٧(مادة 

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة خالل ثالثين يوماً من تاريخ إغالق االكتتاب في السندات أن               
 بعدد السندات المكتتب بها وقيمتها ويرفق بهذا البيان جدول بأسـماء            يقدموا إلى المراقب بياناً   

  .المكتتبين وعدد السندات التي أكتتب بها كل منهم
  :المذكرة اإليضاحية

تنتهي عملية االكتتاب في السندات بإغالق االكتتاب، فإذا أغلق االكتتاب في الـسندات               
راقب خالل ثالثين يوماً من تاريخ إغالق       يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يقدموا للم        

االكتتاب في السندات بياناً يتضمن عدد السندات التي يكتتب فيها وقيمتها ويرفق بهـذا البيـان              
  .جدول بأسماء المكتتبين وعدد السندات التي اكتتب فيها كل منهم

  )١٧٨(مادة 
لشركة المقترضة فإذا وجـد     تدفع قيمة سند القرض عند االكتتاب به دفعه واحدة، وتقيد باسم ا           

متعهد تعطيه فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسـمه بموافقـة مجلـس إدارة                
  .الشركة المقترضة، وتعاد حصيلة االكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع متعهد التغطية

  
  )١٧٩(مادة 

د دفع بأكمله شريطة أال تزيد قيمة       ال يجوز إصدار سندات قرض إال إذا كان رأسمال الشركة ق          
  .السندات كاملة على رأس المال الموجود فعالً

ال يجوز إصدار سندات قرض جديدة إال إذا دفع المكتتبون سندات القـرض الـسابق قيمتهـا                 
كاملة، شريطة أال تزيد قيمة سندات القرض الجديدة باإلضافة إلى ما بقي في ذمة الشركة من                

  .السابقة على رأس المال الموجود فعالًقيمة سندات القروض 
ال تسري األحكام المنصوص عليها في البندين السابقين علـى شـركات االئتمـان العقـاري                

  .ومصارف التسليف الزراعي والصناعي والشركات التي تؤذن في ذلك بقرار من الوزير
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  )١٨٠(مادة 
صدار سندات قرض إال إذا كفـل       ال يجوز للشركات قبل إقرار ميزانية سنتها المالية األولى إ         

الوفاء بهذه السندات أحد المصارف المعتمدة، أو كانت السندات مضمونة بصكوك أصـدرتها             
  .إحدى الجهات المذكورة

ال يجوز تنفيذ قرار مجلس اإلدارة بإصدار سندات القرض إال بعد قيد القرار لدى المراقب في                
  .سجل الشركات

  )١٨١(مادة 
مناسبة قرض واحد تعطي ألصحابها حقوقاً متساوية ويعد بـاطالً كـل            السندات التي تصدر ب   

  .شرط يخالف ذلك
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة أن مالكي سندات القرض في اإلصدار الواحد لهم حقوق متـساوية وهـذا                 
يعني أن عوائد السندات ال تختلف وإنما لسند الدين عائد واحد، ال يختلف باختالف مالكه، أي                

 سندات القرض في اإلصدار الواحد لها عائد ثابت موحد ويجب الوفـاء بـه فـي موعـد                   أن
  .استحقاقه

وهذا يعني أن سندات القرض في اإلصدار الواحد تتساوى في العوائد الثابتة وفي استرداد قيمة             
السند عن حلول األجل، والمساواة في الحقوق وااللتزامات تكون لمالكي سندات القرض فـي              

 الواحد فإذا وجد عدد من اإلصدارات لسندات القرض قامت به الشركة أثناء حياتها،              اإلصدار
فال يشترط أن يتساوى مالكو سندات القرض في اإلصدارات المتعددة في الحقوق ولكن يجـب             
أن يتساوى مالكو سندات القرض في اإلصدار الواحد مها في الحقوق، ويعد حكم المادة حكماً               

 اشتراط ما يخالفها فإذا اشترط أحد المكتتبين حقوق متميزة عـن حقـوق              أمراً لذلك ال يجوز   
المكتتبين اآلخرين في سندات القرض في اإلصدار الواحد يكون هذا الشرط بأكمله وال يبطـل               

  .االكتتاب ولكنه يساوي مع جميع مالكي السندات في الحقوق
  

  )١٨٢(مادة 
  :يجب أن يتضمن السند البيانات التالية 

  .جه السندعلى و
  .اسم الشركة المقترضة وشعارها إن وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة

  .اسم مالك سند القرض إذا كان السند اسمياً
  .رقم السند ونوعه وقيمته االسمية ومدته وسعر العائد

  :على ظهر السند
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  .مجموع قيم سندات القرض المصدرة
  .دات ومواعيد استحقاق العائدالسن) تسديد(مواعيد وشروط إطفاء 

  .الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجد
أية شروط وأحكام أخرى ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شريطة أن تتوافق هـذه               

  .اإلضافات مع شروط اإلصدار
  :المذكرة اإليضاحية

ند، وبينـت البيانـات     تبين المادة أن البيانات تكتب على وجه السند، وعلى ظهر الـس             
الواجب كتابتها على وجه السند، وعلى وجه الحصر، وهي اسم الشركة المقترضة وشـعارها              
أن وجد، وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة إذا كانت محددة المدة، وذلك للتعريف              

ومدتـه  بالشركة المقترضة، ويجب ذكر اسم مالك سند القرض، ورقم السند، وقيمته االسـمية              
وسعر العائد، أي تحديد مقدار الدين واألجل الذي يستحق استيفاءه بحلوله وسعر العائد الـذي               
يتقاضاه المقترض مالك السند، وتذكر على ظهر السند بيانات تبين مجموع قيم سندات القرض              
المصدرة ومواعيد وشروط تسديد السندات ومواعيد استحقاق العائد، والضمانات الخاصة للدين           
الذي يمثله السند إن وجدت، ويمكن للشركة المقترحة أن تضيف أية شروط وأحكـام أخـرى                

وهي تطابق نـص    . ترى إضافتها للسند، شريطة توافق اإلضافات مع شروط إصدار السندات         
  . أردني١٢١المادة 

  
  )١٨٣(مادة 

ت عينية أخرى أو    إذا كانت سندات القرض مضمونة بأموال منقولة أو غير منقولة أو بموجودا           
بغير ذلك من الضمانات أو الكفاالت فيجب أن يتم وضع تلك األمـوال والموجـودات تأمينـاً                 
للقرض وفقاً للتشريعات المعمول بها، وتوثيق الرهن أو الضمان أو الكفالة قبل تسليم أمـوال               

  .االكتتاب في سندات القرض إلى الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

لكي سندات القرض سواء تلك الضمانات أموال منقولة أو غير          إذا قدمت ضمانات لما     
منقولة أو موجودات عينية أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفاالت فيجب وضع تلك األمـوال                
والموجودات تأميناً للقرض وفقاً للتشريعات المعمول بها، ويجب أن يـتم توثيـق الـرهن أو                

 القرض إلى الـشركة وذلـك حمايـة لحـاملي           الضمان قبل تسليم أموال االكتتاب في سندات      
السندات فإذا كان محل الرهن ممتلك من ممتلكات الشركة والرهن يضمن الـسندات فيجـب               

وهي تطابق نـص    . توثيق الرهن قبل أن تسلم أموال االكتتاب في سندات القرض إلى الشركة           
  .  أردني١٢٢المادة 
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  )١٨٤(مادة 
  .و بأي عملة متداولة وفقاً للقوانين المعمول بهاتحرر سندات القرض بالدينار األردني أ

  :المذكرة اإليضاحية
نظراً لوجود عملة فلسطينية أوجبت المادة أن تذكر قيمة سـندات القـرض بالـدينار                 

األردني، ويجوز أن تذكر بعملة أخرى مادامت متداولة وفقاً للقوانين المعمول بها، فيجوز ذكر              
. باليورو أو بغيرها من العمالت المسوح التعامل فيها قانونـاً         فيه سندات القرض بالدوالر، أو      

  . أردني١٢٣وهي تطابق نص المادة 
  )١٨٥(مادة 

  :يجوز للشركة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لألحكام التالية 
أن يكون بقرار من الجمعية العامة يتضمن جميع القواعد والشروط التي يـتم علـى أساسـها                 

ويل السندات إلى أسهم، وأن يتم موافقة مالكيها الخطية وبالشروط وطبقاً لألسس المحـددة              تح
  .لذلك

أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط اإلصدار فإذا لم يبد                
  .رغبته خالل هذه المدة فقد حقه في التحويل

دات حقوق في األرباح تتناسب مع المدة الزمنية        أن تكون لألسهم التي يحصل عليها مالكو السن       
  .بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية

أن يتم في نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير من قبل مجلس اإلدارة يوضح فيه بيان بعدد األسهم                  
التي تم إصدارها خالل السنة، مقابل سندات القرض التي رغب أصحابها في تحويلهـا إلـى                

  .ل تلك السنةأسهم خال
  :المذكرة اإليضاحية

تجيز المادة للشركة إصدار سندات قرض تقبل التحويل إلى أسهم وحـددت الـشروط                
التي يجب أن تتوافر حتى تتم عملية تحويل السندات إلى أسهم وهي أن يـصدر قـرار مـن                   

 تحويـل   الجمعية العامة غير العادية يشتمل على القواعد والشروط التي يجب تحققها لكي تتم            
السندات إلى أسهم، شريطة أن تتم موافقة مالكي السندات الخطية على تحويلها إلى أسهم طبقاً               

ألن من حق مالك السند أن يظل دائناً للشركة أو يوافق على            . للشروط والقواعد المحددة لذلك   
عيـد  تحويل سنداته إلى أسهم، ويجب على حامل السند أن يبدي موافقته في التحويل في الموا              

التي تنص على شروط اإلصدار، وفي جميع األحوال ال يجوز أن هذه المواعيد األجل المحدد               
الستهالك السندات، فإذا لم يبد رغبته خالل المدة المحددة فقد حقه في التحويل، وتكون لألسهم               
التي حصل عليها مالكو السندات في حالة موافقتهم على التحويل حقوق في األرباح المدفوعـة     
عن السنة المالية التي تم فيها التحويل ويجب أن تتناسب الحقوق في األرباح مع المدة الزمنية                
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بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية، وتلزم الفقرة الرابعة مجلس اإلدارة بإعداد تقرير في              
ـ                 ندات كل نهاية سنة مالية موضح به بيان بعدد األسهم التي تم إصدارها خالل السنة مقابل س

أبدى أصحابها رغبتهم في التحويل إلى مساهمين خالل تلك السنة، وقيمتها االسمية وإدخـال              
 ١٢٥وهي تطابق نص المـادة      . التعديالت الالزمة على رأس المال المكتتب فيه وعدد األسهم        

  .أردني
  )١٨٦(مادة 

دات تتكون حكماً من مالكي سندات القرض في كل إصدار جماعة تسمى جماعة مـالكي سـن               
  .القرض

لجماعة مالكي سندات القرض الحق في أن تعين أميناً لإلصدار على نفقة الشركة المـصدرة               
  .لسندات القرض

يشترط في أمين اإلصدار أن يكون مرخصاً له بممارسة هـذا النـشاط مـن قبـل الجهـات                   
  .المختصة

  :المذكرة اإليضاحية
لكي سندات القرض ونص    أخذ المشروع بما استحدثته التشريعات بخصوص جماعة ما         

على وجود هذه الجماعة بحكم القانون، وأطلق عليها تسمية جماعة مالكي سـندات القـرض،               
وتشمل هذه الجماعة كل مالكي سندات القرض في كل إصدار ومن ثم يمكن أن تتعدد جماعات        

ار مالكي السندات بتعدد إصدار السندات، ولجماعة مالكي سندات اإلصدار تعيين أمين لإلصـد      
شريطة أن يكون مرخصاً له بممارسة هذا النشاط من جهات االختصاص ويكون تعينه علـى               

 ١٢٦ مـصري،    ٥٢وهي تقـارب المـادة      . نفقة الشركة التي قامت بإصدار سندات القرض      
  .أردني
  )١٨٧(مادة 

تكون مهمة جمعية مالكي سندات القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير الالزمة لصيانة             
  . الحقوق بالتعاون مع أمين اإلصدارهذه

تجتمع جمعية مالكي سندات القرض ألول مرة بناء على دعوة مـن مجلـس إدارة الـشركة                 
  . المصدرة للسندات ويتولى أمين اإلصدار المعين دعوة الجمعية بعد ذلك

  :المذكرة اإليضاحية
عـة مـالكي    تبين المادة الصالحيات التي تثبت ألمين اإلصدار، وهي أن تمثـل جما             

سندات القرض أمام القضاء، فله الحق في أن يرفع الدعوى وترفع الدعوى من الغيـر عليـه                 
ألنه يمثل جماعة مالكي سندات القرض، ويكون ألمين اإلصدار حق تمثيل جماعـة مـالكي               
سندات القرض أمام أي جهة أخرى فيما يتعلق بشئون هذه الجماعة، وأمين اإلصدار هو الذي               
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مالكي سندات الدين إلى االجتماع وهو الذي يتولى أمانة اجتماعاتهـا، وألمـين             يدعو جماعة   
اإلصدار أن يقوم بكل عمل الزم للمحافظة على حقوق مالكي سندات القرض، فلـه أن يقيـد                 
الرهن أو يقطع التقادم والتقدم في تفلسيه الخ، ويقوم أمين اإلصدار بأية مهمة أخـرى تكلفـه                 

وهـي  . شريطة أن تكون هذه المهمة تتعلق بجماعة حقوق الجماعـة         جماعة سندات الدين بها     
  . أردني١٢٨تقارب نص المادة 

  
  )١٨٨(مادة 

  :يتولى أمين اإلصدار الصالحيات التالية
تمثيل جمعية مالكي سندات القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما يمثلها أمام أية جهة                

  .أخرى
  .دات القرضتولى أمانة اجتماعات جمعية مالكي سن

  .القيام باألعمال الالزمة لحماية مالكي سندات القرض والمحافظة على حقوقهم
  .أية مهام أخرى توكله به جمعية سندات القرض

  
  )١٨٩(مادة 

على الشركة المقترضة دعوة أمين اإلصدار الجتماعات الجمعية العامة للـشركة وعليـه أن              
ال يكون له حق التصويت على قرارات الجمعيـة         يحضر تلك االجتماعات ويبدي مالحظاته و     

  .العامة
  :المذكرة اإليضاحية

تلزم المادة الشركة المقترضة أي التي أصدرت سـندات القـرض أن تـدعو أمـين                  
اإلصدار لحضور اجتماعاتها العامة، ويجب عليه أن يحضر تلك االجتماعات، وله أن يبـدي              

ية المحافظة على حقوق مالكي سـندات القـرض،         المالحظات أثناء اجتماع الجمعية العامة لغا     
وهي تطـابق   . ولكن ال يحق له االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركة           

  . أردني١٢٨نص المادة 
  )١٩٠(مادة 

على أمين اإلصدار أن يدعوا مالكي السندات لالجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً على أن ال تقل                
  .سندات القرض عن مرة واحدة في السنةاجتماعات جمعية مالكي 

تدعى جمعية مالكي السندات وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الجمعية العامة العادية وتطبق علـى              
  .الدعوة واجتماعاتها األحكام ذاتها التي تطبق على هذه الجمعية
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ندات كل تصرف يخالف شروط إصدار سندات القرض يعد باطالً إال إذا أقرته جمعية مالكي س              
القرض بأكثرية ثالثة أرباع أصواتهم الممثلة في االجتماع شريطة أن ال يقل السندات الممثلـة               

  .في االجتماع عن ثلثي مجوع قيمة السندات المصدرة والمكتتب بها
يبلغ أمين اإلصدار قرارات جمعية مالكي سندات القرض إلى المراقب والـشركة المـصدرة              

  .لية تكون السندات مدرجة فيهاللسندات وأي سوق لألوراق الما
  :المذكرة اإليضاحية

يجب على أمين اإلصدار أن يدعو مالكي السندات لالجتماع، وله تقرير وقت الدعوة،               
فكلما رأي أن االجتماع ضرورياً له أن يوجه الدعوة إلى مالكي سندات القرض، ويـشترط أال               

د في السنة، لـذلك علـى أمـين         يقل اجتماع جماعة مالكي السندات القرض عن اجتماع واح        
اإلصدار أن يدعوا جماعة مالكي سندات القرض الجتماع واحد على األقل في السنة، ولـه أن         
يدعوهم إلى أكثر من اجتماع إذا رأي وجود ضرورة لذلك، وعلى أمين اإلصدار أن يتبع فـي   

العامة العاديـة،   دعوته جماعة مالكي سندات القرض لالنعقاد القواعد المقررة لدعوة الجمعية           
وتطبق على الدعوة اجتماعات جماعة مالكي سندا الدين األحكام ذاتها التي تطبق على دعـوة               
اجتماعات الجمعية العامة للشركة، وإذا قامت الشركة بتصرف يخالف شروط إصدار سـندات             
القرض ألنه خالف شروط إصدار سندات القرض التي اكتتب مالكو سـندات القـرض علـى                

لكن لجماعة مالكي سندات القرض أن تقرر تلك التصرفات بأكثرية ثالثـة أربـاع              ضوئها، و 
األصوات الممثلة في االجتماع شريطة أال تقل السندات الممثلة في االجتماع عن ثلثي مجموع              
قيمة السندات التي أصدرتها الشركة وعلى أمين اإلصدار أن يبلغ قـرارات جماعـة مـالكي                

وإلى الشركة المصدرة لسندات القرض، وإلى أي سوق لألوراق         سندات القرض إلى المراقب     
  . أردني١٩٠وهي تطابق نص المادة . المالية تكون السندات مدرجه فيه

  
  )١٩١(مادة 

ال يجوز للشركة أن توفي إلى حملة السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض ما                
  .فيها على غير ذلكلم ينص قرار إصدار السندات ونشره االكتتاب 

يجوز أن تتضمن شروط اإلصدار حق الشركة بالوفاء بسندات القرض بالقرعة أو بنسبة منها              
  .أيهما أفضل سنوياً على مدي مدة سندات القرض

في حالة حل الشركة المساهمة قبل موعدها بغير سبب االندماج في شركة أخرى أو تقـسيمها                
طلبوا الوفاء بقيمة سنداتهم قبل انتهاء المـدة المقـررة         إلى أكثر من شركة لحملة السندات أن ي       

  .للقرض كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك
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يتم الوفاء بقيمة السندات من األرباح التي تحققها الشركة أو من االحتياطي القابـل للتوزيـع                
  .االختياري أو من رأس المال أن لم يوجد االحتياطي

  :المذكرة اإليضاحية
رة األولى على الشركة أن تدفع قيمة السندات التي أصدرتها اآلن الموعد            حضرت الفق   

المحدد والمعلن عنه وفي نشرة االكتتاب، لذلك فاألصل أن الـشركة ال تـوفي إلـي مـالكي                  
السندات قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض، ألن في ذلك مخالفة لشروط اإلصدار              

الك السند في العوائد التي يأخذها، ولكـن يمكـن للـشركة أن             وفيه أيضاً ما يمس بمصلحة م     
  .تضمن نشرة االكتتاب وقرار إصدار السندات ما يخالف ذلك

فإذا تضمن ما يخالف ذلك، فلها أن تلجأ إلى طريقة استهالك سندات القرض على دفعات كمـا          
 حلول موعد سداد    هو الشأن في استهالك األسهم لكي تتفادى دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند            

وتشترط الفقرة الثانية الستهالك الشركة سندات القرض التي أصدرتها أن تكون قـد             . القرض
أعلنت في نشرة االكتتاب أنها ستقوم باستهالك عدد من السندات كل عام تُحـدد بالقرعـة أو                 
بنسبة محدد من سندات القرض على مدى سنوات القرض وللشركة أن تحدد طريقة اسـتهالك             

  .لسندات التي تعد أفضل لهاا
وتجيز الفقرة الثالثة لمالكي السندات في حالة حل الشركة قبل موعدها بغير سبب االندماج في               
شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة أن يطلبوا بالوفاء لسنداتهم قبـل انتهـاء المـدة                  

عاف الضمان العـام    المقررة للقرض، ألن في حل الشركة أو تقسيمها إلى أكثر من شركة إض            
لمالكي السندات لذلك لهم الحق في مطالبة الشركة بالوفاء لهم بقيمة سنداتهم، وللشركة أيـضاً               
أن تعرض عليهم في هذه الحالة الوفاء بقيمة سنداتهم قبل موعد استحقاق الوفاء بها، أما فـي                 

ماج تحل محل الشركات    حالة االندماج فإن الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناشئة عن االند          
المندمجة وتكون مسئولة عن الوفاء بسندات الدين وسائر ديـون والتزامـات الـشركة تلـك                
الشركة، لذلك ال يجوز لمالكي السندات المطالبة بالوفاء بقيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة              

من األرباح التي   للقرض ألن ضمانهم العام لم يتأثر، واألصل أن يتم استهالك سندات القرض             
حققتها الشركة، فإذا حدث ولم تحقق الشركة في إحدى السنوات ربحاً يكون للشركة دفع قيمـة           
السندات المستهلكة من االحتياطي االختياري أن وجد، فإن لم يوجـد فتـدفع الـشركة قيمـة                 

  .السندات المستهلكة من رأس المال
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  الفصل الثالث

  إدارة الشركة المساهمة

  :جلس إدارة الشركة م: أوالً 

  )١٩٢(مادة 
يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن ثالثة أشخاص وال يزيـد                
على ثالثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة، ويتم انتخابهم من قبل الجمعيـة العامـة                 

إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات     للشركة باالقتراع السري وفقاً ألحكام هذا القانون ويقوم بمهام          
  .تبدأ من تاريخ انتخابه

يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من المتمتعين بالجنسية الفلسطينية ولهم مـواطن              
بها، ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من الوزير المختص، إعفاء الشركة من هذا الحكـم إذا                

 ال تكون نسبة األجانـب فـي مجلـس          كان بعض المساهمين من األجانب، غير أنه يجب أن        
  .اإلدارة أكثر من نسبة اشتراك المساهمين األجانب في رأسمال الشركة

من هذه المادة، على مجلس اإلدارة أن يـدعو الجمعيـة العامـة             ) ٤(مع مراعاة أحكام البند     
 أن  للشركة لالجتماع خالل األشهر الثالثة األخيرة من مدته النتخاب مجلس إدارة جديد ، على             

يستمر في عمله إذا تأخر انتخاب المجلس الجديد ألي سبب من األسباب، شريطة أن ال تزيـد                 
  .مدة التأخير في أي حالة من الحاالت على ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم

يجوز أن يشترط في نظام على الشركة انتخاب عدد ال يقل عن نصف أعضاء مجلس اإلدارة                
سي الشركة، كما يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ما لم يـنص نظـام               من بين مؤس  

  .الشركة على غير ذلك
) ٣(إذا كان موعد عقد االجتماع الذي ستدعى إليه الجمعية العامة للشركة بمقتضى أحكام البند               
عـد  من هذه المادة يقع قبل انتهاء مدة مجلس اإلدارة القائم بستة أشهر على األكثـر أو يقـع ب           

انتهاء مدة المجلس بنفس المدة فيستمر هذا المجلس في عمله وينتخب مجلس اإلدارة الجديد في               
  أقرب اجتماع عادي للجمعية العامة

  :المذكرة اإليضاحية
الشركة شخص اعتباري، والشخص االعتباري خواء أو قبض ربح لذلك ال بـد مـن                 

ويتولى نـشاطها ويتخـذ القـرارات       وجود من يمثله، ومجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها          
الالزمة لتحقيق الغرض الذي أسست من أجله، وال يغير من ذلك أن يكـون الـسلطة العليـا                  
والسيادة القانونية للجمعية العامة للمساهمين ألن السيادة الفعلية هي لمجلس اإلدارة ألنـه هـو               

لشركة المساهمة على أسـاس     الذي يتولى إدارة ذمة األمور اليومية في الشركة، وتقوم إدارة ا          
ارتباط الحق في اإلدارة بملكية رأس المال، فالمساهمون يجتمعون في جمعية عامـة لتبـادل               
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الرأي في أمور الشركة لكن لكثرة عددهم وانتقاء معظمهم للخبرة اسـتلزم وجـود مجموعـة         
 رقابتهـا   محددة العدد متخصصة تتولى اإلدارة الفعلية للشركة لحساب الجمعية العامة وتحـت           

  .هي مجلس اإلدارة
وتبين الفقرة األولى كيف يتشكل مجلس اإلدارة، فالجمعية العامة تقوم بانتخاب أعضاء مجلس             
اإلدارة من قبل المساهمين باالقتراح السري المباشر، ومجلس اإلدارة المنتخب يجب أال يقـل              

د نظام الشركة ويحدد    عدده عن ثالثة أشخاص وال يزيد على ثالثة عشر شخصاً وفقاً لما يحد            
العدد في نظام الشركة فردياً لتجنب التساوي في اآلراء عند التصويت، وتتولى الجمعية العامة              
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات تبدأ من تـاريخ انتخابـه وتقـوم الجمعيـة                 

العامة بـصورة   التأسيسية بانتخاب أول مجلس إدارة لمدة أربع سنوات وبعد ذلك تقوم الجمعية             
دورية بانتخاب مجلس اإلدارة كل أربع سنوات، وتحسب مدة عضوية مجلس اإلدارة المنتخب             

  .من الجمعية التأسيسية من تاريخ تسجيل الشركة
وتشترط الفقرة الثانية أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من المتمتعين بالجنسية الفلسطينية             

العناصر الوطنية على الشركات التي يساهم فيها أجانـب         ولهم فيها، والهدف من ذلك سيطرة       
حتى تستطيع بالحصول على أغلبية األصوات تفادي أي قرار يضر بالمواطن، واستثناء تعفي             
الشركة من هذا الحكم إذا حصلت على ترخيص خاص من الوزير إذا كان بعض المـساهمين                

رة الفلسطينية إال أنه يجب أن تكون       من األجانب فيمكن أن ال تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدا         
نسبة اشتراك األجانب في مجلس اإلدارة متناسبة مع اشتراك المساهمين األجانب في رأسـمال   
الشركة، فال يجوز أن تكون نسبة اشتراكهم في مجلس اإلدارة أكثـر مـن نـسبة اشـتراك                  

  .المساهمين األجانب في رأسمال الشركة
 من هذه المـادة ن      ٤جلس اإلدارة مع مراعاة ما ورد في الفقرة         وتبين الفقرة الثالثة أن على م     

يدعوا الجمعية العامة للشركة لالجتماع خالل األشهر الثالثة األخيرة من مدته النتخاب مجلس             
إدارة جديد على أن يستمر في عمله إذا تأخر انتخاب المجلس الجديد ألي سبب كان، شـريطة        

 من الحاالت على ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلـس            أال تزيد مدة التأخير في أية حالة      
القائم، إذا كان موعد عقد االجتماع الذي ستدعى إليه الجمعية العامة بمقتضى الفقرة الثالثة من               
هذه المادة يقع قبل انتهاء مدة مجلس اإلدارة القائم بستة أشهر على األكثر أو يقع بعد انتهـاء                  

يستمر المجلس في عمله وينتخب مجلس اإلدارة الجديد فـي أقـرب            مدة المجلس بنفس المدة ف    
  . أردني١٣٢وهي تطابق نص المادة . اجتماع عادي للجمعية العامة
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  )١٩٣(مادة 
يحدد في نظام الشركة المساهمة عدد األسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكـاً لهـا فـي                  

محتفظاً بعضويته فيه، ويـشترط     رأسمال الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها، ويبقى         
في هذه األسهم أن ال تكون محجوزة أو مرهونة، أو مقيدة بقيد آخر، ويمنع التصرف المطلق                

من هذا القـانون الـذي      ) ١٢٧(فيها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة           
  .يقضي بعدم جواز التصرف في األسهم التأسيسية

اهمين األسهم التي يملكونها لتكملة عدد األسهم المطلوبـة لترشـيح           يجوز أن يقدم بعض المس    
أحدهم لعضوية مجلس اإلدارة مع احتفاظهم بملكية هذه األسهم وفي هذه الحالة تعامل األسـهم               

  .المقدمة كما لو كانت لعضو مجلس اإلدارة وتسري عليها األحكام الواردة في هذه الحالة
 اإلدارة محجوزاً ما دام مالك األسهم عضواً في المجلس          يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس    

ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها، وال يجوز التداول بها خالل تلك المدة وتحقيقاً لذلك                
توضع إشارة الحجز عليها مع اإلشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعد هذا الحجـز رهنـاً                

لتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلـى مجلـس         لمصلحة الشركة ولضمان المسئوليات واال    
  .اإلدارة

تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المـساهمة إذا نقـص عـدد                 
من هذه المادة وألي سبب مـن       ) ١(األسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام البند           

 الدرجة النهائية أو تم رهنها خالل مـدة         األسباب، أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب       
عضويته، ما لم تكتمل األسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاص به خالل مدة ال تزيد عن                 
ثالثين يوماً، وال يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس اإلدارة خالل حـدوث الـنقص فـي            

  .أسهمه
وأن يضمن تقريره إلـى الجمعيـة   على مدقق الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة      

  .العامة أية مخالفة في هذا الشأن
  :المذكرة اإليضاحية

تبين الفقرة األولى أنه يحدد في نظام الشركة عدد أسهم ضمان العضوية فـي مجلـس إدارة                 
الشركة، أي عدد األسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكها في رأسمال الشركة، أي عـدد                

ن يكون الشخص مالكها في رأسمال الشركة حتى يرشح لعضوية مجلس           األسهم التي يشترط أ   
إدارتها، ويبقى محتفظاً بعضويته والقصد من ذلك ضمان تصرفاته طـوال فتـرة عـضويته               
لصالح الشركة والمساهمين الغير، ويشترط في هذه األسهم أن ال تكون محجوزة أو مرهونـة               

، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه        أو مقيدة بقيد آخر، ويمنع التصرف المطلق فيها       
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 من هذا القانون الذي يخطر التصرف ي السهم التأسيسي قبل مـرور سـنتين               ١٢٧في المادة   
  .على األقل من تأسيس الشركة ويعد باطالً أي تصرف يخالف ذلك

ـ                 هم وتجيز الفقرة الثانية أن يقدم بعض المساهمين األسهم التي يملكونهـا لتكملـة عـدد األس
المطلوبة لترشيح أحدهم لعضوية مجلس اإلدارة مع احتفاظهم بملكيتها وفي هذه الحالة تعامـل              
األسهم المقدمة كما لو كانت لعضو مجلس اإلدارة وتسري عليها األحكام الـوارد فـي هـذه                 
الحالة، وعدد األسهم الذي يمثل النصاب المؤهل لعـضوية مجلـس اإلدارة تحجـز وتبقـى                

الكها عضواً في مجلس اإلدارة وتبقى محجوزة أيضاً لمدة ستة اشـهر بعـد              محجوزة ما دام م   
انتهاء عضويته في المجلس، وأسهم ضمان العضوية في مجلس اإلدارة ال يجوز تداولها خالل              
مدة عضوية مالكها في مجلس اإلدارة، لذلك يجب أن توضع إشارة الحجز عليها في اإلشـارة                

 حجزها رهناً لمصلحة الشركة ليـضمن التعـويض عـن    إلى ذلك في سجل المساهمين، وبعد 
الضرر الذي لحق بالشركة نتيجة لما قام به من أفعال ضارة بالـشركة، أو تـضمن الوفـاء                  
بالتزاماته نحو الشركة التي نشأت أثناء اشتراكه في مجلس إدارتها ولم يقم بالوفاء بها، وكذلك               

للشركة من أضرار أو الوفـاء بااللتزامـات        الحال تضمن ما سببه مجلس اإلدارة أثناء إدارته         
  .التي نشأت للشركة على مجلس اإلدارة ولم يتم الوفاء بها

ويجب أن يبقى عضو مجلس اإلدارة مالكاً لعدد األسهم المحدد في نظـام الـشركة كـضمان                 
لعضويته طوال مدة عضويته في مجلس اإلدارة، فإذا نقص عدد األسهم التي يجب أن يكـون                

ا ألي سبب من األسباب أو ثبت الحجز عليها بحكم قضائي أو تم رهنها خالل مـدة                 مالكها له 
عضويته فإن عضويته تسقط تلقائياً من مجلس اإلدارة ما لم يكمل األسهم التي نقـصت مـن                 
أسهم التأهيل الخاص به خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوماً، وال يجـوز لـه أن يحـضر أي                    

وأعطـت الفقـرة الخامـسة مـدقق        . حدوث النقص في أسهمه   اجتماع لمجلس اإلدارة خالل     
الحسابات التحقق مراعاة تحقيق ملكية عضو مجلس اإلدارة للعدد المحدد من األسهم المحـدد              
في نظام الشركة ليكون ضمان العضوية في مجلس اإلدارة وإذا وجد مخالفة لـذلك عليـه أن                 

  . يضمنها تقريره الذي يقدمه للجمعية العامة
  

  )١٩٤(مادة 
  :يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة 

  .أن يكون كامل األهلية
  .أال يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة جناية

  .أال يكون قد حكم بإفالسه أو إعساره ما لم يرد اعتباره
  .أن يكون مالكا لعدد من األسهم يحدده نظام الشركة
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من هـذا   ) ٣٦٤(وبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة        أال يكون قد حكم عليه بأية عق      
  .القانون

  .أال يكون موظفاً في الحكومة أو في أي شخصية اعتبارية عامة
  :المذكرة اإليضاحية

تشترط المادة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة أال يكون قـد                 
الخ، ..ة أو نصب أو خيانة أو تزوير أو نفاق        حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرق        

من هـذا   ) ٣٦٤(وال يكون قد حكم عليه بأية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة              
القانون، والحكمة من وراء اشتراط ذلك الرغبة في أن يكون عضو مجلس اإلدارة على درجة               

ـ           دم توقيـع أي مـن هـذه        من النزاهة والثقة وحسن السمعة في شخصه وتصرفاته، ويعد ع
واشترطت المادة أن يكون المرشح لعضوية إدارة شركة المـساهمة          . العقوبات دليالً على ذلك   

أن يكون كامل األهلية، واشترطت المادة في المرشح لعضوية اإلدارة أال يكـون قـد حكـم                 
حـدد فـي    بإفالسه أو إعساره أو حكم عليه لكن رد اعتباره، وأن يكون مالكاً لعدد األسهم الم              

نظام الشركة كشرط للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، ويشترط أال يكون موظفاً في الحكومـة              
أو أي شخصية اعتبارية عامة حتى يتفرغ لوظيفته وحتى ال تستغل الشركة وظيفته لـصالحها               

  .بالتأثير عليه وهذا الشرط يتعلق بالموظف الذي يرشح نفسه بصفته الشخصية
  

  )١٩٥(مادة 
 الحكومة أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتباريـه              إذا ساهمت 

عامة أخرى في شركة مساهمة، فتمثل في مجلس إدارتها بعضو أو أكثر حسبما يتفق عليه بين                
األطراف المعنية أو بعدد يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة، وال تـشارك فـي                

آلخرين، ويتمتع العضو الذي تعينه لتمثيلهـا بجميـع حقـوق           انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ا    
العضوية األخرى، ويتحمل واجباتها، ويشترط أن ال يعين أي شخص بمقتضى أحكام هذا البند              
عضواً أو أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة بما في ذلك الشركات العربيـة                

  .واألجنبية
مؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية االعتباريـة العامـة         تستمر عضوية ممثل الحكومة أو ال     

األخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة للمدة المقررة للمجلس وللجهة التي عينته اسـتبدال              
غيره به في أي وقت من األوقات، ليكمل مدة سلفه في المجلس، أو انتداب من يحـل محلـه                   

على أن تبلـغ الـشركة خطيـاً فـي          " فلسطين" بصورة مؤقتة في حال مرضه أو غيابه عن         
  .الحالتين
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إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخـصية اعتباريـة           
عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة فتعتبر االستقالة نافذة بحقه وللجهة التـي كـان                

  .يمثلها في مجلس اإلدارة تعيين من يحل محله فيه
حكام الخاصة تعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المـساهمة بموجـب             تحدد األ 

  .القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن
تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات واألشخاص االعتبارية العامة غير الفلـسطينية عنـد              

  . مساهمتها في رؤوس أموال الشركات الفلسطينية
  :المذكرة اإليضاحية

ضمن المادة اشتراك من يمثل الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامـة أو أي                 
شخصية اعتبارية عامة أخرى في مجلس إدارة شركة المساهمة إذا كانت هذه الجهات مساهمة              
في تلك الشركة، ويجب أن يكون لها ممثالً واحداً على األقل في مجلس اإلدارة، وقد يكون لها                 

باره عضواً في مجلس اإلدارة حسبما يتفق عليه بين األطراف المعينة، وإذا            أكثر من ممثل باعت   
لم يوجد مثل هذا االتفاق يحدد العدد بنسبة مساهمتها في رأسمال الـشركة، وعـضو مجلـس     
اإلدارة التي يمثل جهة من الجهات سابقة الذكر يتم تعينيه تلك الجهة، وال يحق لها أن تشارك                 

  .جلس اإلدارة من قبل الجمعية العامةفي انتخاب بقية أعضاء م
والعضو الذي تعينه الحكومة أو الشخصية االعتبارية العامة يكون مركز قانوني متـساو مـع               
بقية أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين فله جميع الحقوق التي يتمتعـون بهـا وعليـه جميـع                 

  .االلتزامات التي تقع على كاهلهم
عتباري العام شريكاً مساهماً في أكثر من شركة مـساهمة          وإذا كانت الحكومة أو الشخص اال     

بما في ذلك الشركات العربية واألجنبية فال تستطيع أن تعين ممثالً واحداً لها في مجلس إدارة                
شركتين تساهم فيها، أي يجب أن يكون ممثل الحكومة المعين من قبلهـا يوصـفها مـساهمة                 

لس إدارة شركة مساهمة فقط، لذلك علـى        ملتزمة  ليكون عضو في مجس إدارتها، عضو مج        
الحكومة أن تعين لها في كل مجلس إدارة شركة مساهمة مساهما فـي رأسـمالها ممـثالً وال                  
يجوز لها أن تعين ممثالً واحداً لها في مجالس إدارات شركات المساهمة التـي تـساهم فـي                  

  .رأسمالها، سواء كانت شركات المساهمة فلسطينية أو عربية أو أجنبية
وتستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة العامة أو الشخصية االعتبارية العامة األخرى في             
مجلس إدارة الشركة المدة المقررة للمجلس وهي أربع سنوات وللجهة التي عينتـه اسـتبدال               
غيره به في أي وقت تراه، وذلك ليكمل مدة سلفه في المجلس، ولها أن تنتدب من يحل محلـه                   

ة في حالة مرضه أو غيابه عن فلسطين، وعلى الجهة أن تبلغ الشركة خطياً فـي          بصورة مؤقت 
وإذا استقال عضو مجلـس اإلدارة الـذي عينتـه الحكومـة أو             . حالتي االستبدال أو االنتداب   
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المؤسسة العامة أو الشخصية االعتبارية العامة من عضو مجلس إدارة الشركة فتعد االسـتقالة              
  . كان يمثلها في مجلس اإلدارة أن تعين من يحل محله فيهنافذة بحقه وللجهة التي

ويجب أن تعين الحكومة ممثلها في مجلس إدارة الشركة المساهمة بموجب القوانين الـصادرة              
  .في هذا الخصوص

واألحكام التي وردت في هذه المادة تسري على الحكومات واألشـخاص االعتباريـة العامـة       
ؤوس أموال الشركات الفلسطينية وهذا يعني وجوب أن تعـين         األجنبية إذا كانت مساهمة في ر     

. من يمثلها في مجالس اإلدارة شركات المساهمة الفلسطينية إذا كانت مساهمة فـي رأسـمالها              
  . أردني١٣٥وهي تطابق نص المادة 

  
  )١٩٦(مادة 

 يحق للشخص االعتباري الخاص المساهم في رأسمال شركة المساهمة  ترشيح من يراه مناسباً             
لعدد من المقاعد في مجلس اإلدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، وال يجوز لـه                

  .استبداله خالل مدة المجلس
يتوجب على الشخص االعتباري الخاص تسمية ممثله في مجلس اإلدارة خالل عشرة أيام من              

لقـانون  تاريخ انتخابه ممن تتوافر فيه شروط ومؤهالت العضوية المنصوص عليها في هذا ا            
فيما عدا حيازته ألسهم التأهيل، ويعد فاقداً للعضوية إذا لم يعمد إلى تسمية ممثلة خالل ثالثين                

  .يوماً من تاريخ انتخابه
  :المذكرة اإليضاحية

يحق للشخص االعتباري الخاص المساهم في رأسمال الشركة أن يرشح مـن يـراه                
 في رأسمال الـشركة وعلـى الـشخص         مناسباً لعدد من مقاعد مجلس اإلدارة نسبة مساهمته       

االعتباري أن يسمي ممثله في مجلس إدارة الشركة خالل عشرة أيام من تاريخ انتخابه ممـن                
تتوفر فيه الشروط والمؤهالت الالزم توافرها في عضو مجلس اإلدارة وفق أحكام هذا القانون              

 وتفقـد الشخـصية     فيما عدا حيازته ألسهم التأهيل أي أسهم ضمان عضوية مجلـس اإلدارة،           
االعتبارية العضوية في مجلس اإلدارة إذا لم تعمد إلى تسمية ممثلها خالل ثالثين يومـاً مـن                 
انتخابه، وإذا سمى الشخص االعتباري من يمثله في مجلس اإلدارة يجوز له استبداله خـالل                

  . أردني١٣٦وهي تطابق نص المادة . مدة المجلس
  
  
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )١٩٧(مادة 
كة المساهمة من بين أعضائه باالقتراع السري خالل سبعة أيام مـن            ينتخب مجلس إدارة الشر   

تاريخ انتخابه رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصالحيات الرئيس عند غيابه، كما ينتخب من بـين                
أعضائه واحداً أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقاً لما                 

شأن، وفي حدود الصالحيات التي يفوضها إليهم، ويزود مجلس إدارة          يقرره المجلس في هذا ال    
الشركة المراقب، بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه واألعضاء المفوضين بالتوقيع عن            

  .الشركة، وبنماذج عن توقيعاتهم، وذلك خالل سبعة أيام من صدور تلك القرارات
كة بـالتوقيع عنهـا، وذلـك فـي حـدود           لمجلس إدارة الشركة تفويض أي موظف في الشر       

  .الصالحيات التي يفوضها إليه
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة وجوب أن يكون لمجلس إدارة الشركة رئيساً ونائبـاً لـه يقـوم بمهامـه                   
وصالحياته عند غيابه، ويتم ذلك باالنتخاب، حيث يقوم مجلس إدارة شركة المساهمة بانتخاب             

 أعضائه باالقتراع السري خالل سبعة أيام من تاريخ انتخاب مجلس اإلدارة            رئيساً ونائباً له من   
وعلى مجلس اإلدارة أن ينتخب أيضاً من بين أعضائه واحـداً أو أكثـر              . من الجمعية العامة  

يكون له أسهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين، وفقاً لما يقـرره مجلـس إدارة                 
الشأن، ويجب أن يكون توقيعهم في حدود الصالحيات التي         الشركة من قواعد بخصوص هذا      

يفوضها لهم مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن يزود مراقب الشركات بنسخ عن قراراته              
بانتخاب الرئيس ونائبه واألعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة، ونماذج عـن توقيعـاتهم،             

الفقرة الثانية مجلس إدارة الشركة الحق في       وتعطي  . خالل سبعة أيام من صدور تلك القرارات      
تفويض أي موظف في الشركة وقد يكون هذا الموظف مساهماً في الشركة أو غيـر مـساهم                 

  .  أردني١٣٧وهي تطابق نص المادة . بالتوقيع عنها في حدود الصالحيات التي يفوضها إليه
  

  )١٩٨(مادة 
ة، وعلى كل مـن مـديرها العـام         على كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهم        

والمديرين الرئيسيين فيها أن يقدم إلى مجلس اإلدارة في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقراراً               
خطياً بما يملكه هو وزوجته وأوالده القاصرين من اسهم في الـشركة، وأسـماء الـشركات                

ها إذا كانـت الـشركة      األخرى التي يملك هو وزوجته وأوالده القاصرين حصصاً أو أسهماً في          
مساهمة في تلك الشركات األخرى، وأن يقدم إلى المجلس أي تغيير يطرأ على هذه البيانـات                

  .خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغير
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) ١(على مجلس إدارة الشركة أن يزود المراقب بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في البند               
 على أي منها خالل سبعة أيام من تقديمها أو تقديم أي تغير             من هذه المادة والتغيير الذي يطرأ     

  .طرأ عليها
  :المذكرة اإليضاحية

حرصاً على مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين فيها، وخوفاً من اسـتغالل رئـيس               
وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدرين الرئيسيين فها مواقعهم فـي الـشركة              

حساب الشركة والمساهمين أوجبت المادة على كل من رئيس وأعـضاء           واالستفادة منها على    
مجلس إدارة شركة المساهمة وعلى مديرها العام وعلى المدير بين الرئيسين فيها أن يقـدموا               
إقراراً خطياً إلى مجلس اإلدارة في اجتماعه األول يبين فيه ما يملكه هـو وزوجتـه وأوالده                 

اء الشركات األخرى التي يملك هـو وزوجتـه وأوالده          القاصرين من أسهم في الشركة وأسم     
القاصرين حصصاً أو أسهماً فيها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال، وأن يقـدم               
إلى مجلس اإلدارة أي تغير يطرأ على هذه البيانات خال خمسة عشر يوماً من تـاريخ وقـوع                 

دارة الـشركة ومـديرها العـام       المستفيد، وهذا اإلجراء يتيح مراقبة رئيس وأعضاء مجلس إ        
والمديرين الرئيسين في إدارتهم للشركة بما ال يمكنهم من استغالل مناصبهم لإلثـراء علـى               

  . حساب الشركة
وأوجبت الفقرة الثانية على مجلس إدارة الشركة تزويد المراقب بنسخ من اإلقرارات الخطيـة              

ت بما يملكه هو وزوجتـه وأوالده       المنصوص عليها  في الفقرة األولى سواء تعلقت اإلجراءا        
القاصرين من أسهم أو حصص أو أي تغير يطرأ عليها خالل سبعة أيام من تقديم اإلقـرارات                 

  . أردني١٣٨وهي تطابق نص المادة . أو تقديم أي تغيير يطرأ عليها
  )١٩٩(مادة 

 الشركة أو   ال يجوز للشركة المساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع إلى رئيس مجلس إدارة              
إلى أي من أعضائه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجته، ويستثنى من ذلك المصارف                 
والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أياً من أولئك ضمن أغراضها وبالـشروط التـي                

  .تتعامل بها مع عمالئها اآلخرين وفقاً للقوانين السارية
  :المذكرة اإليضاحية

لى الشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كـان ألي مـن رئـيس                تحظر المادة ع    
وأعضاء مجلس إدارتها، أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير، وعلة الحكم انـه إذا                 
كانت ألي منهم الضمانات الكافية فبمقدوره الحصول على االئتمان عن غير طريق الـشركة،              

المرغوب فيه أن يحصل من الشركة على ائتمان ال         وإذا لم تتوافر له هذه الضمانات فليس من         
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يمكنه أن يحصل عليه من مصدر آخر وال يشمل الحظر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة               
  . بل يشمل أصولهم وفروعهم وزواجهم

فيجوز لها أن تقرض رئيس     ) االئتمان( ويستثنى من هذا الحظر المصارف والشركات المالية        
 تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير، متى             وأعضاء مجلس إدارتها أو   

اتبعت في ذلك األوضاع والشروط التي تتبعها بالنسبة لجمهـور العمـالء، وذلـك ألن هـذه                 
األعمال تعد في هذه الحالة عادية مألوفة تندرج في نشاط الشركة وتدخل في غرضها، ويعـد                

  . أردني١٣٩وهي تطابق نص المادة . ه المادةباطالً كل عقد يتم على خالف أحكام هذ
  

  )٢٠٠(مادة 
على مجلس إدارة الشركة أن يعد خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من انتهاء السنة الماليـة                  

  :للشركة، الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الجمعية العامة
وبيان التدفقات النقدية واإليـضاحات     الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان األرباح والخسائر        

  .حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل الـسنة الماضـية وتوقعاتـه للـسنة             

  .القادمة
" ١" ص عليها في البنـد      يزود مجلس اإلدارة المراقب بنسخ عن الحسابات والبيانات المنصو        

من هذه المادة قبل الموعد المحدد الجتماع الجمعية العامة للشركة بمدة ال تقـل عـن واحـد                  
  .وعشرون يوماً

  :المذكرة اإليضاحية
ألزمت المادة مجلس إدارة الشركة أن يعد خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشـهر مـن                   

ت التالية لعرضها علـى الجمعيـة العامـة فـي           انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانا     
  .اجتماعها العادي

إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وما حققته الشركة من أرباح وما يكون قد لحق بها من                
خسائر، وبيان التدفقات النقدية في الشركة مع ذكر اإليضاحات المتعلقة بها، وإظهار مقارنـه              

في السنة المالية السابقة، ويجب أن يكون كل ما سبق مصدق مـن             بينها وبين التدفقات النقدية     
  .مدقق حسابات الشركة

وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعد تقريراً سنوياً عن أعمال الشركة التي قامت بها خالل السنة                
  .الماضية، وعليه أن يذكر توقعاته للسنة القادمة

العامة لتطلع عليـه فـي اجتماعهـا        وكل ما سبق يعرضه مجلس إدارة الشركة على الجمعية          
  .للتعرف على أمور الشركة المالية وأحوال إدارتها ولها أن تتدخل إذا وجدت ما يبرر ذلك
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وعلى مجلس اإلدارة أن يزود المراقب بنسخ عما ورد أعاله قبل االجتماع المحـدد للجمعيـة                
العه على مـا ورد     العامة للشركة بمدة ال تقل عن واحد وعشرون يوماً والغرض من ذلك اط            

بها لكي يتمكن من متابعة ما يدور في اجتماعات الجمعية العامة عندما تناقش هذه األمور في                
  . أردني١٤٠وهي تطابق نص المادة . اجتماعها العادي

  )٢٠١(مادة 
على مجلس إدارة الشركة المساهمة أن ينشر الميزانية العامـة للـشركة وحـساب أرباحهـا                

ية عن التقرير السنوي للمجلس وتقرير مدققي حسابات الـشركة فـي            وخسائرها وخالصة واف  
  .إحدى الصحف المحلية قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بثالثين يوماً على األقل

  :المذكرة اإليضاحية
تلزم المادة مجلس إدارة الشركة بنشر الميزانية العامة للـشركة وحـساب أرباحهـا                

ه السنوي، وتقرير مدققي حسابات الشركة في الـصحف         وخسائرها وخالصة وافيه عن تقرير    
المحلية قبل اجتماع الجمعية العامة بثالثين يوماً على األقل لكي تمكن المساهمون من اإلطالع              
على الميزانية العامة وحساب األرباح والخسائر وخالصة التقرير السنوي، وتقريـر مـدققي             

 ٦٥/١تطابق نص المـادة     . ع الجمعية العامة  الحسابات كي يتمكنوا من مناقشة ذلك في اجتما       
  .مصري

  )٢٠٢(مادة 
يعد مجلس إدارة الشركة المساهمة تقريراً كل ستة أشهر يبين فيه المركـز المـالي للـشركة                 
ونتائج أعمالها، على أن يصدق التقرير من رئيس مجلس اإلدارة ويزود المراقب بنسخة مـن               

  .ةالتقرير خالل ستين يوماً من انتهاء الفتر
  :المذكرة اإليضاحية

على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بإعداد تقرير يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج                
أعمالها كل ستة أشهر، ويجب أن يكون التقرير مصدقاً عليه من رئيس مجلس اإلدارة، وعلى               

فترة الـشهور   مجلس اإلدارة أن يزود المراقب بنسخة من التقرير خالل ستين يوماً من انتهاء              
الستة والعلة من وراء ذلك التمكين من معرفة الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها كل سـتة                

  . أردني١٤٢وهي تطابق المادة . أشهر وإطالع المراقب على ذلك
  )٢٠٣(مادة 

يضع مجلس إدارة الشركة المساهمة في مركزها الرئيسي قبل سبعة أيام علـى األقـل مـن                 
جتماع الجمعية العامة للشركة كشفاً مفصالً إلطـالع المـساهمين يتـضمن            الموعد المحدد ال  

  :البيانات التالية ويتم تزويد المراقب بنسخة منها 
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جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من الشركة خالل               
  .السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها

ايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة كالمـسكن المجـاني                المز
  .والسيارات وغير ذلك

المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية كنفقـات سـفر                
  .وخارجها" فلسطين " وانتقال داخل 

  .مفصلة والجهات التي دفعت لهاالتبرعات التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية 
يعد كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المـادة وعـن                 

  .صحة البيانات التي تقدم بموجبها إلطالع الساهمين عليها
  :المذكرة اإليضاحية

على مجلس اإلدارة أن يضع في مركز الشركة الرئيس قبل سبعة أيام على األقل مـن                
وعد المحدد الجتماع الجمعية العامة للشركة كشفاً مفصالً لغاية اطالع المساهمين يجـب أن              ال

يتضمن ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من مبالغ من الشركة خالل السنة المالية              
سواء كانت أجور أو أتعاب أو رواتب أو عالوات أو مكافآت أو غير ذلـك، والمبـالغ التـي                   

عضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل فلـسطين            دفعت لرئيس وأ  
وخارجها، والتبرعات التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية مفصلة وتحديد الجهة التي دفعت             
لها، وإذا لم يقم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بوضع هذا الكشف خالل المـدة المـذكورة أو                 

يانات غير صحيحة، يقع الرئيس وأعضاء المجلس تحـت طائلـة           وضعوه ولكن اشتمل على ب    
المسئولية والحكمة من هذه المادة فرض رقابة على األموال التي يأخـذها كـل مـن رئـيس              
وأعضاء ومجلس اإلدارة  من الشركة، حيث تمكن كل مساهم من معرفة ما أخذوا من أمـوال       

فيمكن إثارة ذلك في اجتمـاع الجمعيـة        الشركة، فإذا وجدوا مبالغة في األموال التي أخذوها         
العامة واتخاذ قرارات من شأنها المحافظة على مصالح الشركة والمساهمون فيها، فضالً عـن        
ذلك فإن التزام مجلس اإلدارة يوضع الكشف المذكور يقل من إمكانية استغالل مـوقعهم فـي                

عات الشركة وبـذلك يـتم      الشركة لإلثراء وكذلك الحال يمكن الجهات المعنية من مراقبة تبر         
التأكد من غاية مجلس اإلدارة من ذلك، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يزود المراقب بنـسخة                

  . أردني١٤٣وهي تطابق نص المادة . من الكشف المفصل المذكور أعاله
  )٢٠٤(مادة 

يوجه مجلس اإلدارة للشركة المساهمة الدعوة إلى كل مساهم فيها لحضور اجتمـاع الجمعيـة               
لعامة ترسل بالبريد أو أية وسيلة اتصال أخرى قبل خمسة عشر يوماً على األقل من التاريخ                ا

  .المقرر لعقد االجتماع، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع باالستالم
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يرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتهـا الـسنوية              
  .اباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات اإليضاحيةالعامة وحس

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة كيفية دعوة الجمعية العامة لالنعقاد فتتم الدعوة بتوجيه مجلس إدارة الشركة             

الدعوة لكل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة ويتم توجيه الدعوة للمـساهمين              
 بأية وسيلة اتصال أخرى، ويجب أن يتم ذلك قبل خمسة عشر يوماً على األقل مـن                 بالبريد أو 

التاريخ المقرر لعقد االجتماع  ويجوز تسليم الدعوة باليد للمـساهم مقابـل أن يـتم  التوقيـع                   
باالستالم، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وتقريره             

 الشركة خالل السنة الماضية وتوقعاته للسنة القادمة، والميزانيـة الـسنوية            السنوي عن أعمال  
العامة للشركة وبيان األرباح والخسائر وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات           
اإليضاحية والعلة من ذلك إتاحة الوقت المعقول للمساهمين لكـي يطلعـوا عليهـا اسـتعداداً                

  . أردني١٤٤وهي تطابق نص المادة . عية العامة أثناء انعقادهالمناقشتها في الجم
  )٢٠٥(مادة 

يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يعلن عن الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعيـة               
العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمدة واحدة على األقل وذلك قبل مدة ال تزيـد                

 ذلك الموعد، وأن يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة فـي وسـائل              على خمسة عشر يوماً من    
اإلعالم الصوتية أو المرئية قبل ثالثة أيام على األكثر من التاريخ المحدد الجتمـاع الجمعيـة                

  .العامة
  :المذكرة اإليضاحية

لم يكتف المشروع توجيه مجلس اإلدارة دعوة للمساهمين في الشركة لحضور الجمعية              
أوجب على مجلس إدارة الشركة أيضاً أن يعلن عن الموعد المحدد لعقـد اجتمـاع               العامة، بل   

الجمعية العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين على األقل، ويجب أن يتم ذلـك خـالل              
مدة ال تزيد خلى خمسة عشر يوماً من تاريخ الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة للـشركة،                

ضاً أن يعلن عن الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامـة للـشركة     وعلى مجلس اإلدارة أي   
لمرة واحدة في وسائل اإلعالم الصوتية أو المرئية وأن يكون ذلك قبل ثالثة أيام على األكثـر                 

  . أردني١٤٥وهي تطابق نص المادة .من التاريخ المحدد الجتماع الجمعية العامة
  )٢٠٦(مادة 

عضواً في مجالس إدارة أكثر مـن شـركتين مـن شـركات             ال يجوز ألي شخص أن يكون       
المساهمة في وقت واحد بصفته الشخصية، كما ال يجوز له أن يكون ممثالً لشخص اعتبـاري                
في مجالس شركتين من شركات المساهمة، وفي جميع األحوال ال يجوز للشخص أن يكـون               
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ية فـي بعـضها،   عضواً في أكثر من مجالس إدارة ثالث شركات مساهمة بـصفته الشخـص            
وبصفته ممثالً لشخص اعتباري في بعضها اآلخر وتعتبر أية عضوية حصل عليها في مجلس              

  .إدارة شركة مساهمة خالفاً ألحكام هذا البند باطلة حكماً
على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أية شركة مساهمة أن يعلم المراقب خطيـاً عـن                  

  . مجالس إدارتهاأسماء الشركات التي يشترك في عضوية
ال يجوز ألي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أيـة شـركة مـساهمة بـصفته                  
الشخصية أو ممثالً لشخص اعتباري إذا كان عدد عضوياته التي يـشغلها قـد بلـغ العـدد                  

من هذه المادة إال أنه يفسح له االستقالة من إحدى العـضويات            ) ١(المنصوص عليه في البند     
 أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على أنه ال يجـوز أن يحـضر        إذا رغب خالل  

اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكـام                 
  .هذه المادة

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة الحد األقصى لمجالس اإلدارة التي يمكن أن يكون الشخص عضواً فيهـا،                

جازت له أن يكون عضواً في مجلس إدارتين بصفته الشخصية، وأن يكـون عـضواً فـي                 فأ
مجلس إدارتين بصفته ممثالً عن الشخص االعتباري المساهم فيها، وبالتالي يسمح للشخص أن             
يكون عضو في أربع مجالس إدارات بصفته الشخصية في مجلس إدارتين، وبصفته ممثالً من              

ي مجلس إدارتين، وال يسمح له أن يكون عضواً فـي مجـالس             الشخص االعتباري المساهم ف   
إدارة شركات مساهمة أخرى، ألن المشروع افترض عدم قدرته على أن  يكون عضواً مؤثراً               
في مجالس إدارة شركات إذا زادت تلك المجالس عن أربعة، ولكن يجوز للشخص الذي يكون               

نفسه لعضوية مجلـس إدارة أيـة       عضواً في أربعة مجالس إدارة شركات مساهمة أن يرشح          
شركة مساهمة بصفته الشخصية أو ممثالً لشخص اعتباري، شريطة أن يستقيل مـن إحـدى               
العضويات إذا رغب خالل أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، وال يجـوز لـه أن                

سـتقال  يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الجديدة التي انتخب عضواً فيها قبل أن يكون قد ا              
من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة من الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها،              
وهذا يعني عدم السماح له أن يكون عضواً كامل العضوية في أكثر من مجـالس إدارة أربـع                  

  . شركات مساهمة في آن واحد
  )٢٠٧(مادة 

واً في مجلس إدارة شركة     ال يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عض           
مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها في أغراضها وتنافسها               

  .في أعمالها كما ال يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس ألعمالها
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ال يجوز أن يكون لرئيس أو ألعضاء مجلس اإلدارة أو للمدير العام أو أي موظف يعمل فـي                  
ة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التـي تعقـد مـع الـشركة أو                 الشركة مصلح 

  .لحسابها
من هذه المادة أعمال المقاوالت والتعهدات والمناقصات العامة التي         ) ٢(يستثنى من حكم البند     

يسمح فيها لجميع المتنافسين االشتراك في العروض على قدم المساواة فـإذا كـان العـرض                
من هذه المادة فيجب أن يوافق ثلثي أعـضاء         ) ٢( أحد المذكورين في البند      األنسب مقدماً من  

مجلس اإلدارة على عرضه دون أن يكون له حق حضور جلسة المداولـة فـي الموضـوع                 
المتعلق به، وتجدد هذه الموافقة سنوياً من مجلس اإلدارة إذا كانت تلك العقـود ذات طبيعـة                 

  .دورية متجددة
من هذه المادة يعزل    ) ٢( المادة من األشخاص المشار إليهم في البند         كل من يخالف أحكام هذه    

  .من منصبه أو وظيفته في الشركة التي هو فيها
  :المذكرة اإليضاحية

حظرت الفقرة األولى على من يشتغل في وظيفة عامة أن يكون عضواً فـي مجلـس                  
لموظف العام ليتفرغ   إدارة شركة مساهمة بصفته الشخصية، والحكمة من ذلك أنه يجب ترك ا           

إلى وظيفته، وأن يكون في مأمن من تأثير شركات المساهمة وعليـه اسـتغالل نفـوذه فـي                  
منفعتها، ويترتب على هذا الحظر بطالن كل عمل يخالف مقتضاه، ولكن هذا الحظر ال يطول               
الموظف العام إذا كان ممثالً للحكومة أو ألي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام،               
فيجوز له ان يكون ممثالً لهذه الجهات في مجلس إدارة الشركة، النتقاء دواعـي الحظـر ألن       
وجوده في مجلس إدارة الشركة ممثالً للحكومة أو لغيرها من األشخاص االعتباريـة العامـة               

  .يكون جزاء من وظيفته، فضالً عن عدم قدرة الشركة المساهمة استغالل نفوذه لمنفعتها
 الثانية على عضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العـام أن يكـون              وحظرت الفقرة   

عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتهـا أو                
مماثلة لها في أغراضها وتنافسها في أعمالها، ويرجع ذلك إلى احتمال ترجيح مصالح شـركة               

  .على مصالح شركة أخرى
لثالثة ال يجوز لعضو مجلس أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة           وبمقتضى الفقرة ا    

الشركة أو ألحد أعضائه أو للمدير العام أو ألي موظف يعمل في الشركة أن تكون له مصلحة                 
مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، والحكة مـن                

نع من اشتغال الموقع في إدارة الشركة أو العمل فيها          ذلك المحافظة على مصالح الشركة، ويم     
لجني مكاسب من العقود التي تبرمها أو المشاريع التي تكون الشركة طرفاً فيها وذلك بتغليـب         

ال يشمل أعمال المقـاوالت     " ٣"مصالحهم على مصالح الشركة، والحظر الذي ورد في الفقرة          
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ا لجميع المتنافسين االشتراك في العروض علـى        والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيه     
إذا ال خشية على مصلحة الـشركة  " ٣"قدم المساواة، النتقاء العلة من الحظر الوارد في الفقرة          

العرض األنـسب   " ٢"أو تغليب مصالحهم على مصالحها، فإذا قدم أحد المذكورين في الفقرة            
اء مجلس اإلدارة عليه، وال يجوز لمقدم       للشركة فال يوافق على العرض إال بموافقة ثلثي أعض        

العرض حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به خشية تأثيره على بقية أعضاء مجلس              
اإلدارة، وإذا كانت التعهدات التي وافقت عليها األغلبية المذكورة تنفيذ علـى أداءات دوريـة               

جلس إدارة الشركة، العلة من هـذا       متجددة، تتكون مدتها سنة، ويلزم تجديدها سنوياً من قبل م         
فرض رقابة على مجلس إدارة الشركة على أداء المتعهد، فإن كان أداؤه حسب االتفاق فيجدد               
مجلس اإلدارة موافقته سنوياً وإال بإمكان المجلس أن يوافق إذا وجد أن تنفيذ األداءات ال يحقق                

  . مصلحة الشركة
ام هذه المادة يترتب عليه عزل من خالفها        وقضت الفقرة الخامسة على أن مخالفة أحك        

وهي تطـابق   . من منصبه في مجلس إدارة الشركة أو كان مديراً عاماً للشركة أو موظفاً فيها             
  . أردني١٤٨نص المادة 

  
  )٢٠٨(مادة 

فيما عدا ممثلي الحكومة والشخصيات االعتبارية في مجلـس اإلدارة ال يجـوز انتخـاب أي                
بعد أن يقر كتابة بقبوله الترشيح، ويجب أن يشتمل اإلقرار علـى         عضو في مجلس اإلدارة إال      

بيان من العضو بجنسيته والشركات التي زاول فيها أي عمل خالل السنوات الثالثـة الـسابقة             
  .على ترشيحه ونوع هذا العمل

  :المذكرة اإليضاحية
رة اشترطت المادة على أي مساهم يرغب في ترشيح نفسه النتخاب أعضاء مجلس إدا              

الشركة أن يقدم إقراراً كتابة يقر فيه بقبوله الترشيح، ويجب أن يشتمل اإلقرار على جنـسيته                
لمراعاة القيد على عدد اشتراك األجانب في مجلس إدارة الشركة، والشركات التي زاول فيهـا      
أي عمل خالل السنوات الثالثة السابقة على ترشيحه ونوع هذا العمل لكي يـتم التأكـد مـن                  

حه وفق القانون، واإلقرار الكتابي بقبول الترشيح ال يطلـب مـن ممثلـي الحكومـة أو                 ترشي
  .الشخصيات االعتبارية في مجلس اإلدارة

  
  )٢٠٩(مادة 

إذا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة ألي سبب من األسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلـس                
لشخص االعتباري في هذا    اإلدارة من المساهمين الحائزين على مؤهالت العضوية، ويشترك ا        
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االنتخاب، ويتبع هذا اإلجراء كلما شغر مركز في مجلس اإلدارة ويبقى تعيين العضو بموجبه              
مؤقتاً حتى يعرض على الجمعية العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب               

كمل العضو الجديد مدة    من يمالً المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة ي           
  .سلفه في عضوية مجلس اإلدارة

ال يجوز أن يزيد األعضاء الذين يعينون في مجلس اإلدارة بمقتضى هذه المادة على نـصف                
عدد أعضاء المجلس، فإذا شغر مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الجمعية العامـة النتخـاب       

  .مجلس إدارة جديد
  :المذكرة اإليضاحية

كيفية ملئ الشغور في عضوية مجلس اإلدارة، فإذا شغر مركـز عـضو             تبين المادة     
مجلس اإلدارة ألي سبب من األسباب، فعلى مجلـس اإلدارة أن ينتخـب مـن يخلفـه مـن                   
المساهمين الحائزين على مؤهالت العضوية، ويشترك ممثل الـشخص االعتبـاري بـصفته             

على شغر مركز في مجلس اإلدارة      عضواً في مجلس اإلدارة في االنتخاب، ويتبع هذا اإلجراء          
ويبقى تعيين العضو الذي انتخبه مجلس اإلدارة مؤقتاً حتى يعرض علـى الجمعيـة العامـة                
للشركة في أو اجتماع تعقده فلها أن تقرر انتخابه من مجلس اإلدارة أو أن ال تقر ذلك وتنتخب                  

هذه الحالة يكمل العـضو     من يمأل المركز الشاغر وفق القواعد المقررة في هذا القانون، وفي            
  .الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس اإلدارة إلى أن تكتمل مدة السنوات األربع

ووقعت الفقرة الثانية قيداً على الحكم الذي ورد في الفقرة األولى هو أنه ال يجـوز أن                   
يزيد عدد األعضاء الذين ينتخبون من مجلس إدارة الشركة على نصف عدد أعضاء المجلس،              

ا شغر مركز عضو في مجلس اإلدارة بعد ذلك، فتدعى الجمعية العامة النتخـاب مجلـس                فإذ
  . أردني١٥٠وهي تطابق نص المادة . إدارة جديد ويحل المجلس القائم

  
  )٢١٠(مادة 

تنظم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية للشركة المساهمة بموجب أنظمـة داخليـة خاصـة              
دد فيها بـصورة مفـصله واجبـات المجلـس وصـالحياته            يعدها مجلس إدارة الشركة، ويح    

ومسئولياته في تلك األمور، على أن ال ينص فيها على ما يخالف أحكام هذا القانون واللـوائح                 
الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر معمول به، وترسل نسخ من هـذه األنظمـة للمراقـب،                 

 يراه ضرورياً بما يحقـق مـصالح        وللوزير بناء على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل عليها        
  .الشركة والمساهمين فيها
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  :المذكرة اإليضاحية
تخول المادة مجلس إدارة شركة المساهمة وضع أنظمه داخلية خاصة بالشركة يـنظم               

بموجبها األمور المالية والمحاسبية واإلدارية الخاصة بالشركة ويحدد فيها بـصورة مفـصله             
لياته في تلك األمور، على أن ال تكون نصوص األنظمـة           واجبات المجلس وصالحياته ومسئو   

الداخلية التي يضعها مجلس اإلدارة مخالفة ألحكام هذا القانون، أو ما ورد في اللوائح الصادرة               
بمقتضاه أو أي تشريع آخر معمول به، وعلى مجلس إدارة الـشركة أن يرسـل نـسخاً مـن              

راقب أنها تحتاج إلى تعديل ينسب ذلك للوزير        األنظمة التي وضعها إلى المراقب، فإذا رأى الم       
ويكون للوزير إدخال أي تعديل عليها يراه ضرورياً بما يحقق مصالح الـشركة والمـساهمين               

  . أردني١٠١فيها بناء على هذا التنسيب، وهي تطابق المادة 
  

  )٢١١(مادة 
م جميع الجهـات،    يعد رئيس مجلس اإلدارة رئيساً للشركة المساهمة، وممثلها لدى الغير وأما          

ويمارس الصالحيات المخولة له لتحقيق غرضها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة            
بمقتضاه واللوائح األخرى المعمول بها في الشركة، ويتولى تنفيـذ قـرارات مجلـس اإلدارة               

  .بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة
عمال الشركة، ويحدد مجلس اإلدارة في هـذه        يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة متفرغاً أل       

الحالة المهام والصالحيات التي يحق له ممارستها بوضوح، كما يحدد أتعابه والعالوات التـي              
يستحقها، ويشترط في ذلك أن ال يكون رئيساً متفرغاً لمجس إدارة شركة مساهمة أخـرى أو                

  .مديراً عاماً ألية شركة مساهمة أخرى
 مجلس إدارة الشركة المساهمة أو أي من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو             يجوز أن يعين رئيس   

مساعداً أو نائياً للمدير العام بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس فـي أيـة                 
  .حال من هذه الحاالت على أن ال يشترك صاحب العالقة في التصويت

  :المذكرة اإليضاحية
الشركة، وهو ممثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات،        رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس        

يقوم بممارسة ما خول إليه من صالحيات لتحقيق أغراض الشركة، سواء خول الـصالحيات              
بمقتضى أحكام هذا القانون، أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو األنظمة الداخلية التـي وضـعها               

جلس اإلدارة بتنفيذ قـرارات مجلـس       مجلس اإلدارة والمعمول بها في الشركة ويقوم رئيس م        
  .اإلدارة يعاونه في ذلك الجهاز التنفيذي في الشركة

وال بد من أن يكون رئيس مجلس اإلدارة متفرغاً ألعمال الشركة حتـى يـستطيع أن                  
يقوم بممارسة ما خول إليه من صالحيات ومهام من قبل مجلس اإلدارة بصورة محددة، كمـا                
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تحديد أتعابه والعالوات التي يستحقها شـريطة أن يكـون رئيـساً            يقوم مجلس إدارة الشركة ب    
متفرغاً لمجلس إدارة الشركة فقط، وأن ال يكون رئيس متفرغاً لمجلس إدارة شركة مـساهمة               

  .أخرى أو مديراً عاماً ألي شركة مساهمة أخرى
ويمكن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مـديراً                

امة أو نائباً للمدير العام أو مساعداً شريطة أن يصدر قرار بذلك عن أكثرية ثلثي أصـوات                 ع
أعضاء المجلس في أية حال من هذه الحاالت، وال يجوز لصاحب العالقة فـي مجلـس إدارة                 

  . أردني١٥٣وهي تطابق نص المادة . الشركة أن يشترك في التصويت
  

  )٢١٢(مادة 
اماً للشركة المساهمة من ذوي الكفاءة ويحدد مهامه وصـالحياته          يعين مجلس اإلدارة مديراً ع    

بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه باإلدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس             
اإلدارة وتحت إشرافه، ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك أن ال يكون مـديراً      

  .حدةعاماً ألكثر من شركة مساهمة وا
لمجلس إدارة الشركة المساهمة إنهاء خدمات المدير العام إذا كانت مصلحة الـشركة تتطلـب               
ذلك على أن يعلم المراقب بأي قرار يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو إنهـاء خدماتـه    

  .وذلك حال اتخاذ القرار
يتم إعالم السوق بأي قرار     إذا كانت األوراق المالية للشركة مدرجة في سوق األوراق المالية ف          

  .يتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو إنهاء خدماته وذلك حال إتخاذ القرار
ال يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو ألي عضو من أعضائه أن يتولى أي عمل                

فـي  أو وظيفة في الشركة مقابل أجر أو مكافأة باستثناء ما نص عليه في هـذا القـانون إال                   
الحاالت التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجلس اإلدارة بأغلبية ثلثي أعضاؤه              

  .على أن ال يشارك الشخص المعني بالتصويت
  :المذكرة اإليضاحية

يقوم مجلس إدارة الشركة بتعين مدير عام للشركة من ذوي الكفاءة، ويصدر مجلـس                
ت المدير العام، ويفوض مجلس اإلدارة المدير العام        اإلدارة تعليمات يحدد فيها مهام وصالحيا     

بإدارة الشركة تحت إشرافه وبالتعاون معه، ومجلس إدارة الشركة هو الذي يحدد راتب المدير              
  .شريطة أن ال يكون مديراً عاماً ألكثر من شركة مساهمة واحدة

ر ذلك حيـث    ومجلس إدارة الشركة يملك أن ينهي خدمات المدير العام إذا وجد ما يبر              
  .تتطلب مصلحة الشركة هذا األمر منها
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وعلى مجلس اإلدارة أن يعلم المراقب بتعيين المدير العام للشركة أو إنهاء خدماته فور                
اتخاذ القرار بذلك، وكذلك الحال على مجلس إدارة الشركة أن يعلم سوق األوراق الماليـة إذا                

وراق المالية بتعيين المدير العامة أو عزلـه        كانت األوراق المالية للشركة مدرجة في سوق األ       
  .فور اتخاذ القرار

ويحظر على رئيس مجلس إدارة الشركة وعلى أي عضو من أعضائه أن يتولى أيـة                 
وظيفة في الشركة مقابل أجر أو مكافأة، باستثناء الحاالت التي نص عليها في هذا القانون، إال                

 فيجوز ألي منهم تولي وظيفـة فـي الـشركة    إذا وجدت حاالت تقتضيها طبيعة عمل الشركة   
شريطة على ذلك مجلس إدارة الشركة بأغلبية ثلثي أعضاءه وال يسمح أن يـشارك العـضو                

  . أردني١٥٣وهي تطابق نص المادة . المعني في التصويت
  

  )٢١٣(مادة 
يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس ويحدد راتبه، يتولى تنظيم اجتماعاته، وإعداد جـداول              
أعماله، وتدوين محاضر االجتماعات والقرارات في سجل خاص، وفي صفحات متتالية مرقمة            
بالتسلسل، وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا االجتماع، وتختم كـل صـفحة              

  .بخاتم الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

 يجب أن يكون لمجلس اإلدارة أمين سر، والمجلس هو الذي يقـوم بتعينـه وبتحديـد                 
راتبه، ومهام أمين مجلس اإلدارة تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعمالـه وتـدوين              
محاضر االجتماعات والقرارات في سجل خاص في صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل، وتوقع            

وهي . من رئيس وأعضاء المجلس الذي حضروا االجتماع، ثم تختم كل صفحة بخاتم الشركة            
  .ردني أ١٥٤تطابق نص المادة 

  
  )٢١٤(مادة 

يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة بدعوة خطية من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه، أو                
بناء على طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس ربع أعضائه على األقل يبينون فيه األسـباب                

جتماع خالل  الداعية لعقد االجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس إلى اال             
  . سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، فلألعضاء الذين قدموا الطلب دعوته لالنعقاد

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره نصف عدد أعضائه على األقل ما لـم                 
ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر وتصدر قـرارات المجلـس باألكثريـة المطلقـة                 
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ضروا االجتماع، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صـوت معـه            لألعضاء الذين ح  
  .رئيس االجتماع

تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر داخل فلـسطين                
إذا تعذر عقده في مركزها، إال أنه يحق للشركات التي لها فروع خارج فلسطين، أو طبيعـة                 

  .عقد اجتماعين على األكثر لمجلس إدارتها في السنة خارج فلسطينعمل الشركة تتطلب ذلك، 
يكون التصويت على قرارات المجلس شخصياً، ويقوم به العضو بنفسه، وال يجوز الوكالة فيه              
كما ال يجوز أن يتم بالمراسلة أو بصورة غير مباشرة أخرى ما لم ينص نظام الشركة علـى                  

  .غير ذلك
ت مجلس إدارة الشركة المساهمة عن ستة اجتماعات خالل السنة          يجب أن ال يقل عدد اجتماعا     

المالية للشركة، وأن ال ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس، ويبلـغ المراقـب                
  .نسخة من محضر االجتماع

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة الجهة التي تدعو مجلس إدارة الشركة لالنعقاد، فجعلت ذلك من اختصاص               

ئيس المجلس حيث يقوم بدعوة المجلس خطياً لالنعقاد وفي حال غياب الرئيس يحق لنائبـه               ر
  .دعوة المجلس خطياً لالنعقاد

ويمكن لربع أعضاء المجلس على األقل أن يقدموا طلب خطياً إلى رئـيس المجلـس                 
م يستجب  يطلبون منه دعوة المجلس لالنعقاد مع تبين األسباب الموجبة النعقاد المجلس، فإذا ل            

الرئيس أو نائبه في حالة غيابه لطلب ويدعو المجلس لالنعقاد خالل سبعة أيـام مـن تـاريخ                  
تسلمه الطلب، فيكون لألعضاء الذين قاموا بتقديم الطلب أن يدعون إدارة الـشركة لالنعقـاد               
والنصاب الالزم ألن يكون انعقاد مجلس اإلدارة صحيحاً هو حضور نصف عدد أعضائه على              

 ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر، واألكثرية الالزمة لصدور القرارات               األقل،
من المجلس هي األكثرية المطلقة لألعضاء الذين حضروا االجتمـاع، وفـي حالـة تـساوي                

  .األصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس االجتماع
الرئيس أو فـي أي     ويجب أن تعقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة في مركز الشركة             

مكان أخر في فلسطين إذا وجد ما يبرر ذلك كأن يوجد سبب يمنع انعقاده في مركزها، ويجوز                 
عقد اجتماعين على األكثر لمجلس إدارة الشركة في السنة خارج فلسطين إذا كـان للـشركة                

  .فروع خارج فلسطين،أو كانت طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك
دارة الشركة شخصياً أي يصوت العـضو بنفـسه         ويجب أن يصوت أعضاء مجلس إ       

على قرارات مجلس اإلدارة، لذلك ال يجوز في التصويت بالوكالة وال يجوز أن يتم بالمراسلة،               
  .أو بصورة غير مباشرة ما لم ينص في نظام الشركة على غير خالف ذلك
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ماليـة  ويجب أن يعقد مجلس إدارة الشرك ما ال يقل عن ست اجتماعات خالل السنة ال            
للشركة ويجب أال ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس، ويجب إبالغ المراقـب               

  .  أردني١٥٥وهي تطابق نص المادة . بنسخة عن محضر االجتماع
  

  )٢١٥(مادة 
يكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو مديرها العام الصالحيات الكاملة في إدارة الشركة في              

نظامها، وله القيام باألعمال والتصرفات التي يقتضيها غرض الشركة عـدا           الحدود التي يبنيها    
ما احتفظ به القانون أو نظام الشركة للجمعية العامة وعليه أن يتقيد بتوجيهات الجمعية العامـة           

  .وقراراتها
تعد األعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس أو مدير الشركة باسمها ملزمة لهـا               

جهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عـن               في موا 
  .الضرر الذي لحق بها وذلك بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها

يعد الغير الذي تتعامل معه الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على أنه ال يلزم ذلك الغير                   
د أي قيد على صالحيات مجلس اإلدارة أو مدير الشركة أو على سلطتهم في              بالتحقق من وجو  

  .إلزام الشركة بموجب عقدها في نظامها
  :المذكرة اإليضاحية

لمجلس اإلدارة أو للمدير العام للشركة كل الصالحيات المتعلقة بإدارة الشركة والقيـام       
نها نظامها األساسي، وعلى مجلـس      بكافة األعمال الالزمة لتحقيق غرضها في الحدود التي يبي        

اإلدارة التقيد بتوجيهات الجمعية العامة وقراراتها، وعليه أال يمارس الصالحيات التـي نـص            
عليها القانون أو نظام الشركة وخص الجمعية العامة بها، واألعمال والتصرفات التي يمارسها             

ة في مواجهة الغير الذي تعامل      مجلس اإلدارة أو المدير العام باسم الشركة تكون ملزمة للشرك         
مع الشركة بحسن نية، ويعد الغير الذي تعامل مع الشركة حسن النية ما لـم تثبـت الـشركة                   
عكس ذلك، وال يلزم الغير بالتحقق من وجود قيد على صالحيات مجلس اإلدارة أو على مدير                

لك ال يجـوز    عام الشركة أو على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامهـا، لـذ              
للشركة أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظام الشركة على سـلطة مجلـس                 
اإلدارة القانونية فيما دام التصرف في حدود اإلدارة المعتادة التي تدخل في غـرض الـشركة                

بع فإنه يكون ملزماً للشركة ولو صدر بالمجاوزة السلطة مجلس اإلدارة النظامية وأن كان سيت             
مسئولية مجلس اإلدارة تجاه الشركة، في نظام الشركة على الغير سيئ النيـة متـى أثبتـت                 
الشركة أنه عالماً بها، حينئذ وال يكون التصرف ملزماً للشركة، بل يلزم به أعضاء المجلـس                

  . أردني١٥٦وهي تطابق نص المادة . شخصياً، ما لم تقرره الجمعية العامة
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  )٢١٦(مادة 
مجلس إدارة الشركة المساهمة مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والمـساهمين          رئيس وأعضاء   

والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين واللوائح المعمول بهـا، ولنظـام                
الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة، وال تحول موافقة الجمعية العامة على إبراء مجلـس                

  .انونية لرئيس وأعضاء المجلساإلدارة دون المالحقة الق
من هذه المادة إما شخصية تترتب على عضو        ) ١(تكون المسئولية المنصوص عليها في البند       

أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلـس ويكـون                
ر الـذي   جميعهم في هذه الحالة األخيرة مسئولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضر           

نتج عن المخالفة أو الخطأ على أن ال يشمل هذه المسئولية أي عضو أثبت اعتراضه خطياً في                 
محضر االجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جميع األحـوال ال تـسمع                
الدعوى بهذه المسئولية بعد مرور ثالث سنوات على تاريخ اجتماع الجمعيـة العامـة التـي                

  . على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركةصادقت فيه
  :المذكرة اإليضاحية

مجلس اإلدارة يقوم بجميع أعمال اإلدارة المعتادة للشركة وتشمل أعمال اإلدارة بمـا               
تعينه وأعمال التصرف التي تدخل في غرض الشركة، ويجب على أعضاء مجلس اإلدارة أن              

لرجل المعتاد، وإذا لم يبذلوا فـي إدارتهـم للـشركة العنايـة             يبذلوا دائماً في إدارتهم عناية ا     
المطلوبة يسألون مسئولية مدنية عن تقصيرهم في بذل العناية في اإلدارة قبل الشركة أو قبـل                

  .أحد المساهمين أو قبل الغير
وأعضاء مجلس اإلدارة مسئولون بالتضامن كما هو الحكم في حالة تعدد الوكالء تجاه               

ساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جمـيعهم للقـوانين واللـوائح               الشركة والم 
المعمول بها ونظام الشركة، وعن أي خطأ في إدارة الشركة وال يحول فـي دور مـسئوليتهم                 

  .موافقة الجمعية العامة على إبراء مجلس اإلدارة قبال حقوق قانوناً بالرغم من ذلك
ترتب على تقصير عضو أو أكثر من أعضاء مجلـس          وتكون المسئولية أما شخصية ت      

إدارة الشركة، أو تكون مسئولية قد نتجت عن تقصير اشترك فيه رئـيس وأعـضاء مجلـس                 
اإلدارة، فإذا ارتكب أحد أعضاء مجلس اإلدارة خطأ بمفرده دون اشتراك الباقين معه في ذلك               

ـ              ضاء بـواجبهم باإلشـراف     تكون المسئولية فردية أي شخصية، ما لم يثبت أنه لو قـام األع
  .والرقابة بشكل جدي لحال ذلك دون ارتكاب أحدهم للخطأ

أما إذا ارتكب الخطأ أكثر من عضو فيكون مسئولين بالتضامن عن الضرر الذي نتج                
عما أوقعوه فيه من خطأ وقد يكون الخطأ مشتركاً فيه جميع أعضاء مجـس اإلدارة فيكونـوا                 

التضامن في تعويض ما نتج عن الخطأ من ضرر، مـثالً إذا            جميعهم في هذه الحالة مسئولين ب     
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قام أعضاء مجلس اإلدارة بتصرف باطل فجميعهم مسئولون بالتضامن عن الضرر الناشئ عن             
بطالن التصرف، ولكن إذا اثبت أحد أعضاء مجلس اإلدارة اعتراضه خطياً، فـي محـضر               

  .ته هو وحدهالجلسة على قرار خاطئ أو تصرف باطل فإن ذلك ينفي مسئولي
وسيق ذكر أن عضو مجلس اإلدارة يلتزم بتقديم قدر من األسهم لـضمان مـسئوليته                 

الشخصية ومسئولية األعضاء التضامنية عن كافة األخطاء اإلدارية، ودعوى المسئولية الناتجة           
عن خطأ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة أو الخطأ المشترك ألعضاء مجلس اإلدارة               

عد مرور ثالث سنوات على تاريخ اجتماع الجمعية العامة التي صادقت فيـه علـى               ال تسمع ب  
  .الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة

  
  )٢١٧(مادة 

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومديرها العام وأي موظف يعمـل              
علومات أو بيانات تتعلق بالشركة،     فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيرها أية م            

وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامـه                 
بأي عمل لها أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقـت                

 المعمول بهـا نـشرها وال       بالشركة، ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين واللوائح        
  .تحول موافقة الجمعية العامة على إبراء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من هذه المسئولية

  :المذكرة اإليضاحية
وضعت هذه المادة من أجل المحافظة على السرية بخصوص نشاط الشركة فحظـرت               

إفـشاء  على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وأي موظـف يعمـل بهـا                
معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة ألي مساهم في رأسمالها أو إلى غيره، والغاية مـن ذلـك                 

  .المحافظة على مصالح الشركة والشركاء
وتعد البيانات والمعلومات ذات طبيعة سرية بالنسبة للشركة، البيانات والمعلومات التي             

  .ا أوفيهاحصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل له
ولكل من يخل من المذكورين في المادة بسرية البيانات أو المعلومات يعزل وللشركة               

أن تطالبه بالتعويض عن األضرار التي لحقت بها من جراء ذلك، وال تحول موافقة الجمعيـة                
العامة على إبراء رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة من هذه المسئولية، ومن البديهي القول أنهم               

وهي .  مسئولين عن المعلومات والبيانات التي تجيز القوانين واللوائح المعمول بها لنشرها           غير
  . أردني١٥٨تطابق نص المادة 
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  )٢١٨(مادة 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة مسئولون بالتضامن والتكافل تجاه المـساهمين            

تصفية الشركة وظهور عجز في     عن تقصيرهم أو إهمالهم في إدارة الشركة غير أنه في حالة            
موجوداتها، بحيث ال تستطيع الوفاء بالتزامها وكان سبب هذه العجز هو التقصير أو اإلهمـال               
من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة الشركة، أو مدققي الحسابات، للمحكمـة               

ب مقتـضى   أن تقرر تحميل كل مسئول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعـضها حـس               
الحالة، وتحدد المحكمة المختصة المبالغ الواجب أداؤها ومـا إذا كـان المـسببون للخـسارة                

  .متضامنين في المسئولية أم ال
  :المذكرة اإليضاحية

تجعل المادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولين بالتضامن تجاه المساهمين             
هم أو إلهمالهم في إدارة الشركة، ولكن في        عن األضرار التي تلحق بالمساهمين نتيجة لتقصير      

حال تصفية الشركة وظهور عجز في مجوداتها أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتهـا               
وكان سبب هذا العجز هو تقصير أو إهمال رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام في                

  .إدارة الشركة أو مدققي الحسابات
كل مسئول عن هذا العجز ديون الشركة كلهـا أو بعـضها حـسب              للمحكمة أن تقرر تحميل     

مقتضى الحال، فإذا وجدت أن العجز يعود إلى فعل أحدهم فلها أن تجعله مسئوالً عـن ذلـك                  
دون اآلخرين وتحدد المحكمة مقدار المبالغ الواجب دفعها وتحدد أيضاً ما إذا كان المـسببون               

وهي تطابق نص المـادة     .  المبالغ التي حددتها   للخسارة متضامنون أو غير متضامنين في دفع      
  . أردني١٥٩

  
  )٢١٩(مادة 

، ٢١٧،  ٢١٦(يحق للمراقب وللشركة وألي مساهم فيها إقامة الدعوى بمقتضى أحكام المـواد             
  .من هذا القانون) ٢١٨

إذا حكم بشهر إفالس الشركة برفع الدعوى مأمور التفليسة وفي حالة تصفية الـشركة يقـوم                
  .برفع الدعوى شريطة استئناف الجمعية العامةالمصفى 

  :المذكرة اإليضاحية
إذا تحققت شروط مسئولية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو مديرها العام، أو مـدقق                

مـن  ) ٢١٧،٢١٨،  ٢١٦(الحسابات أو الموظف فيها، وفق مقتضى الحال كما ورد في المواد            
  .فيها أن يرفع الدعوى عليهمهذا القانون، يحق للمراقب وللشركة وألي مساهم 
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وتسمى دعوى المسئولية التي ترفع من قبل الشركة، بدعوى الشركة، وترفـع باسـم                
الشركة على العضو أو أعضاء مجلس اإلدارة المسئولين بدعوى الشركة، ويكون رفـع هـذه               

فلست الدعوى بقرار تصدره الجمعية العامة تعين فيه من يقوم بمباشرة الدعوى باسمها، وإذا أ             
الشركة جاز لمأمور التفليسة أن يرفع دعوى الشركة دون حاجة الستئناف الجمعية العامة لـن               
الشركة تفقد حقها في التقاضي بشهر إفالسها فال يكون للجمعية العامـة حـق تقريـر رفـع                  
الدعوى، وإذا كانت الشركة في فترة التصفية، جاز للمصفي أن يرفع دعوى الشركة شـريطة               

لجمعية العامة في ذلك، ولكن أن يرفع دعوى الشركة شريك مساهم في الـشركة،              أن يستأذن ا  
والمساهم الذي يرفع دعوى الشركة يمثلها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة فال يجوز                
له أن يطالب إال بجزء من التعويض مقابل القدر الذي يمتلكه في رأس المال وأجازت المـادة                 

  .وى الشركةلمراقب الشركات رفع دع
  

  )٢٢٠(مادة 
ال يمكن االحتجاج باإلبراء الصادر عن الجمعية العامة إال إذا سبقه بيان حـسابات الـشركة                

  .السنوية، وإعالن تقرير مدققي الحسابات
  .ال يشمل هذا اإلبراء إال األمور التي تمكنت الجمعية العامة من معرفتها

  :المذكرة اإليضاحية
من هذا القانون أنه ال تحول موافقة الجمعيـة العامـة           ) ٢١٦،٢١٧(ورد في المادتين      

على إبراء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من المسئولية ، لذلك فإن ما ورد في هذه المـادة ال                  
يتعلق بالمسئولية التي وردت في المادتين المذكورتين، فإذا تحققت مسئولية رئيس وأعـضاء             

ن احتجاجهم باإلبراء الـصادر عـن الجمعيـة         مجلس إدارة الشركة في حاالت أخرى فال يمك       
العامة لهم من المسئولية إال إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعـالن تقريـر مـدققي                 
الحسابات، وال يشمل إبراء الجمعية العامة إال األمور التي تمكنت من معرفتها، فـإذا أبـرأت                

 اإلبراء فيما علمت به، فإذا وجد ما        الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة فيكون       
  . أردني١٦١وهي تطابق نص المادة . يجعلهم مسئولين بعد ذلك فال يعتد باإلبراء

  
  )٢٢١(مادة 

يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فإذا خـال نظـام                 
ـ            س اإلدارة فـي الـشركة      الشركة من أحكام في هذا الشأن تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجل

من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيـل جميـع   %) ١٠(المساهمة بنسبة   
خمسة آالف دينار لكل منهم في السنة وتـوزع         ) ٥٠٠٠(الضرائب واالحتياطات وبحد أقصى     
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ضرها المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يح             
  .العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو

إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس، يجوز أن توزع مكافأة سنوية إلعطاء لجنـة التأسـيس                
بمعدل ال يتجاوز ألف دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة نشاطها، وتحقيق أرباحها، وعندها               

  .ن هذه المادةم) ١(تخضع ألحكام البند 
أما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق األرباح ولم تكن قد حققت أرباحاً بعد فيعطى كل من                 

عـشرون  ) ٢٠(رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة تعويضاً عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل            
 ديناراً عن كل جلسة من جلسات مجلس اإلدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه علـى أن ال                 

  .ستمائة دينار في السنة لكل عضو) ٦٠٠(تتجاوز هذه المكافآت 
تحدد بداالت االنتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بموجب نظام خـاص تـصدره               

  .الشركة لهذه الغاية
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة طريقة تحديد المكافأة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة المساهمة وذلك               
نص عليها في نظام الشركة وفي هذه الحالة يأخذ من المكافأة المنصوص عليها وإذا خال               إما بال 

من الربح الصافي القابـل للتوزيـع       % ١٠نظام الشركة من النص عليها، تتكون من مكافأتهم         
 خمـسة  ٥٠٠٠على المساهمين بعد تنزيل ضريبة الدخل والخدمات االجتماعية وبحد أقـصى    

ي السنة، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كـل            آالف دينار لكل منهم ف    
  .منهم، والجلسات التي يتغيب عنها أحدهم لسبب مشروع يوافق عليه المجلس تحتسب له

وإذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس يجوز أن توزع مكافأة سنوية ألعـضاء لجنـة                 
أن تبدأ الشركة نشاطها وتحقـق أرباحـاً        المؤسسين بما ال يتجاوز ألف دينار لكل عضو إلى          

  .وحينئذ تصرف لهم مكافأة كما حدث في الفقرة األولى من المادة
وقد تلحق بالشركة الخسارة بعد أن عملت وحققت أرباحاً، وبقيت الخسارة مستمرة ولم               

تحقق الشركة أرباحاً بعد، فيعطى كل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مكافأة عن جهـدهم فـي                
 الشركة بإعطاء كل منهم عشرين دينار عن كل جلسة من جلسات اإلدارة أو أي اجتماع                إدارة

 سـتمائة   ٦٠٠حضر من قبلهم في اللجنة المنبثقة عن المجلس شريطة أال تتجاوز هذه المكافأة              
دينار في السنة لكل عضو، أما بداالت االنتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فتحـدد               

  . أردني١٦٢وهي تطابق نص المادة .  يصدر عن الشركةبموجب نظام خاص
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  )٢٢٢(مادة 
يفقد رئيس مجلس اإلدارة للشركة المساهمة وأي من أعضائه عضويته من المجلس إذا تغيـب               

متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس أو إذا تغيـب          ) اجتماعات(عن حضور ثالث جلسات     
ية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبـول، ويبلـغ          عن حضور اجتماعات المجلس لستة أشهر متتال      

  .المراقب بالقرار الذي يصدره المجلس بمقتضى أحكام هذا البند
ال يفقد الشخص االعتباري عضويته من مجلس إدارة الشركة المساهمة بسبب تغيب ممثله في              

من هذه المادة ولكن يجـب عليـه أن يعـين           ) ١(أي من الحالتين المنصوص عليها في البند        
  .شخصاً آخر بدالً عنه بعد تبليغه قرار المجلس

  :المذكرة اإليضاحية
توجب المادة فقد العضوية من مجلس اإلدارة في حال تغيب رئيس أو أحـد أعـضاء                  

المجلس عن حضور ثالث اجتماعات متتالية للمجلس، دون عذر وإذا تغيـب عـن حـضور                
ب بعذر مقبول، وتفقد العضوية حسب      اجتماعات المجلس لستة أشهر متتالية ولو كان هذا التغي        

النص بمجرد تحقق أسباب نقدها وهي تغيب ثالث اجتماعات متتالية دون عذر مقبـول مـن                
المجلس ويجب أن يكون التغيب عن ثالث اجتماعات متتالية فإذا كانت التغيب غير متتالي فال               

  .يفقد العضوية حتى ولو تغيب عن أكثر من ثالث اجتماعات
ب مدة ستة أشهر متتالية عن حضور اجتماعات مجلـس فيفقـد عـضويته فـي                ولكن إذا تغي  

  .المجلس ولو كان هذا التغيب لعذر مقبول
وعلى مجلس اإلدارة إصدار قرار بفقد العضوية في حالة تحقق شروط الفقد وال يملك                

 غير ذلك، ألن النص يوجب فقد العضوية في حالة توفر الشروط الالزمة للفقد، وعلى المجلس              
أن يبلغ المراقب بقراره بهذا الخصوص، وإذا كان الشخص االعتباري عضواً في مجلس إدارة              
الشركة فال يفقد عضويته لسبب تغيب من يمثله في أي من الحالتين المنصوص عليها في البند                

من هذه المادة، ولكن على الشخص االعتباري أن يعين شخص آخر بدالً عنه بعد أن يبلغ                " ١"
  . أردني١٦٤وهي تطابق نص المادة . جلسبقرار الم

  
  )٢٢٣(مادة 

يحق للجمعية العامة للشركة المساهمة في اجتماع غير عادي تعقده عزل رئيس مجلس اإلدارة              
أو أي عضو من أعضائه باستثناء األعضاء الممثلين ألسهم الحكومة أو أي شخص اعتبـاري               

ثالثين بالمائة من   %) ٣٠( يقل عن    عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما ال          
أسهم الشركة، وعلى مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خـالل               
عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر الجمعية العامة فيه وإصدار القرار الـذي تـراه                 
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مة إلى االجتماع يتـولى المراقـب       مناسباً بشأنه وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العا         
  .دعوته على نفقة الشركة

تتولى الجمعية العامة مناقشة طلب عزل أي عضو لها وسماع أقواله شفاهاً أو كتابه ويجـري                
  .بعد ذلك التصويت على الطلب باالقتراع السري وترسل نسخة منه إلى المراقب

  :المذكرة اإليضاحية
عن إدارتها ورتب القانون على ذلك جواز عـزلهم     مجلس اإلدارة يمثل الشركة ويعبر        

من قبل الجمعية العامة، وهذا أمر متعلق بالنظام العام لذلك يبطل كل شرط يخالف ذلك كـأن                 
ينص في نظام الشركة على عدم جواز العزل أو بيان أسباب العزل أو يعرض شروطاً خاصة                

 اإلدارة غير مـسئولين عـن       من حيث النصاب واألغلبية، ويرجع ذلك إلى أن أعضاء مجلس         
ديون الشركة، وهذا قد يدفعهم إلى التهاون في إدارتها لذلك أجاز القانون عزلهم في أي وقـت             
وإذا كان عضو مجلس اإلدارة يقدم أسهماً ضماناً إلدارته إال أنهـا ال تكفـي غالبـاً لتغطيـة                   

لسوق، فضالً عن ذلـك     مسئوليته ال سيما عندما تسوء إدارة الشركة وتهبط قيمة أسهمها في ا           
فإن الشركة في شركة المساهمة يتغيرون في كل وقت تتبعاً لتداول األسهم في السوق المالية،               

  .لذل يجب أن يتمكن الشركاء الجدد من تعين مديرين آخرين يتمتعون بثقتهم
وعزل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من اختصاص الجمعية العامة فلها أن تقدم بذلك               

% ٣٠"غير عادي، يعقد بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما ال يقل عن               في اجتماع   
من أسهم الشركة، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعوا الجمعية العامة الجتماع غير عـادي لهـا                " 

خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر الجمعية العامة فيه وتصدر فيـه القـرار                 
لس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة لالجتماع، يتولى المراقب دعوتهـا          المناسب، وإذا لم يقم مج    

  .على نفقة الشركة
وتناقش الجمعية العامة عزل رئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الـشركة،                

ولها أن تسمع أقوالهم شفاهاً أو كتابه، ويجري بعد ذلك التصويت علـى الطلـب بـاالقتراع                 
  .ة التصويتالسري، ويبلغ المراقب بنتيج

وال تجيز المادة للجمعية العامة عزل أي من أعضاء المجلس الممثلين للحكومة أو ألي                
شخص اعتباري، ويجب أن يكون للعزل سبب مشروع، وأن يكون العزل في وقـت مناسـب            
ويجوز للمعزول من مجلس إدارة الشركة مطالبة الشركة بالتعويض في حالة عزله في وقـت               

 عذر مقبول، هذا للحد من حرية الشركة المطلقة حتى ال يـستعمل حـق               غير مناسب أو بغير   
  .  أردني١٦٥العزل في غير األغراض واألهداف التي شرع من أجلها، وهي تطابق المادة 
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  )٢٢٤(مادة 
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة المساهمة والمدير العام للـشركة وأي              

لشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناء علـى معلومـات           موظف فيه أن يتعامل بأسهم ا     
اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة كما ال يجوز أن ينقـل هـذه المعلومـات ألي                   
شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة أو أي شركة تابعة أو قابضة أو                 

ن من شان النقل إحداث ذلك التـأثير،        حليفه للشركة التي هو عضو أو موظف فيها، أو إذا كا          
ويقع باطالً كل تعامل أو معاملة تطبق عليها أحكام هذه المادة ويعد الشخص الذي قـام بـذلك               

  .مسئوالً عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهميها أو بالغير
  :المذكرة اإليضاحية

مة وأي موظف   حظرت المادة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العا           
فيها التعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة استناداً إلى معلومات عرفها بحكم              
منصبه أو عمله في الشركة خشية أن يستغل المعلومات التي اطلع عليها لجني األربـاح، وال                

 ألي  يجوز ألي منهم أيضاً أن ينقل المعلومات التي عرفها بحكم منصبه أو عمله في الـشركة               
شخص بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة، وأي شركة تابعة أو قابضة أو حليفة                
للشركة التي هو عضو أو موظف فيها، أو كان من شأن النقل إحداث ذلك التأثير ألن في ذلك                  
مخالفة اللتزام بعدم إفشاء معلومات تم الحصول عليها بسبب المنصب أو الوظيفـة، وإخـالل               

  .قانوني بعدم إلحاق الضرر بالغيربالتزام 
ويترتب على الحظر بطالن كل المعامالت التي تتم بناء على المعلومات التي أطلـع                

عليها بحكم المنصب أو الوظيفة تطبيقاً لحكم هذه المادة، فضالً عن ذلك فإن الشخص الذي قام                
وهـي تطـابق    . بالغيربذلك يكون مسئوالً عن الضرر الذي أحدثه للشركة أو بمساهيميها  أو             

  . تجاري١٦٦نص المادة 
  

  )٢٢٥(مادة 
يجوز عضو مجلس إدارة الشركة غير ممثل الشخص االعتباري العام أن يقد اسـتقالته مـن                
المجلس على أن تكون هذه االستقالة خطية، وتعد نافذة المفعول من تاريخ تقديمها إلى المجلس               

  .وال يجوز الرجوع فيها
  :المذكرة اإليضاحية

عطي المادة كل عضو من أعضاء ومجلس إدارة الشركة من غير ممثـل الـشخص               ت  
االعتباري العام الحق في أن يقدم استقالته من المجلس، فقد يزهد في إدارة الشركة ويرغـب                
في االستقالة مقدم تمكينه من ذلك قد يضر بالشركة، لذلك أعطته المادة أن يقدم استقالته خطية                
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، ويترتب على تقديم االستقالة نفاذها من تاريخ تقديمها وهذا يعني أن            إلى مجلس إدارة الشركة   
نفاذها ال يتوقف على حدوث أي أمر آخر، بل تنفيذ فور تقديمها إلى المجلس، لـذلك ال يعـد                   
عضو في مجلس إدارة الشركة منذ تاريخ تقديمها لمجلس إدارة الشركة، وهذا يعني أنها تقـع                

رة الشركة، فإذا قدمت االستقالة فال يستطيع من ندبها أن يرجع           دون قبولها من قبل مجلس إدا     
  . أردني١٦٣وهي تطابق نص المادة . فيها ألنها قد حدثت فور تقديمها بموجب هذه المادة

  
  )٢٢٦(مادة 

إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقالتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني              
أعضائه فعلى الوزير تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص          بسبب استقالة عدد من     

بالعدد الذي يراه مناسباً، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتـولى إدارة الـشركة،                 
ودعوة الجمعية العامة لها لالجتماع خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر مـن تـاريخ تـشكيلها              

للشركة، وبمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة         النتخاب مجلس إدارة جديد     
  .وفقاً لما يقرره الوزير

من هذه المادة على المصارف والشركات المالية بعد االسـتئثار بـرأي            ) ١(يطبق أحكام البند    
  .سلطة النقد

  :المذكرة اإليضاحية
اهمة أو فقـد    إذا قدمت استقالة جماعية من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المـس             

منهم، أو إذا توافر شروط     % ٥٠المجلس نصابه القانوني باستقالة عدد من أعضائه يزيد على          
 من هذا القانون فيجب على الوزير أن يـشكل لجنـة مؤقتـة مـن ذوي                 ٢١٩تطبيق المادة   

 االختصاص والخبرة بالعدد الذي يراه مناسباً ويعين لها رئيساً لها ونائياً له من بين أعـضائها               
ومهمة هذه اللجنة إدارة الشركة نظراً لعدم وجود مجلس إدارة ودعوة الجمعية العامة للـشركة     

  . لالجتماع خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ تشكليها النتخاب مجلس إدارة جديد
ويقرر الوزير منح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة، والحكم الذي              

ة يطبق على المصارف والشركات المالية بعد استئناس برأي سلطة النقـد فيمـا              ورد في الماد  
  . أردني١٦٧يتعلق باختصاص وخيرة أعضاء اللجنة المؤقتة، وهي تطابق نص المادة 

  
  )٢٢٧(مادة 

إذا تعرضت الشركة ألوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جـسيمة تـؤثر فـي                 
ئنيها فعلى رئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضائها أو مديراها          حقوق المساهمين أو في حقوق دا     
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العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك، وذلك تحت طائلة المسئولية في حالة عدم التبليـغ                
  .عن ذلك

يقوم الوزير في أي من هذه الحاالت بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة مـا ورد              
ارة، وتشكيل لجنة من ذوي الخيرة واالختـصاص إلدارة الـشركة           في التبليغ بحل مجلس اإلد    

بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ثالثة شهور قابلة للتمديد لمرة واحدة ويعين رئيساً لهـا، ونائبـاً                 
للرئيس من بين أعضائها، وعليها في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة خالل تلك المدة النتخاب               

، ويمنح رئيس اللجنة وأعضائها مكافأة على حساب الشركة وفقاً لما           مجلس إدارة جديد للشركة   
  .يقرره الوزير

  :المذكرة اإليضاحية
قد يسري ومجلس إدارة الشركة إدارتها، وقد تتعرض الشركة ألوضاع مالية سـيئة،               

وقد تتعرض الشركة لخسائر جسيمه تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها، فيجـب               
جلس إدارة الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مـديرها العـام أو مـدقق                على رئيس م  

  .الحسابات تبليغ المراقب بذلك، فإذا لم يتم التبليغ يقع من هو ملزم بالقيام به إلي المسئولية
فإذا بلغ المراقب فعليه أن يتحقق من صحة ما ورد في التبليغ، وينسب للوزير ما يراه                  

ر بناء على تنسيب المراقب بخصوص أي حالة من الحاالت المذكورة فـي             مناسباً ويقوم الوزي  
هذه المادة بحل مجس إدارة الشركة، وتشكيل لجنة من ذوي االختصاص والخبرة بالعدد الذي              

  .يراه مناسباً إلدارة الشركة لمدة ثالثة أشهر، ويعن لها رئيساً ونائباً من بين أعضائها
جمعية العامة خالل تلك المدة النتخـاب مجلـس إدارة          وعلى اللجنة أن تقوم بدعوة ال       

جديد للشركة، ويقرر الوزير المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء اللجنة التي تكون على حساب              
  .    أردني١٦٨وهي تطابق نص المادة . الشركة

  
  الجمعية العامة للشركة المساهمة: ثانياً 

  :اجتماع الجمعية العامة العادية : أوال 

  )٢٢٨(ادة م
تعقد الجمعية العامة للشركة المساهمة اجتماعاً عادياً داخل فلسطين مرة واحدة على األقل فـي             
السنة بدعوة من مجلس إدارة الشركة، في التاريخ والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، علـى               

  .ةأن يعقد هذا االجتماع خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشرك
للمراقب بعد موافقة الوزير دعوة الجمعية لالنعقاد إذا انقضى ثالثين يوماً على السبب الموجب              
لالنعقاد دون أن يدعو مجلس اإلدارة إلى انعقادها، وفي جميع األحوال تكون مصاريف الدعوة              

  .على نفقة الشركة
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 على األقل باللغـة     يجب نشر اإلخطار بالدعوة لالجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداها         
العربية، على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على األقل من تاريخ نشر                 
اإلخطار األول، ويجب إرسال اإلخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجالت            

ـ             ي لـم تطـرح     الشركة بطريق البريد العادي أو بأي طريقة أخرى حديثة ويجوز للشركة الت
أسهمها لإلكتتاب العام عدم نشر الدعوة واإلكتفاء بإرسال اإلخطار بالدعوة إلـى المـساهمين              
بطريق البريد المسجل أو بأي طريقة أخرى حديثة، ويتم نشر اإلخطار قبل الموعـد المقـرر                
 الجتماع الجمعية األول بخمسة عشر يوماً على األقل، وتخطر بالدعوة اإلدارة العامة لـسوق             

األوراق المالية، ولمراقب الشركات ومدقق الحسابات، والممثـل القـانوني لجماعـة حملـة              
  .السندات

  :المذكرة اإليضاحية
تعقد الجمعية العامة للشركة اجتماعاً عادياً في فلسطين مرة واحدة كل سنة، لـذلك ال                 

نة، ومجلـس   يجوز انعقادها خارج فلسطين، وال يجوز انعقادها أكثر من مرة واحدة في الـس             
إدارة الشركة هو الذي يوجه الدعوة للجمعية العامة للشركة لالنعقاد في التاريخ والمكان اللذين              
يعينها نظام الشركة، على أن يعقد هذا االجتماع خالل األشهر األربعة التالية النتهـاء الـسنة                

ا لم يقـم مجلـس      المالية للشركة لكي تطلع الجمعية العمومية على الوضع المالي للشركة، وإذ          
إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد وانقضي ثالثين يومـاً علـى الـسبب الموجـب                
لالنعقاد، فيكون للمراقب أن يقوم بذلك بعد موافقة الوزير، وتكون مصاريف الدعوة على نفقة              

ر الشركة، ويجب نشر اإلخطار بالدعوة مرتين في صحيفتين يوميتين أحدهما على األقل تـص             
باللغة العربية، على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على األقل من تاريخ                 

  .نشر اإلخطار األول
وباإلضافة إلى النشر في الصحف يجب أن يرسل اإلخطار بالدعوة إلـى المـساهمين                

حديثة، كأن  على عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العادي أو بأي طريقة أخرى             
  .الخ… ترسل عن طريق الفاكس أو اإلنترنت

أما الشركة المغلقة وهي التي لم تطرح أسهمها لالكتتاب فيجوز دعوة جمعيتها العامة               
باالكتفاء بإرسال اإلخطار بالدعوة إلى المساهمين بطريق البريد المسجل أو بأي وسـيلة مـن               

اء على نشر الدعوة في صحيفتين محليتين،       وسائل اإلتصال الحديثة، وهذا يعني يمكن االستغن      
ويجب أن يتم نشر اإلخطار قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة األول بخمـسة عـشر                
يوماً على األقل، ويجب أن يقوم مجلس إدارة الشركة بإخطار اإلدارة العامة لـسوق األوراق               

  .عة حملة السندات بالدعوةالمالية والمراقب، ومدقق الحسابات والممثل القانوني لجما
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  )٢٢٩(مادة 
على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة الجتماع الجمعية العامة لكل من المراقب ومدققي حـسابات              
الشركة قبل خمسة عشر يوماً على األقل من انعقاد اجتماعها وعلى المدقق الحضور أو إرسال               

 االجتماع وجميـع البيانـات      مندوب عنه تحت طائلة المسئولية، ويرفق بالدعوة جدول أعمال        
والمرفقات التي نص على إرسالها للمساهم مع الدعوة ويعد أي اجتماع تعقده الجمعية العامـة               

  .صحيحاً حتى ولو لم يحضره المراقب أو من يفوضه بذلك
  :المذكرة اإليضاحية

يجب على مجلس إدارة الشركة توجيه الدعوة الجتماع الجمعيـة العامـة لكـل مـن                   
 ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على األقل من موعد انعقاد اجتماعها،              المراقب

ويجب على مدقق الحسابات حضور االجتماع أو يرسل مندوباً عنه وال يقـع تحـت طائلـة                 
المسئولية، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يرفق الدعوة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامـة              

  .المرفقات التي ترسل للمساهم مرفقه بالدعوةللشركة وجميع البيانات و
وال يؤثر غياب المراقب عن حضور اجتماع الجمعية العامة للـشركة علـى صـحة                 

االجتماع، فينعقد اجتماعها صحيحاً حتى ولو لم يحضره المراقب أو من يفوضه في ذلك، وهذا               
تعقده الجمعية العامة    أردني التي تعتبر أي اجتماع       ١٨٢الحكم يخالف ما ورد في نص المادة        

  .باطالً إذا لم يحضره المراقب
  

  )٢٢٩(مادة 
يعد االجتماع الذي تعقده الجمعية العامة العادية قانونياً إذا حضره مساهمون يملكون ربع رأس              
المال على األقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط أال يتجـاوز نـصف رأس                  

  .المال
 األدنى في االجتماع األول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد             إذا لم يتوافر الحد   

خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع األول، ويجوز أن يتضمن نظام الشركة االكتفاء بالـدعوة              
  .إلى االجتماع األول إذا حدد فيها موعد االجتماع الثاني

  .سهم الممثلة فيهويعد االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األ
تصدر قرارات الجمعية العامة باألغلبية المطلقة بعدد األصوات المقررة لألسهم الممثلـة فـي              

  .االجتماع، ما لم يشترط نظام الشركة نسبة أعلى من ذلك
يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة، ويجب أن يكون بطريقة              

ا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعـزلهم أو بإقامـة              االقتراع السري إذ  
  .دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين
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  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة وهو حضور مساهمين يملكـون              

من رأسمال الشركة، فـإذا     % ٥٠شركة المكتتب فيها أي ما يزيد على        أكثر من نصف أسهم ال    
لم يتوفر هذا النصاب ال تعقد الجمعية العمومية وفي هذا الحالة يجب على مجلس إدارتهـا أن                 
يوجه دعوة للجمعية العامة لعقد اجتماع ثاني لها خالل عشرة أيام من تاريخ االجتمـاع األول                

 النصاب القانوني النعقاده، وتتم الـدعوة بـإعالن ينـشر فـي           الذي لم يقعد بسبب عدم توافر     
صحيفتين محليتين يوميتين شريطة أن يتم ذلك قبل موعد االجتماع بثالثة أيام علـى األقـل،                
ويكون االجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد المساهمين الحاضرين وبغض النظر عما يملكون             

  .من أسهم
مة باألغلبية المطلقة لعدد األصـوات المقـررة لألسـهم    وتصدر قرارات الجمعية العا     

الممثلة في االجتماع ما لم يشترط في نظام الشركة نسبة أعلى من ذلك، ويتم التـصويت فـي                  
الجمعية العامة بالطريقة التي يحددها نظام الشركة، إال في حالة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة              

 فيجب أن يكون االقتراع سرياً وكذلك الحـال إذا          أو عزلهم أو إقامة دعوى المسئولية عليهم،      
من المساهمين الحاضرين اجتماع الجمعية العامـة       % ١٠طلب ذلك رئيس مجلس اإلدارة أو       

  .فيجب أن يكون االقتراع سرياً
  

  )٢٣٠(مادة 
تختص الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالـشركة،             

تفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية، ومن ثم مناقـشتها واتخـاذ القـرارات               عدا ما يح  
  : المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي

  .وقائع االجتماع السابق الذي عقدته الجمعية العامة العادية
  .تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة والخطة المستقبلية لها

كة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية األخرى وأحوالها وأوضـاعها         تقرير مدققي حسابات الشر   
  .المالية

الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر، وتحديد األرباح التـي يقتـرح مجلـس اإلدارة              
توزيعها بما في ذلك االحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة علـى              

  .اقتطاعها
  . اإلدارة، والنظر في عزلهم عند االقتضاءانتخاب أعضاء مجلس

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات من المسئولية أو تقريـر رفـع                
  .دعوى المسئولية عليهم بحسب األصول

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  .انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة
  .تضى ذلك نظام الشركةاقتراحات االستدانة، أو الرهن أو إعادة الكفاالت إذا اق

أي موضوع آخر يدرجه مجلس اإلدارة في جدول أعمال الشركة أو أية أمور أخرى تقتـرح                
الجمعية العامة إدراجها في أعمالها على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما ال يقـل                 

  .من األسهم الممثلة في االجتماع%) ١٠(عن 
إلى االجتماع جدول األعمال بـاألمور التـي سـيتم          يجب أن تتضمن دعوى الجمعية العامة       

  .عرضها عليها لمناقشتها، وأيضاً بنسخة من أية وثائق أو بيانات تتعلق بتلك األمور
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة اختصاصات الجمعية العامة العادية، أن تتخذ القرار المناسب بشأن وقـائع               
اقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الـشركة وتقريـر          االجتماع السابق للجمعية العامة، ومن    

مدقق حسابات الشركة عن ميزانيتها وحـساباتها الختاميـة األخـرى وأوضـاعها الماليـة،               
والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب األرباح والخسائر وتحديد األربـاح التـي يقتـرح              

الحتياطي القانوني إذا بلغ حده     مجلس اإلدارة توزيعها، وإصدار القرارات تخص وقف تجنب ا        
القانوني، وتكوين احتياطات أخرى غير االحتياطي القانوني والنظامي، واستخدام االحتيـاطي           
النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة والمساهمين ما لم يكن مخصـصاً ألغـراض معينـة،                

ي ألي  والتصرف في االحتياطات والمخصصات في غير األبواب المخصصة لهـا والتـصد           
عمل من أعمال اإلدارة إذا عجز مجلس اإلدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمـال النـصاب،                 

  .والمصادقة على أعمال مجلس اإلدارة
وتختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعـضاء مجلـس اإلدارة وتحديـد مكافـآت         

 لم يكـن    وبداالت ورواتب أعضاء هذا المجلس، وتختص بعزل أعضاء المجلس وأحدهم ولو          
هذا وارد في جدول األعمال، ولها أن ترفع دعوى المسئولية عليهم، وتراقب أعمـال مجلـس          

  .اإلدارة والنظر في إخالئه من المسئولية وبراءة ذمته
وتختص أيضاً بانتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة الماليـة المقبلـة، وتنظـر فـي                 

إذا اقتضى ذلك نظام الشركة، وللجمعة العامة       اقتراحات االستدانة أو الرهن أو إعادة الكفاالت        
النظر في تقرر مدققي الحسابات وتحديد السنة المالية التي يندب لها، ولها أن تعـزل مـدقق                 
الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليه، ولها أن تناقش أي موضوع آخـر يدرجـه مجلـس                

ة العامة إدراجها في جدول     اإلدارة في جدول أعمال الشركة وأية موضوع آخر تقترح الجمعي         
ممن يملكون األسهم الممثلة فـي      % ١٠أعمالها شريطة موافقة عدد من المساهمين ال يقل عن          

االجتماع، ويجب أن ترفق الوثائق والبيانات المتعلقة باألمور التي سيتم عرضها على الجمعية             
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بل انعقـاد االجتمـاع     العامة مع دعوتها لالجتماع حتى يتمكن المساهمون من اإلطالع عليها ق          
  .  أردني١٧١وهي تطابق نص المادة . حتى يكونوا مستعدين لمناقشتها

  
  اجتماع الجمعية العامة غير العادية: ثانيا 

  )٢٣١(مادة 
تعقد الجمعية العامة للشركة المساهمة اجتماعاً غير عادياً داخل فلسطين بدعوة مـن مجلـس               

جلس من مساهمين يملكون ما ال يقل عـن ربـع           اإلدارة أو بناء على طلب خطي يقدم إلى الم        
أسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقـب إذا طلـب                 

  .من أسهم الشركة المكتتب بها%) ١٥(ذلك مساهمون يملكون أصالة ما ال يقل عن 
من ) ١(مقتضى البند   على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالجتماع غير العادي لالنعقاد ب          

هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى مجلـس اإلدارة                 
فإذا تخلف المجلس عن ذلك أو رفض االستجابة للطلب يقوم المراقب بعد اسـتئذان الـوزير                

  .المختص بدعوة الجمعية العامة لالجتماع على نفقة الشركة
 المساهمة المبادرة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية إذا بلغـت            على مجلس إدارة الشركة   

  .خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وذلك للنظر في حل الشركة أو استمرارها
  :المذكرة اإليضاحية

تدعى الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة بناء على طلـب                 
يملكون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب فيهـا، أو مـن     خطي يقدم إليه من مساهمين      

مدققي حسابات الشركة، أو من المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة ماالً يقل عـن                
من أسهم الشركة المكتتب لها، ويجب أن يكون اجتماعها في فلسطين، وعلـى مجلـس               % ١٠

ة تتجاوز خمسة عشر يوماً من تـاريخ تقـديم          اإلدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل مد      
الطلب إليه، فإذا تخلف عن القيام بذلك أو رفض االستجابة للطلب، يقوم المراقب بعد موافقـة                

  .الوزير بدعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع على نفقة الشركة
ة غير العاديـة    وألزمت الفقرة الثانية مجلس إدارة الشركة بتوجيه دعوة للجمعية العام           

لالنعقاد دون الطلب منه ذلك، وذلك إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المكتتب فيـه،    
  .للنظر في حل الشركة أو استمرارها

  
  )٢٣٢(مادة 

من هذه المادة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية للـشركة           ) ٢(مع مراعاة أحكام البند     
ن يمثلون أكثر من نصف اسهم رأسمال الشركة المكتتب بها،          المساهمة قانونياً بحضور مساهمي   
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وإذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع، يؤجل االجتمـاع إلـى    
موعد آخر يعقد خالل عشرة أيام من تاريخ االجتماع األول ويعلن عن ذلك من قبـل رئـيس                  

األقل قبل موعد االجتماع بخمسة أيام على       مجلس اإلدارة في صحيفتين محليتين يوميتين على        
مـن أسـهم رأسـمال      %) ٤٠(األقل، ويعد االجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون         

الشركة المكتتب بها على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع الثاني يلغى االجتماع               
  .مهما كانت أسباب الدعوة إليه

قانوني الجتماع الجمعية العامة غير العادية للـشركة المـساهمة فـي            يجب أال يقل النصاب ال    
  .حالتي تصفيتها أو إندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة أن النصاب القانوني الالزم تحققه الجتماع الجمعية العامة غيـر العاديـة                

حضور مساهمين يملكون أكثر من نصف أسهم رأسمال الشركة المكتتب          كقاعدة عامة يتحقق ب   
فيها، واستثناء فيتحقق النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور عدد من             
المساهمين يملكون أكثر من ثلثي أسهم الشركة المكتتب فيها في حالتي تـصفية الـشركة، أو                

حالتين وأثرهما على بقاء الشركة، وإذا لـم يتـوفر النـصاب    اندماجها نظراً لخطورة هاتين ال  
المحدد يؤجل إلى موعد آخر يعقد خالل عشرة أيام من تاريخ االجتماع األول، ويقوم رئـيس                
مجلس اإلدارة باإلعالن عن ذلك في صحيفتين يوميتين على األقل قبل موعد االجتماع بثالثـة   

مـن أسـهم    % ٤نونياً إذا حضر مساهمون يملكـون       أيام على األقل، ويعد االجتماع الثاني قا      
رأسمال الشرك المكتتب فيها على األقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع الثاني يلغى               

  . أردني١٧٣وهي تطابق نص المادة . االجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه
  

  )٢٣٣(مادة 
ادي حدد األعمال مـشتمالً المواضـيع       يجب أن تتضمن دعوة الجمعية العامة الجتماع غير ع        

التي سيتم عرضها ومناقشتها باالجتماع، وإذا تضمن جدول األعمال تعـديل عقـد تأسـيس               
  .الشركة ونظامها األساسي فيجب إرفاق التعديالت المقترحة مع الدعوة إلى االجتماع

  :المذكرة اإليضاحية
الجمعية العامـة الجتمـاع     تتطلب المادة من رئيس مجلس اإلدارة أن يرفق مع دعوة             

غير عادي أن يرفق مع الدعوة جدول األعمال مـشتمالً المواضـيع التـي سـيتم عرضـها                  
ومناقشتها في االجتماع، وإذا اشتمل جدول األعمال تعديل عقد تأسـيس الـشركة ونظامهـا               
األساسي يجب إرفاق التعديالت المقترحة مع الدعوة إلى االجتماع، والحكمة من ذلك تمكـين              
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المساهمين من المعرفة المسبقة للمواضيع التي يشملها جدول األعمـال حتـى يتمكنـوا مـن                
  .اإلطالع عليها قبل مناقشتها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية

  
  )٢٣٤(مادة 

  :تختص الجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة بما يلي 
 لهذه الجمعية إجراء تعـديالت فـي نظـام          تعديل النظام األساسي للشركة، ومع ذلك ال يجوز       

الشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو المساس بحقوق المـساهمين األساسـية، أو    
إلـى  ) في فلسطين (تعديل الغرض األساسي للشركة أو تقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة           

بة مـن غـرض الـشركة       بلد أجنبي، إال أنه يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قري           
  .األصلي

  .اندماج الشركة مع شركة أخرى
  .تصفية الشركة، وبطالنها أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمديد مدتها

  .زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة
  .إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم

  .بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً
من مجموع األسهم   %) ٧٥( العادي للجمعية العامة بأكثرية      تصدر القرارات في االجتماع غير    

  .الممثلة في االجتماع
تخضع قرارات الجمعية العامة غير العادية إلجراءات الموافقة والتسجيل والنـشر المقـررة             

  .من هذه المادة) ١(من البند ) د(و ) ج(بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في الفقرتين 
  :ةالمذكرة اإليضاحي

للجمعية العامة غير العادية الحق في تعديل نظام الشركة، وهذا الحق يتعلق بالنظـام                
العام فال يجوز حرمانها منه أو تقيده بقيد ما ينص في نظام الشركة، ولكن هذا الحـق غيـر                   
مطلق بل يرد عليه استثناءات، األول أنه ال يجوز للجمعية العامـة غيـر العاديـة أن تزيـد                   

مساهمين كرفع القيمة االسمية للسهم، ومطالبة المـساهمين بـالفرق، أو تحويـل             التزامات ال 
الشركة المساهمة إلى شركة تضامن حيث يصبح الشريك المساهم مسئوالً مسئولية شخـصية             
قضائية عن ديون الشركة، والثاني أنه ال يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تمس بحقـوق                

دها بصفته شريكاً لحق الحضور والتصويت في الجمعيات العامة،         المساهم األساسية التي يستم   
وحق عزل أعضاء مجلس اإلدارة والمدققين، وحق تداول الحصص، والثالث أنـه ال يجـوز               
للجمعية العامة غير العادية أن تعدل غرض الشركة األصلي إال أنه يجوز إضـافة أغـراض                
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جوز للجمعية العامة غير العادية نقل المركـز        مكملة أو مرتبطة أو قريبة منه، والرابع أنه ال ي         
  .الرئيس للشركة أو المؤسسة في فلسطين إلى بلد أجنبي

وتختص الجمعية العامة غير العادية في إقرار اندماج الشركة مع شركة أخرى وعزل               
رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه، وتصفية الشركة، وزيادة رأسمال الشركة المصرح به،             

س المال، وإصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم واالقتراض من الغير،            وتخفيض رأ 
وبيع الشركة أو تملك شركة أخرى كلياً، واختصاص الجمعية العامة غير العادية محدد علـى               
سبيل الحصر وتصدر القرارات في االجتماع غير العادي للجمعيـة غيـر العاديـة بموافقـة                

  .على األقل من األسهم الممثلة في االجتماع% ٧٥المساهمين الذين يملكون 
ويجب أن تخضع قرارات الجمعية العامة غير العادية إلجراءات الموافقة والتـسجيل              

والنشر المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون فيما يتعلق بعزل رئيس مجلـس اإلدارة أو أحـد                
  . اض من الغيرأعضائه، أو إصدار سندات قرض قابلة للتحويل لألسهم أو االقتر

  
  )٢٣٥(مادة 

يجوز أن تبحث الجمعية العامة غير العادية للشركة األمور الداخلية ضـمن صـالحيتها فـي                
اجتماعها العادي، وتصدر قراراتها في هذه الحالة باألغلبية المطلقـة لألسـهم الممثلـة فـي                

  .االجتماع
  :المذكرة اإليضاحية

للشركة األمور الداخلة ضمن صـالحيتها      يجوز أن تبحث الجمعية العامة غير العادية          
في اجتماعها العادي، وتصدر قراراتها في هذه الحالة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلـة فـي               
االجتماع، وتعطي المادة الجمعية العامة غير العادية أن تبحث في اجتماعها مـا يـدخل فـي                 

ا هذا القانون من اختصاص، وفي      اختصاص الجمعية العامة العادية، باإلضافة إلى ما حددوه له        
حالة بحث الجمعية العامة غير العادية األمور التي تدخل فـي اختـصاص الجمعيـة العامـة            
العادية، تأخذ القرارات في المسائل التي تبحثها بنفس الطريقة التي تأخذ الجمعية العامة العادية              

وهـي  .  الممثلة فـي االجتمـاع     قراراتها أي باألغلبية المطلقة لعدد األصوات المقررة لألسهم       
  . أردني١٧٦تطابق نص المادة 

  
  :القواعد العامة الجتماعات الجمعية العامة : ثالثا 

  )٢٣٦(مادة 
يرأس اجتماع الجمعية العامة للشركة المساهمة، رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة غيابه              

  .أو من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما
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من هذه المادة عن حضور االجتماع تعين الجمعيـة         ) ١(ذكورين في البند    وفي حالة تخلف الم   
  .العامة من بين المساهمين رئيساً لهذا االجتماع كما تعين مقرراً لالجتماعات

على مجلس اإلدارة حضور اجتماع الجمعية العامة بعدد ال يقل عن العـدد الواجـب تـوافره                 
 عن الحضور بغير عذر مقبـول وإذا تخلـف          لصحة انعقاد مجلس اإلدارة وال يجوز التخلف      

عضو مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع بغير عذر تقبله الجمعية يعد مستقيالً وتنتخب غيره              
  .ثم تدعى الجمعية الجتماع آخر

  :المذكرة اإليضاحية
إذا توفر النصاب القانوني الجتماع الجمعية العامة، فيرأس االجتماع رئـيس مجلـس               

لة غيابه يقوم نائبه برئاسة االجتماع، وفي حالة غيابهما يرأس االجتماع مـا             اإلدارة، وفي حا  
ينتدبه مجلس اإلدارة لهذه الغرض، وإذا تخلفوا عن حضور اجتماع الجمعية العامـة فلهـا أن                

  .تعين من بين المساهمين رئيساً الجتماعها، وتعيين مقرراً الجتماعاتها
اجتماع الجمعية العامة بعدد ال يقل عـن        ويجب على مجلس إدارة الشركة أن يحضر          

العدد الالزم توافره لصحة انعقاد مجلس اإلدارة، وال يجوز تخلف أي عـضو مـن أعـضاء                 
مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات الجمعية العامة دون عذر مقبول منهـا يعـد مـستقيالً،                

  .وتقوم الجمعية العامة بانتخاب غيره، ثم تدعى الجتماع آخر
  )٢٣٧(مادة 

للمساهم في الشركة المساهمة الذي تم تسجيله في سجالت الشركة قبل ثالثة أيام من الموعـد                
المحدد ألي اجتماع ستعقده الجمعية العامة حق الحضور واالشـتراك فـي مناقـشة األمـور                
المعروضة عليها، والتصويت على قراراتها بشأنها، بعدد من األصوات يساوي عدد األسـهم             

  .لة ووكالة في االجتماعالتي يملكها أصا
  :المذكرة اإليضاحية

القاعدة أن من حق كل مساهم في شركة المساهمة أن يحـضر أي اجتمـاع تعقـده                    
الجمعية العامة شريطة أن يكون قد تم تسجيله في سجالت الشركة قبل ثالثة أيام من الموعـد                 

 تسجيله فـي سـجالت      المحدد ألي اجتماع ستعقده الجمعية العامة، فإذا شخص سهماً ولم يتم          
الشركة قبل ثالثة أيام من الموعد المحدد الجتماع الجمعية العامـة ال يجـوز لـه حـضور                  
االجتماع، وإذا تم تسجيله في سجالت الشركة قبل الموعد المحدد الجتماع الجمعيـة العامـة               
 بثالثة أيام له الحق في أن يحضر اجتماعاتها وله الحق في االشتراك فـي مناقـشة األمـور                 

المعروضة عليها، وله الحق في االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية بشأنها بعدد من              
 ١٧٨وهي تطابق نـص المـادة       . األصوات يساوي عدد األسهم التي بملكها أصالة أو وكالة        

  .أردني
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  )٢٣٨(مادة 
يـة  للمساهم في الشركة المساهمة أن يوكل عنه مساهماً آخر لحضور أي اجتماع تعقده الجمع             

العامة للشركة، بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض مـن قبـل                
مجلس إدارة الشركة  على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثالثة أيام على األقل مـن                  
التاريخ المحدد الجتماع الجمعية العامة ويتولى المراقب أو من ينتدبه تـدقيقها، كمـا يجـوز                

  .هم توكيل أي شخص بموجب وكالة عدليه لحضور االجتماع نيابة عنهللمسا
  .تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل ألي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الجمعية العامة

يكون حضور ولي أو وصي أو وكيل المساهم في الشركة أو ممثـل الـشخص االعتبـاري                 
ل الجتماع الجمعية العامة ولو كـان ذلـك         المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم األصي      

  .الولي أو الوصي أو ممثل الشخص االعتباري غير مساهم في الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

األصل أن يحضر المساهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة، لكن المادة أجـازت أن               
تمـاع تعقـد    يحضر عنه شخص آخر، فالمساهم له أن يوكل عنه مساهماً أخر لحضور أي اج             

الجمعية العامة نيابة عنه شريطة أن يكون ذلك بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لذلك               
من قبل مجلس إدارة الشركة، ويجب أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثالثة أيـام مـن                

  .وكالةالتاريخ المحدد الجتماع الجمعية العامة، وعلى المراقب أو من ينتدبه أن يقوم بتدقيق ال
ويجوز للمساهم أن يوكل عنه أي شخص آخر من غير المساهمين بموجـب وكالـة                 

عدليه لحضور أي اجتماع تعقده الجمعية العامة للشركة بالنيابة عنه، وتكون الوكالة صـالحة              
  .لحضور الوكيل ألي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الجمعية

مثل الشخصي االعتباري المساهم فـي      ويكون للوالي أو للرئيس كوكيل المساهم أو الم         
الشركة نفس المركز القانوني للمساهم األصيل فيما لو كان حاضراً اجتماع الجمعيـة العامـة               

  . أردني١٧٩وهي تطابق نص المادة . حتى ولو كان غير مساهمين في الشركة
  

  )٢٣٩(مادة 
ة  اإلشراف على تنفيذ     يتولى المراقب أو من ينتدبه خطياً من موظفي مراقبة الشركات بالوزار          

اإلجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة المساهمة وفقـاً للتعليمـات التـي              
يصدرها الوزير لهذه الغاية ويجوز للمراقب االستعانة بأي موظف من موظفي الـوزارة فـي             

 اإلجـراءات   تنفيذ أحكام هذه المادة مع حقهم في االعتراض على قرار الجمعية إذا لم يستكمل             
  .القانونية أو خالف القانون
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يجوز الطعن في االعتراض لدى الوزير المختص خالل خمـسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ          
  .االعتراض ويكون قرار الوزير في هذا الطعن نهائياً، وللمتضرر اللجوء إلى القضاء

  :المذكرة اإليضاحية
العامـة للـشركة، ويقـوم      يجب أن تتبع اإلجراءات الخاصة بعقد اجتماعات الجمعية           

المراقب أو من ينتدبه من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة باإلشـراف علـى ذلـك وفـق                 
التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية، وللمراقب أن يستعين بأي موظف مـن مـوظفي               

ـ             م الوزارة في مراقبة اتباع اإلجراءات الخاصة الجتماعات الجمعية العامة للشركة، ويكون له
الحق في االعتراض على أي قرار يصدر عن الجمعية العامة إذا لـم يـستكمل اإلجـراءات                 
القانونية أو خالف القانون، ويجوز الطعن في االعتراض لدى الوزير خالل خمسة عشر يوماً              
من تاريخ االعتراض ويكون قرار الوزير في هذا الطعن نهائياً ومن لحقه ضرر نتيجة لـذلك                

  . القضاءله أن يلجاً إلى
  

  )٢٤٠(مادة 
يعين رئيس اجتماع الجمعية العامة للشركة المساهمة كاتباً من بين المساهمين أو من مـوظفي               
الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماعات الجمعية العامة والقرارات التي اتخذت فيها كما يعين             

اقب أو مـن يمثلـه   عدداً من المراقبين ال يقل عن اثنين لجمع األصوات وفرزها ويتوالى المر        
  .إعالن النتائج التي يسفر عنها التصويت

في كل محضر اجتماع للجمعية العامة، يدرج النصاب القـانوني لالجتمـاع واألمـور التـي                
عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشأنها وعدد من األصوات المؤيدة لكل قرار والمعارضة             

لعامة التي يطلب المساهمون إثباتهـا فـي        له، واألصوات التي لم تظهر، ومداوالت الجمعية ا       
المحضر، ويوقع هذا المحضر من رئيس االجتماع والكاتب، ويجب أن يوثق هذا المحضر في              
سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس اإلدارة نسخة موقعـة منـه للمراقـب                 

  .خالل عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية العامة
اء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الجمعية العامة ألي مساهم مقابل الرسوم            للمراقب إعط 

  .المقررة بموجب أحكام هذا القانون
  :المذكرة اإليضاحية

على رئيس اجتماع الجمعية العامة للشركة أن يعين كاتب مـن المـساهمين أو مـن                  
ارات التي اتخذت   موظفي الشركة مهمته تدوين محضر بوقائع اجتماعات الجمعية العامة والقر         

في هذه االجتماعات، وعليه أيضاً أن يعين عدداً من المراقبين ال يقل عن اثنين مهمتهم جمـع                 
األصوات وفرزها، ويتولى المراقب أو من يمثله نتائج التصويت، ويجـب علـى الكاتـب أن            
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 يدرج في كل محضر اجتماع للجمعية العامة النصاب القانوني لالجتماع وما عرضت فيه من             
أمور والقرارات التي اتخذت بشأنها، وعدد األصوات المؤيدة لكل قرار، وعـدد األصـوات              
المعارضة له، وعدد األصوات التي لم تظهر، ومـداوالت الجمعيـة العامـة التـي يطلـب                 

  .المساهمون إثباتها في الحظر
ويجب أن يوقع رئيس اجتماع الجمعية العامة للشركة أو الكاتب على المحضر الـذي                

ونه الكاتب، وبعد ذلك يجب توثيق المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهـذه الغايـة،                 د
وعلى مجلس إدارة الشركة أن يرسل نسخة موقعة منه للمراقب خالل عشرة أيام من تـاريخ                
انتهاء اجتماع الجمعية العامة، ويجوز ألي مساهم الحصول على صورة مصدقة عن محـضر        

 بطلب ذلك من المراقب شريطة أن يكون قد دفع الرسوم المقررة            اجتماع الجمعية العامة وذلك   
  . أردني١٨٠وهي تطابق نص المادة . بموجب أحكام هذا القانون

  
  )٢٤١(مادة 

على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة الجتماع الجمعية العامة لكل من المراقب ومدققي حـسابات              
 اجتماعها وعلى المدقق الحضور أو      الشركة قبل خمسة عشر يوماً على األقل من موعد انعقاد         

إرسال مندوب عنه تحت طائلة المسئولية، ويرفق بالدعوة جدول أعمـال االجتمـاع وجميـع               
البيانات والمرفقات التي نص على إرسالها للمساهم مع الدعوة، ويعد أي اجتماع تعقده الجمعية              

  .العامة صحيحاً حتى ولو لم يحضره المراقب أو من يمثله
  

  )٢٤٢(مادة 
تكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة المساهمة في أي اجتماع تعقده بنـصاب              
قانوني ملزمة لمجلس اإلدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا االجتماع والذين لم يحـضروا             
  .شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه

ع باطالً بحكم القانون كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة ألحكام قانون الـشركات               يق
  .أو نظام الشركة مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية

يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو لألضرار بهم أو لجلب نفـع                 
  .تبار لمصلحة الشركةخاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم دون اع

ترفع دعوى البطالن من ذوي مصلحة، سواء أكان مساهماً أم دائنـاً للـشركة وال يجـوز أن     
يطلب البطالن إال المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة، أو الذين تغيبوا              

م عن الحضور بسبب مقبول ويجوز لمراقب الشركات أو من ينوبه طلـب الـبطالن إذا تقـد                
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بأسباب جدية تدعو لذلك، وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة                
  .بذلك

يترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المـساهمين وعلـى                
  .مجلس اإلدارة نشر ملخص الحكم بالبطالن في إحدى الصحف اليومية

  .ي سنة من تاريخ صدور القرارتنقضي دعوة البطالن بمض
  :المذكرة اإليضاحية

قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر في أي اجتماع توفر فيه شرط النـصاب                
القانوني تكون ملزمة لمجلس إدارة الشركة ولجميع المساهمين الذين حـضروا اجتماعهـا أو              

ا شرط المشروعية أي تكـون      الذين لم يحضروا، شريطة أن تكون تلك القرارات قد توافر فيه          
قد صدرت وفق أحكام هذا القانون، وما صدر بمقتضاه من لوائح، ويقع باطالً بحكم القـانون                
كل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو لنظـام الـشركة،                

 لـصالح فئـة     وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية ويجوز إبطال كل قرار يصدر            
معينة من المساهمين أو لإلضرار بهم أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغيرهم               
دون اعتداد بمصلحة الشركة، وال يجوز أن يطلب البطالن في هذه الحالة إال المساهمون الذين               
اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول، ويجوز              

مراقب أو من يفوضه أن ينوب عنهم في طلب البطالن إذا تقدموا بأسباب جدية وال يترتـب                 لل
  .على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك

تعالج تعسف األغلبية في مواجهة األقلية إلى حد كبير ويعد هـذا الحـق              " ٤"والفقرة    
في مواجهة أغلبية المساهمين الـذين بيـدهم        للمساهمين من األمور األساسية لحماية حقوقهم       

القرار والسيطرة على الشركة، والواقع أن حضور المساهمين أيا كان قدر رأس المال الـذي               
تمثله هذه األسهم من األمور التي يجب الحرص عليها هؤالء المساهمين حماية حقوقهم وإثبات              

 في مواجهة قلـة مـن المـساهمين         اعتراضهم تحقيقاً للصالح العام، والوقوف قدر االستطاعة      
يسيطرون على رأسمال الشركة ومصيرها، ويترتب على الحكم ببطالن قرار الجمعية العامـة             
اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر ملـف الحكـم                

 صـدور   بالبطالن في إحدى الصحف اليومية، وتسقط دعوى البطالن بمضي سنة من تـاريخ            
  . مصري٧٦وهي تطابق نص المادة . القرار
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  الفصل الرابع

  تعديل نظام الشركة

  )٢٤٣(مادة 
ال تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتعديل نظام الشركة نهائية إال إذا اقرها               

  .الوزير
العامـة غيـر    يقدم مجلس اإلدارة طلب الموافقة على التعديل مرفقا به محضر جلسة الجمعية             

العادية التي اتخذ فيها قرار التعديل وجميع األوراق والمستندات المتعلقة به إلى المراقب خالل              
 . خمسة أيام من تاريخ صدور القرار المذكور

يرفع المراقب الطلب إلى الوزير، ويصدر الوزير قراره بخصوص التعديل خالل خمسة عشر             
 حكم قرار بالقبول انقضاء هذا الميعاد دون البت فـي       يوما من تاريخ رفع الطلب إليه ويعد في       

 .الطلب

  :المذكرة اإليضاحية
قد تجد الحاجة أثناء حياة الشركة إلى تعديل نظامها األساسي، كان تتوسـع أعمالهـا                 

وتحتاج إلى زيادة رأسمالها، أو يزيد رأسمالها على حاجتها وترغب في تخفيضه، وقد أجازت              
غير العادية تعديل نظام الشركة وهذا األمر متعلق بالنظام العـام وهـذا             المادة للجمعية العامة    

  .يعني أنه ال يجوز أن يرون نظام الشركة ما يفيد حظر تعديل
ويكون تعديل نظام الشركة بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العاديـة، ولكـن ال                 

إدارة الشركة أن يقـوم طلـب       يكون هذا القرار نهائياً إال إذا أقره الوزير، لذلك على مجلس            
الموافقة على قرار التعديل مرفقاً به محضر جلسة الجمعية العامة غير العادية التي اتخذ فيهـا                
قرار التعديل وجميع األوراق والمستندات المتعلقة به إلى المراقب خالل خمسة أيام من تاريخ              

المراقب الطلب إلـى الـوزير،      صدور القرار بالتعديل من الجمعية العامة غير العادية، يرفع          
ويصدر الوزير قراره بخصوص التعديل خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الطلب إليـه،               
ويعد في حكم قرار بقبول التعديل انقضاء هذا الميعاد دون البت في طلب التعديل، والحكمـة                

  .من ذلك هو تمكين الوزارة من مراقبة أي تعديل في نظام الشركة
  

 )٢٤٤(مادة 

ينشر على نفقة الشركة قرار الوزير بالموافقة على تعديل نظام الشركة مرفقا به قرار الجمعية               
  .العامة بالتعديل في الجريدة التي تصدر عن وزارة 

  :المذكرة اإليضاحية
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توجب المادة على الشركة أن تنشر على نفقتها قرار الوزير بالموافقة على تعديل نظام                
به قرار الجمعية العامة بالتعديل، ويكون النشر في الجريـدة التـي            الشركة، ويجب أن يرفق     

تصدر عن الوزارة، فنظام الشركة سبق وأن نشر في تلك الجريدة وعليه يجب أن ينشر فيهـا                 
  .أي تعديل يلحق به

  
  )٢٤٥(مادة 

  .يقوم مجلس اإلدارة بتسجيل تعديل نظام الشركة في سجل الشركات وفقا ألحكام القانون
تب على عدم قيام مجلس اإلدارة بتسجيل التعديل ، بطالنه وللغير وحـدة التمـسك بهـذا                 يتر

 .البطالن

 :المذكرة اإليضاحية

إذا أقر الوزير التعديل الذي صدر به قرار من الجمعية العامة غير العاديـة للـشركة                  
 الشركات  على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بتسجيل التعديل الذي لحق بنظام الشركة في سجل             

وفقاً ألحكام القانون، وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بذلك يعد التعديل باطالً، ولكن للغير وحـده أن                 
يتمسك ببطالن التعديل، فمثالً إذا عدلت الجمعية العامة غير العاديـة للـشركة رأس المـال،                

 التعـديل  بالتخفيض وأقر الوزير بذلك، ولكن لم يقم مجلس اإلدارة بتسجيل التعـديل، فيكـون     
باطالً، فيكون للغير أن يتمسك ببطالن التعديل إذا كان دائناً للشركة ألن التعديل ينقضي مـن                
ضمانة العام وهو رأسمال الشركة، أما تعديل نظام الشركة الذي لـم يـسجله مجلـس اإلدارة         
فيسري في مواجهة المساهمين ألن ليس لهم الحق في التمسك ببطالنه وبطالن تعـديل نظـام                

لشركة الذي لم يسجل في سجل الشركات قرر لمصلحة الغير، لذلك للغير أن يتمسك بـه أو                 ا
يتمسك به حسب ما يحقق مصلحته، فمثالً إذا كان تعديل نظام الشركة زيادة رأسـمالها ولـم                 
يسجل هذا التعديل فإن من مصلحة الغير إذا كان دائناً للشركة أن ال يتمسك به ألنه يزيد مـن                   

 وهو رأسمال الشركة، أما إذا كان التعديل في نظام الشركة ينقـضي رأسـمالها               ضمانه العام 
  .فللغير الدائن للشركة التمسك ببطالنه ألنه ينقص من ضمانه العام وهو رأسمال الشركة

  
  :زيادة رأس المال 

  )٢٤٦(مادة 
 كان قـد    يجوز للشركة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة جمعيتها العامة غير العادية إذا            

  .اكتتب به بالكامل
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  :المذكرة اإليضاحية
يعد تعديل رأس المال من أهم التعديالت التي تقوم بها الجمعية العامة غيـر العاديـة                  

فالشركة قد تبدأ برأس مال بسيط ثم تزدهر أعمالها فتحتاج إلى المال، فإذا رغبت الشركة في                
ة رأس المال المكتتب به في حـدود رأس         زيادة رأسمالها فيكون لمجلس إدارتها الحق في زياد       

المال المصرح به، أما إذا أرادت الشركة أن تزيد رأسمالها عن رأس المال المصرح به الذي                
  .اكتتب فيه بالكامل، فيلزم ذلك صدور قرار م جمعيتها العامة غير العادية

لمكتتب فيه  ومن المفيد أن ذكر المثل اآلتي، إذا حددت الشركة في نظامها رأس المال ا               
دينار أردنـي، فـيمكن لمجلـس إدارة        ٣٠٠٠ دينار أردني، ورأس المال الصرح به        ٢٠٠٠٠

 دينار أردني بقرار منه وال      ٣٠٠٠٠دينار أردني إلى    ٢٠٠٠الشركة زيادة رأسمال الشركة من      
يوجد تعديل في نظام الشركة في هذه الحالة ولكن إذا تمت الزيادة من رأس المال المكتتب فيه                 

 رأس المال المرخص به وتم االكتتاب كامالً في رأس المال المرخص به، وأردت الشركة               إلى
 دينار أردني، فيلزم لذلك صدور قـرار        ٤٠٠٠٠نتيجة لحاجتها إلى المال زيادة رأسمالها إلى        

وهي تطـابق نـص     . بذلك من جمعيتها العامة غير العادية ألن في ذلك تعديل لنظام الشركة           
  . أردني١١٢المادة 

  
  )٢٤٧(مادة 

يجب أن يحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الطريقة التي تتبع فـي زيـادة رأس المـال                  
ومقدار هذه الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة ، وال يجوز تخويـل مجلـس اإلدارة هـذه                 

  .الصالحيات
  :المذكرة اإليضاحية

تتبع في زيادة رأس المال، فقد      على الجمعية العامة غير العادية أن تحدد الطريقة التي            
تقرر إضافة االحتياطي إلى رأس المال دون طرح اسهم جديدة، وتوزع األسهم الناتجة عـن               
الزيادة مجاناً على المسامين كل بحب مساهمته في رأسمال الشركة األصلي، ويمكـن زيـادة               

  .حتياطياً نظامياًرأس المال من االحتياطي أيا كان نوعه سواء كان احتياطياً قانونياً أو ا
وقد تقرر زيارة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة لالكتتاب فيها شـريطة أن                 

يكون قد تم سداد رأس المال المكتتب به، ورأس المال المرخص به، أي بعد الوفاء بكل قيمـة           
يل أسهم اإلصدار السابق، وقد تقرر زيادة رأس المال عن طريق تحويل السندات القابلة للتحو             

إلى أسهم أو رسملة الديون أو جزء منها شريطة الموافقة الخطية ألصحابها وعليها أن تحـدد                
مقدار الزيادة التي ترغب في إلحاقها برأس مال الشركة وأن تحدد سـعر إصـدار األسـهم                 
الجديدة، فقد تكون أقل أو أكثر أو مساوية لسعر األسهم في اإلصدارات السابقة، وما ورد في                
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ن صالحيات للجمعية العامة غير العادية للشركة هي صالحيات خاصة بـه لـذلك ال               المادة م 
  . يجوز أن يخول مجلس اإلدارة بالقيام بها

  
  )٢٤٨(مادة 

يجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة األسهم مـن اإلصـدارات            
  . اإلصدارات السابقةالسابقة، وتكون األسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم

يجوز للجمعية العامة غير العادية إضافة عالوة إصدار إلى القيمة االسمية للـسهم وأن تحـدد                
  .مقدارها وتضاف هذه العالوة إلى االحتياطي القانوني ولو بلغ رأس المال

  :المذكرة اإليضاحية
وق رأس المال   مصدر الفقرة األولى هو نص المادة األولى الفقرة الرابعة من قانون س             

، وهذا النص يجيز أن للشركة الحرية فـي أن تكـون            ١٩٩٢لسنة  " ٩٥"المصري الجديد رقم    
قيمة األسهم الجديدة بمناسبة زيادة رأس المال أعلى أو أقل من قيمة اإلصدارات السابقة علـى    

فـي  أنه يراعي دائماً مساواة أصحاب األسهم الجديدة بأصحاب األسهم في اإلصدارات السابقة             
  .الحقوق وااللتزامات تحقيقاً للعدالة في جميع المساهمين في ذات الشركة

وتجيز الفقرة الثانية للجمعية العامة غير العادية بناء على تقرير من مدقق الحـسابات                
ويقصد بعالوة اإلصدار المبلغ الذي تطلبه شركة المساهمة زيادة على القيمة االسـمية للـسهم       

أي الفرق بين القيمة االسمية للسهم الجديد وفيه إصداره، وبذلك تختلف           عند زيادة رأس المال     
عالوة اإلصدار عما يطلق عليه مصاريف اإلصدار، ويجب أن تضاف قيمة عالوة اإلصـدار              
إلى االحتياطي القانوني للشركة حتى لو بلغ رأس المال المرخص به ويجوز أن يكون مقابـل                

قدية أو حصص عينية أو ديـون نقديـة مـستحقة األداء            أسهم الزيادة في رأس المال مبالغ ن      
  . للمكتتب قبل الشركة أو تحويل ما يملكه المكتتب من سندات إلى أسهم

  
  )٢٤٩(مادة 

يكون للمساهمين األصليين حق األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة، وكل شرط على خالف             
  .ذلك يعد كأن لم يكن 

 يتضمن إعالن المساهمين بأولويـاتهم فـي االكتتـاب          ينشر بيان في إحدى الصحف المحلية     
وتاريخ افتتاحه وتاريخ إقفاله وسعر األسهم الجديدة ، ويجوز باإلضـافة إلـى ذلـك إعـالن                 

 .المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة إال إذا ترتب على ذلك تحميل الشركة نفقات باهظة 

ه في األولوية فـي االكتتـاب باألسـهم         على كل مساهم أن يبدي رغبته كتابة في استعمال حق         
 .الجديدة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان المذكور
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  :المذكرة اإليضاحية
 من المشروع الشركة أن تضمن نظامها مدى حقوق األولويـة           ١٢٣يلزم نص المادة      

ـ                الطريق للمساهمين القدامى في االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وهذا في حالة الزيـادة ب
النقدي، وأعطت الفقرة األولى للمساهمين األصليين حق األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة            
التي تصدرها الشركة ألنهم المساهمين األوائل الذين تحملوا نتائج أعمال الشركة في السنوات             

م الزيادة  األولى إلنشائها فمن حقهم طالما المشروع يحقق نجاحاً في نظهرهم االكتتاب في أسه            
  .قبل أي من المساهمين الغرباء

وذلك أن من المعروف أن الشركة ال تحقق غالباً في سنوات إنشائها األولـى أرباحـاً                  
طائلة وهو الوضع الذي يتحمله األوائل من المساهمين، وزيادة رأس المال عن طريق إصدار              

جدد سـوف يـشتركون فـي       أسهم جديدة قد يضر بالمساهمين القدامى نظراً ألن المساهمين ال         
االحتياطي السابق تكوينه من أرباح األسهم األصلية التي سبق وأن اقتطع منها النسبة القانونية              
سنوياً، ففي هذه الحالة يترتب على زيادة رأس المال انخفاض القيمة لألسهم األصلية، وارتفاع              

الجديـدة يثبـت لكـل      قيمة األسهم الجديدة دون حق، وحق األولوية في االكتتـاب باألسـهم             
المساهمين األصليين احتراماً لمبدأ عدم المساس بحقوق جميع المساهمين، مع عدم اإلخالل بما             
يتقرر لألسهم المختارة من حقوق وما ورد في الفقرة األولى هو أمر آخر ال يجوز مخالفتـه                 

  .وكل شرط على خالف ما ورد فيها بعد كأن لم يكن
 نشر بيان في إحدى الصحف اليوميـة يتـضمن إعـالن            وتبين الفقرة الثانية وجوب     

المساهمين األصليين بأولوياتهم في االكتتاب، وتاريخ افتتاحه وتاريخ إغالقه وسـعر األسـهم             
الجديدة ويجوز إضافة لذلك إعالن المساهمين بهذا البيان بخطابات مسجلة، إال إذا كان في ذلك               

ل مساهم أصلي أن يبدي رغبتـه كتابـة فـي           ما يؤدي إلى تحميل الشركة نفقات باهظة، ولك       
استعمال حقه في األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر               

  . البيان، ويترتب على عدم إبداء رغبته في األولوية خالل هذه المدة سقوط حقه فيها
  

 )٢٥٠(مادة 

ين طلبوا االكتتاب باسـهم جديـدة حـسب         توزع األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذ      
طلبهم إذا لم تتجاوز األسهم المطلوبة ، أما إذا تجاوزت ذلك فتوزع األسهم الجديـدة علـيهم                 

  .بنسبة اسهم كل منهم على أن ال يجاوز ما حصل عليه المساهم ما طلبه من اسهم جديدة
األسهم الجديـدة لالكتتـاب     إذا زادت األسهم الجديدة على األسهم المطلوبة بطرح ما تبقى من            

العام وتنبع في هذا االكتتاب األحكام المتعلقة باالكتتاب العام عند تأسيس الشركة، كمـا تتبـع                

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

األحكام المتعلقة بتقويم الحصص العينية على أن تقـوم الجمعيـة العموميـة مقـام الجمعيـة           
  .التأسيسية

  :المذكرة اإليضاحية
 على المساهمين األصليين الذي طلبوا االكتتـاب        تقوم الشركة بتوزيع األسهم الجديدة      

بأسهم جديدة حسب طلبهم إذا لم تتجاوز األسهم المطلوبة األسهم الجديدة، فإذا كان عدد األسهم               
 سهم فتوزع األسهم الجدية     ١٢٠٠سهم، وكان المساهمون قد طلبوا االكتتاب في        ١٥٠٠الجديدة  

ذا تجاوزت األسهم المطلوب االكتتاب بهـا        سهم على المساهمين األصليين، أما إ      ١٢٠٠وهي  
من قبل المساهمين األصليين على األسهم الجديدة فاألسهم الجديدة ال تكفي لما هـو مطلـوب                
االكتتاب فيه من قبل المساهمين األصليين لذلك يوزع عليهم االكتتاب  في األسـهم الجديـدة                

  .م في طلبه من أسم جديدةبنسبة أسهم كل منهم على أن ال يجاوز ما حصل عليه المساه
أما إذا زادت األسهم الجديدة على األسهم المطلوبة من المساهمين األصليين فيكتتـب               

المساهمون األصليين في كل ما طلبوه من أسهم جديدة، وما زاد من السهم الجديـدة يطـرح                 
شركة، كما تتبع   لالكتتاب العام، وتتبع في ذلك األحكام المتعلقة باالكتتاب العامة عند تأسيس ال           

األحكام المتعلقة بتقديم الحصص العينية على أن تقـوم الجمعيـة العموميـة مقـام الجمعيـة                 
  . التأسيسية

  
  )٢٥١(مادة 

في حالة عرض األسهم الجديدة لالكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل علـى وجـه                 
  :خاص البيانات اآلتية 

  .أسباب زيادة رأس المال
  .عامة غير العادية بزيادة رأس المال وقرار الوزير بالموافقة على ذلكقرار الجمعية ال

رأس مال الشركة عند إصدار األسهم الجديدة ومقدار الزيادة المقترحة وعدد األسهم الجديـدة              
  .وعالوة اإلصدار

  .بيانات عن الحصص العينية
سابقة علـى قـرار     بيانات عن متوسط األرباح التي وزعتها الشركة خالل السنوات الثالث ال          

  .زيادة رأس المال
  .إقرار من مدقق الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة 

يوقع رئيس مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات النشرة ويكونان مسئولين بالتضامن عـن صـحة              
  .البيانات الواردة
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  :المذكرة اإليضاحية
كتتاب ويجب أن تـشمل     يتم عرض األسهم الجديدة لالكتتاب العام عن طريق نشرة اال           

هذه النشرة على وجه خاص، األسباب التي دعت الشركة إلى إصدار القرار بزيادة رأسمالها،              
وقرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال وقرار الوزير بالموافقـة علـى ذلـك،                

دد األسـهم   ومقدار رأسمال الشركة عن إصدار األسهم الجديدة، ومقدار الزيادة المقترحة، وع          
الجديدة وعالوة اإلصدار وبيانات من الحصص العينية، وإقرار من مدقق الحـسابات بـصحة            
البيانات الواردة بالنشرة، والحكمة من ذلك تمكين الجمهور من معرفة الوضع المالي للـشركة              
قبل أن يكتتب في أسهمها الجديدة، ويجب أن توقع نشرة االكتتاب من كل من رئيس مجلـس                 

ة ومدقق الحسابات في الشركة، ويكون كل منهما مسئوالً بالتضامن مع اآلخر، إذا ظهر              اإلدار
عدم صحة البيانات المذكورة ونتج عن ذلك ضرر، فهما مسئولين بالتضامن مع اآلخـر عـن            

  .تعويض الضرر الناتج عن عدم صحة البيانات الواردة في نشرة االكتتاب
  

 تخفيض رأسمال الشركة: ثانياً 

  )٢٥٢(مادة 
يجوز للشركة المساهمة بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمال الشركة وذلـك            
إما بتخفيض الجزء غير المكتتب من رأسمالها المصرح به، أو بتخفيض رأسمالها المكتتب به              
إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هـذه                

ة أو جزء منها، على أن تراعى في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق الغير المنصوص              الخسار
  .من هذا القانون) ٢٥٨(عليها في المادة 

وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير مدقق الحسابات عن األسباب الموجبة له وعـن       
  .االلتزامات التي على الشركة، وعن آثر التخفيض في هذه االلتزامات

ال يجوز تخفيض رأسمال الشركة في أي حالة من الحاالت إلى أقل من الحد األدنى المقـرر                 
  .من هذا القانون) ١١٦(بمقتضى المادة 

  :المذكرة اإليضاحية
قد تتغير الظروف التي تعمل بها الشركة مما يجعلها تفكر في تخفـيض رأسـمالها،                 

العادية بناء علـى اقتـراح مجلـس        ويخفض رأسمال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير         
اإلدارة، ويجب أن يرفق بمشروع التخفيض المقدم إليها تقرير مدقق الحسابات، ويجب أن يتلى              
هذا التقرير إلظهار ما ورد فيه من أسباب موجبة للتخفيض، ونبين ما علـى الـشركة مـن                  

مـال الـذي يـتم      التزامات، وأثر التخفيض في هذه االلتزامات، وال يشترط أن يكون رأس ال           
تخفيضه مدفوعاً بالكامل، ويمكن أن يكون التخفيض في الجزء غير المكتتـب فـي رأسـمال                
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الشركة المصرح به أو بتخفيض رأسمالها المكتتب فيه، وقد يـدفع الـشركة إلـى تخفـيض                 
رأسمالها المكتتب فيه إذا كان زائد عن حاجاتها حتى تتفادى بذلك دفع أرباح عن أموال غيـر                 

، ويكون التخفيض في هذه الحالة حقيقياً يتضمن رد جزء من قيمة األسهم للمساهمين              مستثمرة
أو إعفائهم من الوفاء بالباقي من قيمة األسهم، كما أنه إذا أصيبت الشركة بخسارة ال أمل فـي                  
تعويضها من األرباح المستقبلية خفض رأس المال إلى قيمته الحقيقية حتـى يتـسنى توزيـع                

مساهمين حتى يعود إلى حالته األصلية، وتخفيض رأس المال في هذه الحالة ال             األرباح على ال  
يكون إال حسابياً وال يقترن برد أية مبالغ للمساهمين ويكون مقدمه ضرورية لزيادة رأس المال         
فيما بعد حتى يعود التوازن بين القيمة االسمية للسهم وقيمته في البورصة ويسهل االكتتاب في               

  .أس المالأسهم زيادة ر
ويجب على الجمعية العامة غير العادية أن تراعي في قرار التخفيض حقـوق الغيـر                 

 من هذا القانون، وأن تتفق بأن التخفيض الذي تقرره يجب أال            ٢٥٨التي نص عليها في المادة      
يخفض رأسمال الشركة في أي حالة من الحاالت إلى أقل من الحد األدنى المذكور بمقتـضى                

 من هذا القانون، وهذا يعني عدم جواز تخفيض رأسمال الشركة المكتتب فيه عما              ١١٦المادة  
  . من هذا القانون١٠٦قرر في المادة 

  
  )٢٥٣(مادة 

  :يتم تخفيض رأس مال الشركة بإحدى الطرق التالية 
تخفيض القيمة االسمية لألسهم برد جزء من هذه القيمة إلى المساهمين أو إبرائهم من جزء من                

  .غير المدفوع من قيمة األسهمالباقي 
شراء عدد من األسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتالفه على أن يتم الشراء من االحتياطي               

  .االختياري وتؤدي قيمة األسهم كاملة
  .تخفيض القيمة االسمية لألسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة

  .ضهإلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفي
  :المذكرة اإليضاحية

تبين المادة طرق تخفيض رأسمال الشركة، فإذا أرادت الشركة أن تخفض رأسـمالها               
  :فله أن تلجأ إلى طريق من الطرق التالية

تخفيض رأس المال بطريق تخفيض القيمة االسمية للسهم برد جزء مـن رأس المـال إلـى                 
لى قيمته الحقيقية الموجودة فعـالً بعـد        المساهمين لزيادة عن حاجتها، أو عودة رأس المال إ        

خسارة لحقت بالشركة ففي الحالة األولى تقوم الشركة بتخفيض قيمة السهم وإعفاء المساهمين             
من سداد األقساط التي لم يستحق بالقدر الذي يتساوى وقيمة التخفيض، وإذا دفعت قيمة السهم               
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قاصه، فمثالً إذا قررت الشركة إنقاص رأس       بالكامل فترد فعالً للمساهم مبلغاً يعادل ما تقرر إن        
 دينار، فعلى الشركة أن تعفي المساهم من قيمة ثلـث           ٢١المال بقدر الثلث وكانت قيمة السهم       

 دنانير إذا كان جزء من السهم بالكامل وهذا تخفيض حقيقي ترد فيه الشركة فعالً               ٧السهم وهو   
 أما إذا كان قصد الـشركة مـن تخفـيض           قدر مما تم دفعه المساهم أو القيمة من مبالغ عليه         

رأسمالها الوصول إلى قيمته الحقيقية بمقتضى خسارة لحقت بها فإن الشركة تقوم بإلغاء جزء              
من قيمة السهم الذي تم الوفاء به فعالً يوازي قدر الخسارة الذي قررت على أساسه تخفـيض                 

انت قيمة السهم عـشرون     رأس المال، فإذا حدث وخسرت الشركة ما يعدل ربع رأسمالها، وك          
ديناراً فإن قيمة السهم االسمية ترد إلى خمسة عشر ديناراً دون أن يتسلم المساهم هذا الفـرق،                 

  .وفي هذه الحالة يتم التخفيض دون أن يتسلم المساهم شيئاً
وقد تخفض الشركة رأسمالها عن طريق شراء بعض األسهم من المساهمين وإتـالف               

، وبالتالي ينقص رأس المال بما يعادل األسهم التي اشترتها الـشركة            األسهم التي يتم شراؤها   
من المساهمين وقامت بإتالفها، وبدفع ثمن األسهم من رأس المال ذاته وليس من االحتيـاطي               
حتى يعد تحفيظا لرأس المال ذلك ألن االحتياطي ربح مجمد، ويمكن تخفـيض رأس المـال                

اهم بذات النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المـال،          بتخفيض عدد األسهم التي يملكها كل مس      
كأن يخفض رأس المال بقدر الربع فتقرر الشركة إلغاء سهم من كل أربعة أسهم، ولما كـان                 
للمساهم حق البقاء في الشركة فإنه ال يجوز إنقاص عدد األسهم إال إذا فرضته الضرورة، كأن                

ى التخفيض فيه الخسارة الحقيقية، وتراعى      تدعو إليه خسارة لحقت الشركة، ويشترط أال يتعد       
  .في ذلك المساواة بين المساهمين، فتلغي نسبة واحدة من مقدار األسهم التي يملكها كل مساهم

  
  )٢٥٤(مادة 

إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة االسمية لألسهم إلى المساهمين أو إبرائهم من                
ال يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين قدموا طلباتهم فـي          القدر غير المدفوع من قيمة األسهم ف      

من هذا القانون إال إذا استوفى هؤالء ديـونهم أو حـصلوا            ) ٢٥٨(الميعاد المذكور في المادة     
  .على الضمانات الكافية للوفاء بها

  :المذكرة اإليضاحية
سمية للسهم  تبين المادة أنه إذا كان تخفيض رأس المال بطريقة رد جزء من القيمة اال               

للمساهمين أو إبراؤهم من القدر غير المدفوع من قيمته، فال يحتج بهذا التخفيض قبل الدائنين               
 من هذا القانون ألن ديونهم نشأت       ٢٥٨الذين قدموا اعتراضاتهم في الميعاد المذكور في المادة         

 أساس أن   قبل قرار تخفيض رأس المال فلهم الحق في االعتراض على هذا القرار وذلك على             
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رأس المال وبيانه هو حقوق الدائنين، إال إذا استوفى هؤالء ديونهم من الـشركة حيـث ردت                 
  إليهم حقوقهم، أو حصلوا على ضمانات كافية للوفاء بحقوقهم قدمتها لهم الشركة 

  
  )٢٥٥(مادة 

وقف إذا خفضت الشركة رأسمالها بما يعادل خسارتها الثابتة بمقتضى آخر ميزانية لها، فال يت             
مـن  ) ٢٥٢(تنفيذ قرار التخفيض على استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة الثانية من المـادة              

  .هذا القانون شريطة أال يزيد التخفيض على الخسارة التي لحقت بالشركة
  :المذكرة اإليضاحية

إذا كان تخفيض رأسمال الشركة بما يعادل خسارتها الثابتة بمقتضى آخر بدائن لهـا،                
 شـريطة أال يزيـد      ٢٥٢ترط توافر شروط التخفيض المنصوص عليها فـي المـادة           فال يش 

التخفيض على الخسارة التي لحقت بالشركة، وهذا يعني أنه في هذه الحالة يمكـن أن يكـون                 
تخفيض رأسمال الشركة أقل من الحد األدنى المقرر لرأس المال المنصوص عيه في المـادة               

 من فيه السهم الذي تم الوفاء به فعالً يوازي قد الخـسارة             ، ألن الشركة تقوم بإلغاء جزء     ١١٦
الذي قررت على أساسه تخفيض رأس المال، وتيم تخفيض رأسـمالها فـي حالـة الخـسارة                 

  .الوصول إلى القيمة الحقيقية لرأس المال عقب ما لحق بها من خسارة
  

  )٢٥٦(مادة 
ة المساواة بـين المـساهمين      إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من األسهم وجب مراعا          

وعليهم أن يقدموا إلى الشركة في الميعاد الذي تحدده، األسهم التي تقرر إلغاؤها وإال كان من                
  .حق الشركة اعتبارها ملغاة

  :المذكرة اإليضاحية
إذا قررت الشركة تخفيض راس المال بإلغاء عدد من األسهم وجب عليها أن تراعـي                 

 حيث النسبة التي ستخفض بها عدد األسهم، وعلى المـساهمين أن         المساواة بين المساهمين من   
يقوموا بتقديم األسهم التي قررت الشركة إلغاءها في الميعاد الذي تحدده الشركة لتقوم الشركة              

  .بإتالفها، فإذا لم يقوموا بتقديمها في الميعاد المقرر لذلك للشركة أن تعدها ملغاة
  

  )٢٥٧(مادة 
ض رأسمالها بشراء عدد من أسهمها وإتالفها وجب توجيه دعوة عامة           إذا قررت الشركة تخفي   

إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين علـى              
  .نفقة الشركة، ويجوز إخطار المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة في شراء األسهم
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 القدر الذي قررت الشركة شراؤه وجـب تخفـيض          إذا زاد عدد األسهم المعروضة للبيع على      
  .طلبات البيع نسبة الزيادة

يتبع في تقدير ثمن شراء األسهم األحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد فـي                 
  .النظام نص بهذا الشأن وجب على الشركة أن تقوم بدفع الثمن العادل

  :المذكرة اإليضاحية
عدد من األسهم الذي تقرر إنقاص رأسمالها بما قيمة تلك          إذا لجأت الشركة إلى شراء        

األسهم وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع، ويجب أن              
تنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة، مع إخطار المساهمين بمضمون الدعوة             

على عناوينهم المبينة في سجالت الـشركة،    ورغبة الشركة في شراء األسهم بخطابات مسجلة        
ويتعين أن تشمل الدعوة اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيس ومقدار رأس المال المكتتب فيه              
وعدد األسهم المطلوب شراؤها والثمن المعروض للسهم وكيفية أداء الثمن والمدة التي تظـل              

  .ته في البيعالدعوة قائمة، والمكان الذي يتفق فيه للمساهم إبداء رغب
وإذا زادت عدد األسهم المقدمة من المساهمين على القدر الذي تطلب الشركة شـراءه                

وجب تخفيض عدد األسهم المشتراة من كل مساهم بما يتناسب مع مقدار ما يملكه من أسـهم                 
  .الشركة

أما إذا قلت عدد األسهم المقدمة من المساهمين عن القدر الذي تطلب الشركة شـراؤه                 
أسهم لمجلس اإلدارة أما إعادة اإلجراءات مع رفع سعر البيع أو الشراء من السوق حسبما               من  

يحقق مصلحة الشركة، ويتم تقدير ثمن شراء األسهم حسب ما ورد في نظام الشركة، فإذا لـم                 
  .يرد في النظام بهذا الخصوص وجب على الشركة أن تقوم بعرض ثمن عادل لألسهم

  )٢٥٨(مادة 
ارة الشركة المساهمة طلب تخفيض رأسمالها المكتتب به إلـى المراقـب مـع              يقدم مجلس إد  

األسباب الموجبة به بعد أن تقرر الجمعية العامة للشركة الموافقة على التخفـيض بأكثريـة ال                
خمسة وسبعون بالمائة من األسهم الممثلة في اجتماعها غير العـادي الـذي             %) ٧٥(تقل عن   

لطلب قائمة بأسماء دائني الشركة ومقدار دين كل مـنهم وعنوانـه           تعقده لهذه الغاية، وترفق با    
وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها، على أن تكون قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتهـا             

  . والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها
اً يتضمن قرار   يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة إشعار           

جمعيتها العامة بتخفيض رأسمال الشركة المكتتب به، وينشر األشعار في صحيفتين يـوميتين             
محليتين على نفقة الشركة، ولكل دائن أن يقدم إلى المراقب خالل مدة ال تزيد علـى ثالثـين                  

ذا لم  يوماً من تاريخ نشر األشعار ألخر مرة اعتراضاً خطياً على تخفيض رأسمال الشركة، فإ             
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يتمكن المراقب من تسوية االعتراضات التي قدمت إليه خالل ثالثين يوماً من تـاريخ انتهـاء                
المدة المحددة لتقديمها فيحق ألصحابها اللجوء إلى المحكمة المختـصة بـشأن مـا ورد فـي                 
اعتراضاتهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها، وترد أية              

  .دعوى تقدم بعد هذه المدة
إذا قبل اعتراض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المـذكور حـسب البنـد                 
السابق، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو تقدم له ضماناً كافياً للوفاء بـه                   

  .إذا كان آجالً
امة أي دعوى لديها خالل المدة المنصوص في        إذا تبلغ المراقب إشعارا خطياً من المحكمة بإق       

من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأسمال الشركة المكتتب بـه فيترتـب عليـه أن     ) ٢(البند  
يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية،             

مستعجلة بمقتـضى أحكـام     على أن تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى ذات الصفة ال           
  .قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول بها

إذا لم تقدم أية دعوى إلى المحكمة بالطعن في قرار الجمعية العامة للشركة المساهمة بتخفيض               
رأسمالها المكتتب به أو أقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسب الحكم الدرجة النهائية، فيترتب             

نظر في تخفيض رأسمال الشركة وإن يرفع تنسيبه بشأنه إلى الـوزير            على المراقب متابعة ال   
المختص ليصدر القرار الذي يراه مناسباً فيه فإذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل                
المراقب على نفقة الشركة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وبحيـث يحـل               

م القانون محل رأسمالها المدرج عند عقد تأسيسها ونظامها         رأس المال المنخفض للشركة بحك    
ويجب إدخال هذا التعديل على كل نسخة من عقد التأسيس ونظـام الـشركة أو تـسلم إلـى                   

  .المساهمين أو إلى الغير بعد ذلك التاريخ
ال يشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب بـه مـن رأس مـال                 

  .المصرح به
  :المذكرة اإليضاحية

بعد أن تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمال الشركة، يقوم مجـس إدارة                
الشركة بتقديم طلب تخفيض رأسمال الشركة متضمناً األسباب الموجبة لذلك إلـى المراقـب              

منهم ويرفق بالطلب قائمة مصدقة من مدقق الحسابات يبين فيها أسماء الدائنين ومقدار دين كل               
  .وعنوانه وبيان موجودات الشركة والتزاماتها

ويقوم المراقب بعد استالمه القائمة بتبليغ الدائنين الواردة أسماؤهم بها إشعار يتضمن              
قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة المكتتب فيه، وعلى المراقب نـشر              

 الشركة، ولكل دائن أن يقدم إلـى المراقـب          اإلشعار في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة      
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خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوماً من تاريخ نشر اإلشعار اعتراضاً خطياً علـى تخفـيض                  
رأسمال الشركة، فعلى المراقب أن يحاول تسوية االعتراضات التي قدمت إليه خالل ثالثـين              

م االعتراضات من الدائنين اللجـوء      يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق لمن قد         
إلى المحكمة المختصة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة               
التي منحت للمراقب لتسويتها، فإذا رفعت أية دعوى بعد انقضاء هذه المدة، فعلـى المحكمـة                

كة في الموعد المـذكور أعـاله،   ردها، وإذا قبل اعتراض أحد الدائنين وقد مستنداته إلى الشر       
وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً، أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء بـه إذا                    

  .كان مؤجالً
أما إذا بلغ المراقب بإشعار خطي من المحكمة بإقامة أي دعوة لديها من الدائنين خالل                 

تخفيض رأسمال الـشركة المكتتـب فيـه        المدة المنصوص عليها المذكورة أعاله بالطعن في        
فيترتب على المراقب أن يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الـدعوى               

  .ويكتب قوة األمر المقضي به أي يصبح حكماً نهائياً
والدعوى التي يرفعها الدائنين تعد من الدعاوى ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قـانون              

  . المدنية التجاريةأصول المحاكمات
وإذا لم يقدم أية دعوى إلى المحكمة بالطعن في قرار الجمعية العامة غير العاديـة بتخفـيض                 
رأسمال الشركة المكتتب فيه، أو أقيمت الدعوى ولكن ردتها المحكمة واكتـسب الحكـم قـوة                

ض األمر المقضي به أي أصبح نهائياً، يترتب على المراقب متابعة النظر فـي طلـب تخفـي                
رأسمال الشركة وأن يرفع تنسيبه بشأنه إلى الوزير، فإذا قرر الوزير موافقتـه علـى طلـب                 
تخفيض رأسمال الشركة يتم تسجيله ونشره من قبل المراقـب علـى نفقـة الـشركة وفـق                  
اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويحل رأس المال المنخفض للشركة بحكم القانون             

  .في عقد تأسيسها ونظامهامحل رأسمالها المدرج 
والحكمة مما سبق هي المحافظة على حقوق الدائنين تجاه الـشركة، فتخفـيض رأس                

المال يضر بهم، وال يستقيم مع مبدأ ثبات رأس المال الذي يمثل الضمان بالنسبة للدائنين، أما                
مـال  إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتـب فيـه مـن رأس ال                

المصرح به فال يشترط موافقة الوزير على ذلك التخفيض، وال يجوز للـدائنين االعتـراض               
عليه، ويرجع ذلك إلى أنه ال يمس بمبدأ ثبات رأس المال المكتتب فيه، لذلك فإن هذا التخفيض                 

. ال يلحق الضرر بدائني الشركة، ألن رأس المال المكتتب فيه الذي يعد ضماناً عاماً لـديونهم               
  . أردني١١٠ي تطابق نص المادة وه
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  الفصل الخامس

  مالية الشركة المساهمة

  )٢٥٩(مادة 
  .تكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها

  :المذكرة اإليضاحية
توجب المادة أن تحدد الشركة سنتها المالية في نظامها األساسي، وللشركة الحرية في               

المهم تحديد السنة الماليـة للـشركة حتـى         تحديد متى تبدأ سنتها المالية، ومتى تنتهي، ومن         
تستطيع أن تضبط أمورها المالية فالميزانية توضع على ضوء السنة المالية، وكـذلك الحـال               

  .تحسب األرباح والخسائر في نهاية السنة المالية
  

  )٢٦٠(مادة 
ة تلتزم الشركة المساهمة بتنظيم حساباتها وحفظ سجالتها ودفاترها وفقاً لألصـول المحاسـبي            

  .المتعارف عليها
  :المذكرة اإليضاحية

على الشركة أن تنظم حساباتها وتحفظ سجالتها ودفاترها وفقاً لألصـول المحاسـبية               
المتعرف عليها، وهذا فيه فائدة للشركة حيث يمكنها من ضبط أعمالها الحسابية، وتمكن مـن               

وحفـظ الـسجالت    مراقبة حسابات الشركة من قبل الجهات المختصة ألن تنظيم الحـسابات            
  .والدفاتر وفقاً لألصول المحاسبية المتعارف عليها يسهل عملية الرقابة

  
  )٢٦١(مادة 

ال يجوز للشركة توزيع أية عوائد على المساهمين فيها إال من أرباحها وبعد اقتطاع ما نـسبته              
 يبلغ  من أرباحها السنوية الصافية لحساب االحتياطي القانوني، وال يجوز وقفه قبل أن           %) ١٠(

حساب االحتياطي القانوني المتجمع ما يعادل نصف رأس مال الشركة المصرح بـه إال أنـه                
يجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة الـسنوية              

  .إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به
للشركة إال في تغطية خـسائر الـشركة أو         ) القانوني(تياطي اإلجباري   ال يجوز استخدام االح   

زيادة رأسمالها، وفي تأمين الحد األدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات االمتياز فـي          
أية سنة ال تسمح فيها أرباح هذه الشركات بتأمين ذلك الحد، على أن يعيد مجلس اإلدارة إلـى                  

  .نه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنتين التاليتينهذا االحتياطي ما أخذ م
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  :المذكرة اإليضاحية
من الحكمة وحسن التدبير عدم توزيع األرباح كلها على المساهمين وغيـرهم ن ذوي                

الحقوق ولذلك اقتضى األمر اقتطاع نسبة معينة من األرباح لتكوين مال احتيـاطي يخفـض               
ركة في إحدى السنوات، أو لسد الحاجات التي قد تحـدث           لتغطية الخسارة التي قد تصيب الش     
  .في المستقبل أو لتقوية ائتمان الشركة

لذلك نصت المادة على عدم جواز توزيع األرباح على المساهمين إال مـن أرباحهـا،                 
لذلك ال يجوز توزيعها إذا لم تحقق الشركة ربحاً، وإذا وزعت فتكون أباحاً صورية تمس بمبدأ                

  .لمال لذلك ال بد من إرجاعهاثبات رأس ا
من أرباحها  % ١٠وال يجوز توزيع األرباح على المساهمين إال بعد اقتطاع ما نسبته              

من صافي الربح السنوي للشركة     % ١٠السنوية الصافية لحساب االحتياطي القانوني لذلك فهو        
المصرح من رأس المال    % ٥٠ويجب على الشركة أن تقتطعه كل عام حتى يصل مقداره إلى            

به، ولكن يجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النـسبة              
  .السنوية إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل مقدار رأسمال الشركة المصرح به

وهذا االقتطاع واجب بحكم القانون لذلك سمي احتياطي قانوني، لـذلك يجـب علـى                 
  .ا االحتياطي ، لذلك سمي باالحتياطي القانونيالشركة أن تكون هذ

وال يجوز استخدام االحتياطي القانوني إال لتغطية خسائر الشركة أو لزيادة رأسمالها،              
أو في تأسيس الحد األدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات االمتياز في أيـة سـنة ال                  

  .تسمح فيها أرباح هذه الشركات بتأمين ذلك الحد 
فإذا تم األخذ من االحتياطي القانوني وفق ما سبق على مجلس اإلدارة أن يعيـد إلـى                   

االحتياطي القانوني ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الـشركة فـي الـسنتين التـاليتين،                 
واالحتياطي القانوني ضمان تكميلي لدائني الشركة بأخذ حكم رأس المال ألنه مخصص أساساً             

وجبره إذا أصيب بخسائر، لذلك ال يجوز للشركة أن تتـصرف فيـه أو أن               لتكملة رأس المال    
توزعه على المساهمين، ولكن يجوز ضمه إلى رأس المال بإتباع إجـراءات تعـديل نظـام                

  الشركة، 
  

  )٢٦٠(مادة 
يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من أرباحها السنوية الصافية لتكوين               

  .ص ألغراض معينةاحتياطي نظامي يخص
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  :المذكرة اإليضاحية
للشركة أن تنص في نظامها األساسي على تكوين احتياطي باقتطاع نسبة معينة مـن                

أرباحها السنوية الصافية، ويسمى هذا االحتياطي النظامي، ويمكن أن تحدد األغـراض التـي              
مال أو شـراء    يخصص لها هذا االحتياطي، تخصصه مثالً لتجديد اآلالت أو استهالك رأس ال           

  .سندات القرض أو تمويل عمليات الشركة
وإذا لم يكن االحتياطي مخصصاً ألغراض معينة منصوص عليها في نظام الـشركة               

جاز للجمعية العامة العادية بناء على طلب اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود               
  .بالنفع على الشركة أو على المساهمين

 جوازي للشركة، فلها أن تنص عليه في نظامها األساسـي ولهـا أن              وهذا االحتياطي   
  .تنص عليه

  
  مكرر) ٢٦٢(مادة 

للجمعية العامة العادية للشركة بناء على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطـاع مـا ال        
من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحسبا االحتيـاطي االختيـاري القابـل             % ٢٠يزيد على   
  .للتوزيع

يستعمل االحتياطي االختياري للشركة في األغراض التـي يقررهـا مجلـس اإلدارة ويحـق            
للجمعية العامة توزيعه كله أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين إذا لم يستعمل فـي تلـك                  

  .األغراض
  :المذكرة اإليضاحية

احتيـاطي  يكون للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة تكـوين               
من أرباحها السنوية الصافية عن تلك الـسنة،        % ٢٠بتقرير اقتطاع نسبة سنوية ال تزيد على        

  .ويسمى هذا االحتياطي باالحتياطي االختياري، ألن الشركة غير ملزمة بتكوينه
ويستعمل االحتياطي االختياري لألغراض التي يقررهـا مجلـس اإلدارة، ويجـوز              

وزيعه في صورة أرباح على المساهمين إذا اقتضت الحاجة إليـه أو            للجمعية العامة أن تقوم بت    
إذا لم يسفر االستغالل عن أرباح في إحدى السنوات، وليس لدائني الشركة وجه للتضرر مـن                
ذلك ألن هذا االحتياطي ال يلحق برأس المال لذلك يسمى هذا االحتياطي أيـضاً االحتيـاطي                

  .الحر
ية في إنشاء احتياطي اختياري ليس مطلقاً بل يجب أن          وحق الجمعية العامة غير العاد      

يكون هناك داع لتكوينه في حدود ما يقتضيه الحرص العادي وحسن التبصر كمواجهة نفقـات       
غير منظورة أو لمواجهة حاالت طارئة أو التوسع أو لتقوية ائتمـان الـشركة، أو مواجهـة                 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

غير العادية تخفيض جزء من األرباح      مخاطر فقد تتعرض لها، لذلك ال يجوز للجمعية العامة          
لتكوين احتياطي اختياري دون مبرر أو ضرورة حتى ال يحرم المساهمون من حصة عادلـة               

  .في أرباح الشركة
  

  )٢٦٢(مادة 
للجمعية العامة للشركة، بناء على اقتراح مجلس إدارتها، أن تقرر سنوياً اقتطاع مـا ال يزيـد                 

  . تلك السنة لحساب االحتياطي االختياري القابل للتوزيعمن أرباحها الصافية عن%) ٢٠(على 
يستعمل االحتياطي االختياري للشركة في األغراض التـي يقررهـا مجلـس اإلدارة ويحـق            
للجمعية العامة توزيعه كله أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين إذا لم يستعمل فـي تلـك                  

  .األغراض
 اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنوياً اقتطاع مـا ال           كما أن للجمعية العامة للشركة بناء على      

من أرباحها الصافية عن تلك السنة لعمـل احتيـاط خـاص السـتعماله              %) ٢٠(يزيد على   
ألغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي، ومواجهة المخاطر التـي قـد               

  .تتعرض لها
  

  )٢٦٣(مادة 
من أرباحها السنوية الصافية إلنفاقه على دعم       %) ١(على الشركة أن تخصص ما ال يقل عن         

البحث العلمي والتدريب المهني لديها، وإذا لم ينفق هذا المخصص أو أي جزء منـه خـالل                 
ثالث سنوات من اقتطاعه يتوجب تحويل الباقي إلى صندوق خاص يتم إنشاؤه بموجب نظـام               

أال تتجاوز الغاية المقصودة من     يصدر لهذه الغاية ويحدد النظام طريقة الصرف وأصوله على          
  .هذا البند

على األقل من أرباحها السنوية الصافية للمـشروعات ذات         %) ١(على الشركة أن تخصص     
  .النفع العام

  :المذكرة اإليضاحية
من المهم أن تطور الشركة البحث العملي الخاص بعملها وأن تعمـل علـى تطـوير                  

من أرباحها السنوية   % ١أن تخصص ما ال يقل عن       مهارات العاملين فيها، لذلك على الشركة       
الصافية لإلنفاق على البحث العلمي والتدريب المهني لديها، فإذا لم تنفق ما خصـصته أو أي                
جزء منه خالل ثالث سنوات من اقتطاعه، يتوجب على الشركة تحويله إلى صندوق خـاص               

  .بتم إنشاؤه بموجب نظام يصدر لهذا الغاية
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ركات في إنشاء المشاريع ذات النفع العام أو دعمها وجب عليهـا أن             ولكي تشارك الش    
من أرباحها السنوية الصافية لذلك، وهذا يظهر مسئولية الـشركة          % ١تخصص ما ال يقل عن      

  .نحو المجتمع
  

  )٢٦٤(مادة 
من هذا القانون يقـصد باألربـاح       ) ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١(تحقيقاً لألغراض المتوخاة من المواد      

كة الفرق بين مجوع اإليرادات المتحققة في أية سنة مالية من جانـب ومجمـوع   الصافية للشر 
المصروفات واالستهالك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل             

  .والخدمات االجتماعية
  :المذكرة اإليضاحية

د من هذا القـانون يقـص     ) ٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١(تحقيقاً لألغراض المتوخاة من المواد        
باألرباح الصافية للشركة الفرق بين مجموع اإليرادات المنخفضة في أية سنة مالية من جانب              
ومجموع المصروفات واالستهالك في تلك السنة من جانب آخـر قبـل تنزيـل المخـصص                
لضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية، فإذا كانت اإليرادات المستحقة للسنة الماليـة عـشرة             

 المصروفات واالستهالك في تلك السنة خمسة آالف دينار فتكون األرباح           آالف دينار، ومجوع  
 دينار أردني، وبعد ذلك تنزل عن األرباح ضريبتي الـدخل والخـدمات             الصافية خمسة آالف  

  .االجتماعية
  

  )٢٦٥(مادة 
للشركة أن تنشئ صندوق ادخار لمستخدميها وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلـس إدارة              

  .الشركة
  : اإليضاحيةالمذكرة
يجب على الشركة أن تنشئ صندوق ادخار لمستخدميها، تحقيقاً لمصالحهم وتـشجيعاً              

لهم، وعلى مجلس إدارة الشركة أن تضع النظام الخاص بهذا الصندوق، ويجب على الـشركة               
أن تنشئ الصندوق ألن هذا النص أمر، لذلك ال يجوز لمجلس إدارة الـشركة أن يتفـق مـع                   

ا يخالفه، بل يحق لمستخدمي الشركة اللجوء إلى القضاء مطالبين بتأسـيس            مستخدميها على م  
  .صندوق ادخار إذا لم يقم مجلس إدارتها بذلك
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  )٢٦٦(مادة 
ال يجوز التصرف في االحتياطات والمخصصات المشار إليها في المواد الـسابقة فـي غيـر               

  .األبواب المخصصة لها إال بموافقة الجمعية العامة
 ومدققو الحسابات مسئولين عن اقتطاع المبـالغ المخصـصة لالحتياطـات أو             مجلس اإلدارة 

  .ألغراض معينة، لالستهالك وفقاً للنسب الواردة في نظام الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

قد ينص في نظام الشركة األساسي للشركة على اقتطاع جزء من األرباح لتخصـصه                
القانون األغـراض التـي يخـصص لهـا         ألغراض محددة، وقد ورد في عدد من مواد هذا          

االحتياطات، لذلك يجب التصرف في االحتياطات في األبواب المخصصة لهـا، وأن تطلـب              
الحال التصرف في أبواب غير مخصصة لها، فال بد من صدور قرار من الجمعيـة العامـة                 

  .للشركة بذلك
، أو االحتيـاطي    والمقصود باالحتياطات االحتياطي النظامي، أو االحتياطي االختياري        

القانوني فال تطبق عليه هذه المادة ألن االحتياطي القانوني ال يجوز استخدامه إال في حـاالت                
  .، لذلك ال يجوز استخدامه إال في تلك الحاالت٢٦١/٢محددة على سبيل الحصر نص المادة 

وتوجب الفقرة الثانية مسئولية مجلس إدارة الشركة، ومدققي الحـسابات فيهـا عـن                
قتطاع المبالغ المخصصة لالحتياطات أو ألغراض معينة أ ولالستهالك وفقاً للنسب الـواردة             ا

في نظام الشركة وفي هذا القانون، لذلك عليهم التأكد من أنه قد تمت االقتطاعات من أربـاح                 
الشركة الصافية طبقاً للنسب المحدد في النظام األساسي أو للنسب المنصوص عليها في هـذا               

  . وال يقعوا تحت طائلة المسئوليةالقانون،
  

  )٢٦٧(مادة 
ينشأ حق المساهم في األرباح السنوية للشركة بصدور قرار من الجمعية العامة بتوزيعها على              
مجلس إدارة الشركة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية بتوزيع األرباح على المساهمين خالل ثالثين              

  .يوم على األكثر من تاريخ صدور القرار
زم المساهم برد األرباح التي قبضها وفق أحكام هذا القانون، ولو منيت الشركة بخـسائر               ال يل 

  .في السنوات التالية
  :المذكرة اإليضاحية

الجمعية العامة للشركة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يصدرها مجلـس               
توزيع، ومن ثم فإن حق المساهم      اإلدارة والتي يتم على أساسها تحديد األرباح الصافية القابلة لل         
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في الربح ال ينشأ إال من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه األرباح، أما قبل ذلك فـال يكـون                   
  .للمساهم سوى مجرد حق احتمالي ال يبلغ مرتبة الحق الكامل إال بصدور قرار الجمعية العامة

ي األرباح بمجـرد    فنصت الفقرة األولى صراحة على أنه يستحق كل مساهم حصته ف            
  .صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها

وألزمت الفقرة الثانية مجلس إدارة الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع األرباح              
على المساهمين خالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ صدور القرار، فإذا وزعت األربـاح      

صلتها بالشركة يكون قد أخذ حقاً له، ويترتـب         على المساهم فهي تصبح مملوكة له، وتنقطع        
على ذلك بأن ال يلزم المساهم برد األرباح التي قبضها وفق أحكام هذا القـانون ولـو منيـت                  

  . يمني١٩٢ مصري، والمادة ٤٤وهي تطابق نص المادة . الشركة بخسائر في السنوات التالية
  

  الفصل السادس

  الرقابة الحكومية

  )٢٦٨(مادة 
زارة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها بتنفيذ األحكام المنـصوص عليهـا فـي              تراقب الو 

  .القانون وفي نظام الشركة 
للوزارة في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي إجراء تفتيش على الشركة وفحص حـساباتها               
ودفاترها وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وسائر أعمالها وطلب إيضاحات أو بيانـات مـن               

س اإلدارة ، كما لها أن تكلف في كل وقت مدقق الحسابات للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير                 مجل
 .بذلك لها 

 .على الوزارة تبليغ الجهة القضائية المختصة بكل فعل يعد جريمة وفقا ألحكام هذا القانون

  :المذكرة اإليضاحية
اً ألهميـة هـذه     اخذ المشروع بمبدأ الرقابة الحكومية على شركات المـساهمة نظـر            

الشركات وأثرها البارز في االقتصاد الوطني، فالفقرة األولى أعطت الوزارة حق مراقبة مدى             
التزام شركات المساهمة بتنفيذ األحكام التي نص عليها هذه القانون والتي نص عليها في نظام               

  .الشركة
ش علـى   وللوزارة في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي للشركة أن تجـري التفتـي               

الشركة، ولها أن تفحص حسابات ودفاتر وسجالت الشركة وغير ذلك من الوثائق، ولهـا أن               
  .تراقب سائر أعمال الشركة، وأن تطلب اإليضاحات أو البيانات من مجلس إدارة الشركة

وللوزارة أن تقوم بتكليف مدقق الحسابات في أي وقت تراه مناسباً للقيام بمهمة الرقابة                
مساهمة، وعلى المراقب أن يقدم تقريراً بذلك إلى الوزارة، وإذ ا أسفرت عمليـة              على شركة ال  
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الرقابة التي تقوم بها الوزارة على شركة المساهمة عن الوصول إلـى أن الـشركة ارتكبـت                 
وهي تطابق نص   . جريمة وفق أحكام هذا القانون، فعلى الوزارة أن تبلغ النيابة العامة عن ذلك            

  . يمني١٨٤المادة 
  
 )٢٦٩(ادة م

على رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة خالل الشهر األول من بدء كل سـنة ماليـة                  
  :صورة من الوثائق اآلتية

 .قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 

 .الئحة تنظيم العمل في مجلس اإلدارة

أزواجهم أو  البيان الخاص بما يملكه أعضاء مجلس اإلدارة ومدير الشركة بأسمائهم أو بأسماء             
 .أوالدهم القصر من اسهم الشركة وسنداتها

اسم مدقق الحسابات ومكافآته والبيان الخاص بما يملكه باسـمه أو باسـم زوجتـه أو أوالده                 
 .القصر من اسهم الشركة وسنداتها 

يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة صورة من الميزانية وحساب األربـاح               
 . مجلس اإلدارة وتقرير مدقق الحسابات وذلك بمجرد إعداد هذه الوثائق والخسائر وتقرير

كل تغيير يطرأ خالل السنة المالية على البيانات الواردة بالوثـائق المنـصوص عليهـا فـي                 
 . من هذه المادة يجب أن يبلغ إلى الوزارة فورا١،٢ًالفقرتين 

  :المذكرة اإليضاحية
 الشركات أوجبت الفقرة األولى على رئيس مجلس        لكي تتمكن الوزارة من الرقابة على       

إدارة الشركة أن يرسل إلى الوزارة خالل الشهر األول من بدء كل سنة مالية صـور تـشمل                  
قائمة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وطريقة تنظيم العمل في هذا المجلس، والبيـان الخـاص               

يملكه باسمه أو باسم زوجـه،      بإقرار لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ومدير الشركة بما           
أو أوالده القصر من أسهم الشركة وسنداتها، واسم مدقق الحسابات ومكافأته والبيان الخـاص              

  .بما يملكه باسمه أو باسم زوجه أو أوالده القصر من اسهم الشركة وسنداتها
وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل هذا البيانات في موعدها المحدد في المادة دون                

ن تطلب منه الوزارة ذلك، ويرجع ذلك ألن المادة تجعل األمر التزاماً على رئـيس مجلـس                 أ
إدارة الشركة فعليه أن يؤديه، ويجب على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يرسل إلى الـوزارة                
صورة الميزانية وحساب األرباح والخسائر، وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مدقق الحـسابات            

د هذه الوثائق، والحكمة من ذلك تمكين الوزارة من اإلطـالع علـى هـذه    وذلك بمجرد أن تع 
  .الوثائق وهذا جزء من علمية الرقابة التي تقوم بها الوزارة على شركات المساهمة
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وإذا حدث تغيير في الوثائق المطلوب ممن رئيس مجلس اإلدارة تقديم صـور عنهـا                 
هذه المادة، يجب أن يقوم رئـيس مجلـس         من  " ١،٢"للوزارة والتي ورد ذكرها في الفقرتين       

وهي تطابق نـص    . اإلدارة بتبليغ هذا التغيير إلى الوزارة فوراً لكي تتمكن من اإلطالع عليه           
  . يمني١٨٥المادة 

  
 )٢٧٠(مادة 

على رئيس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة صورة من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة              
تي اتخذت في هذه االجتماعات وذلك خالل خمسة عشر يوما          والجمعيات العامة ، والقرارات ال    

  .من انتهاء كل اجتماع
  :المذكرة اإليضاحية

تلزم المادة رئيس مجلس إدارة الشركة بأن يرسل إلى الوزارة صورة مـن محاضـر                 
اجتماعات مجلس إدارة الشركة وجمعياتها العامة، والقرارات التي اتخذت في هذه االجتماعات            

عشر يوماً من انتهاء كل اجتماع، لكي يتسنى للوزارة مراقبة أعمال مجلس إدارة             خالل خمسة   
  . يمني١٨٦وهي تطابق نص المادة . الشركة وجمعياتها العامة

  
  )٢٧١(مادة 

لكل ذي مصلحة طلب االطالع لدى الجهة االدارية المختـصة علـى الوثـائق والـسجالت                
عل بيانات منها مصدقا عليهـا مـن هـذه          والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول      

  .الجهة
للجهة المذكورة أن ترفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كـان مـن شـأن إذاعـة               

 .البيانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى أو المصلحة العامة

  :المذكرة اإليضاحية
ى الوثـائق والـسجالت والمحاضـر       تمكن المادة كل من له مصلحة في االطالع عل          

والتقارير المتعلقة بالشركة أن يقدم طلباً إلى الوزارة ليطلع عليها، وللوزارة أن تمكنه من ذلك،               
إذا لم يكن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالشركة أو بالمصلحة العامة، لذلك إذا وجدت الوزارة                

شركة أن يلحق الضرر بها أو      أن من شأن اإلطالع على وثائق وسجالت ومحاضر وتقارير ال         
بالمصلحة العامة لها أن ترفض الطلب، وكذلك إذا وجدت أن من قدم الطلب ال مصلحة له في                 

وهـي تقـارب نـص المـادة        . اإلطالع على وثائق الشركة وسجالتها فلها أن ترفض الطلب        
  .يمني١٨٧
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 )٢٧٢(مادة 

من هذا  ) ٢٦٨(ها في المادة    يجوز للجهة اإلدارية المختصة فضال عن األحوال المنصوص علي        
القانون أن تدعو الجمعية العامة لالنعقاد إذا تبين لها ضرورة ذلك لوقوع مخالفات للقـانون أو                

  .لنظام الشركة أو خلل في إدارتها
  :المذكرة اإليضاحية

أجازت المادة للوزارة أن تدعو الجمعية العامة لالجتماع غير عادي إذا وجدت أن ذلك                
اً لوقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وجود خلل فـي مجلـس اإلدارة               ضرورياً، نظر 

  .لكي تقوم الجمعية العامة بدراسة األمور وتداركها باتخاذ القرارات المناسبة التي تعالجها
  

  الفصل السابع

  مدققو الحسابات

  )٢٧٣(مادة 
ي الحسابات المرخص لهـم     تعين الجمعية العامة لشركة المساهمة مدققاً أو أكثر من بين مدقق          

بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابهم أو تفوض مجلس اإلدارة فـي                
  .تحديد األتعاب شريطة تحديد حداً أقصى ال يجوز لمجلس اإلدارة تجاوزه

عن إذا تخلفت الجمعية العامة للشركة عن تعيين مدقق الحسابات أو اعتذر المدقق الذي عينته               
العمل أو امتنع عن القيام به ألي سبب من األسباب أو توفي فعلى مجلـس اإلدارة أن ينـسب                   
للمراقب ثالثة من مدققي الحسابات على األقل وذلك خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ شغور               

  .هذا المركز ليختار أحدهم
  :المذكرة اإليضاحية

شركة المساهمة بواسـطة خبـراء      تلجأ التشريعات إلى تنظيم عملية مراجعة حسابات          
محاسبين متخصصين في ذلك، وتهدف من ذلك ضمان القيام بمراجعة حسابات هذه الـشركة              
لمراقبة أعمال مجلس اإلدارة ودفاتر الشركة ومستنداتها وحساباتها التي تتـرجم فـي نجـاح               

روع هذه المهمـة    الشركة مالياً وتحقيقاً لألرباح وفقاً لألصول والقواعد المحاسبية ويعهد المش         
  .إلى فتخصص في ذلك هم مدققو الحسابات

ويجب أن يكون لشركة المساهمة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بمزاولـة                
المهنة، وتعين الجمعية العامة مدققاً أو أكثر شريطة أن يكونوا من مدققي الحسابات المرخص              

ابلة للتجديد، وهي التي تقدر بدل أتعـابهم        لهم بمزاولة المهنة، ويكون تعينهم لمدة سنة واحدة ق        
أو تفوض مجلس اإلدارة في تحديد ذلك شريطة أال يتجاوز الحد األقصى الذي حددته الجمعية               
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وذلك خشية أن يرفع مجلس اإلدارة أتعاب المدقق ليتغاضى المدقق عن مراقبة أعمال مجلـس               
  .اإلدارة

المالية التي ندب لها، وإذا تخلفـت       وتقوم لجنة المؤسسين بتعين مدقق حسابات السنة          
الجمعية العامة عن تعيين مدقق الحسابات أو اعتذر المدقق الذي عينته عن العمل أو امتنع عن                
القيام به ألي سبب من األسباب، أو توفي فعلى مجلس اإلدارة أن ينسب خالل مدة على تزيـد                  

الحسابات على األقـل إلـى      على أربعة عشر يوماً من شغور مركز المدقق ثالثة من مدققي            
  .المراقب ليقوم باختيار واحد منهم أو أكثر ليكون مدققاً لحسابات الشركة

وللجمعية العامة الحق في عزل المدقق ألنها هي الجهة التي عينته، شـريطة أن يـتم                  
العزل بسبب مشروع وفي وقت مناسب وال يجوز للمـدقق اللجـوء إلـى القـضاء مطالبـاً                  

  . بالتعويض
  

  )٢٧٤ (مادة
  :يتولى مدققي الحسابات مجتمعين أو منفردين القيام بما يلي 

مراقبة أعمال الشركة، وتدقيق حساباتها وفقاً لقواعد التـدقيق المعتمـدة ومتطلبـات المهنـة               
  .وأصولها العلمية والفنية

 فحص األنظمة المالية واإلدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لهـا والتأكـد مـن              
  .مالءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها

التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها، والتأكد من قانونية االلتزامـات المترتبـة علـى               
  .الشركة وصحتها

  .اإلطالع على قرارات مجلس اإلدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة
يام بها بموجب هذا القانون، وقانون مهنـة        أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات الق       

تدقيق الحسابات والتشريعات األخرى ذات العالقة واألصول المتعارف عليهـا فـي تـدقيق              
  .الحسابات

  :المذكرة اإليضاحية
يلزم مدقق الحسابات بمراقبة أعمال الشركة أي مراقبة ما يقـوم بـه مجلـس إدارة                  

 أن يدقق حساباتها أثناء السنة المالية طبقاً لقواعـد          الشركة أو مديرها العام عن أعمال، وعليه      
  .التدقيق المعتمدة وما تمليه عليه متطلبات المهنة وأصولها لعملية والفنية

وللمدقق أن يفحص األنظمة المالية واإلدارية للشركة، وأنظمة الميزانية المالية الداخلية             
ة والمحافظة على أموالها وعلى المدقق      لها وعليه التأكد من مالءمتها لحسن سير أعمال الشرك        
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أن يتحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها، وأن يتأكد من قانونية االلتزامات المترتبة على              
  .الشركة وصحتها

وللمدقق في سبيل قيامه بعمله أن يطلع على قرارات مجلس اإلدارة وعلى التعليمـات                
ية واجبات وردت في هذا القانون ورتب عليـه         الصادرة عن الشركة، ويلتزم المدقق بالقيام بأ      

القيام بها، وأية واجبات وردت في قانون مهنة تدقيق الحسابات والتشريعات األخرى، ورتبت             
قيام المدقق بها، وكذلك الحال عليه أن يقوم بواجباته وفق األصول المتعارف عليها في تدقيق               

  .  أردني١٩٣وهي تطابق نص المادة . الحسابات
  

  )٢٧٥(مادة 
إذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام هـذا               
القانون ألي سبب من األسباب فعليه قبل االعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريـراً                

ل دون  خطياً للمراقب ونسخة منه لمجلس اإلدارة يتضمن األسباب التي تعرقل أعماله أو تحـو             
قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه األسباب مع مجلس اإلدارة وإذا تعذر عليه ذلك يعـرض                

  .المراقب األمر على الجمعية العامة في أول اجتماع تعقده
  :المذكرة اإليضاحية

إذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهمات والواجبات التي يجب عليه القيام               
 هذا القانون، وأراد أن يعتذر عن القيام بتدقيق الحسابات بسبب ذلك أو ألي              بها بموجب أحكام  

سبب آخر فيلزم قبل االعتذار عن القيام بتدقيق حسابات الشركة بتقديم تقرير خطي للمراقـب،          
ويسلم نسخة منه لمجلس اإلدارة يبين فيه ما يعرقل عمله أو يحول دون قيامـه بـه، ويقـوم                   

د في التقرير من أسباب تعرقل أو تحول دون قيام المدقق بعمله، وإذا             المراقب بمعالجة ما ور   
وهـي  . لم يفلح في ذلك، عليه أن يعرض األمر على الجمعية العامة في أول اجتمـاع تعقـده            

  . أردني١٩٤تطابق نص المادة 
  

  )٢٧٦(مادة 
تـي  على مجلس إدارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن اإلخطارات والبيانـات ال             

يرسلها  للمساهمين المدعوين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة وعلى المـدقق أو مـن               
  .يمثله حضور هذا االجتماع

  :المذكرة اإليضاحية
تلزم المادة مجلس إدارة الشركة بأن تزود مدقق الحسابات بنسخة عـن اإلخطـارات                

جمعية العامة للـشركة، وعلـى   والبيانات التي يرسلها للمساهمين المدعوين لحضور اجتماع ال       
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المدقق أو من يفوضه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فـي أعمـال المراقبـة أن يحـضر                  
الجمعية العامة ويتأكد من صحة اإلجراءات التي اتبعت في الدعوة لالجتماع، وعلى المدقق أن              

 الموافقة على   يدلي في االجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمدقق للشركة وبوجه خاص في             
 ١٠٦وهي تطابق نص المـادة      . الميزانية يتحفظ أو بغير تحفظ أو في إعادتها لمجلس اإلدارة         

  .مصري
  

  )٢٧٧(مادة 
يقدم مدقق الحسابات تقريراً خطياً إلى الجمعية العامة ويرسل نسخة منه إلى المراقب على أن               

صادقة على تقدير مجلس اإلدارة     يتلى هذا التقرير في الجمعية العامة، وإذا قررت الجمعية الم         
  .دون االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات كان قرارها باطالً

مع مراعاة أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به وأي قانون أو الئحة أخـرى لهـا                 
  :عالقة بهذه المهنة، يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي

  .انات واإليضاحات التي رآها ضرورية ألداء عملهأنه قد حصل على المعلومات والبي
أن الشركة تمسك حسابات ومستندات منظمة وفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عالمياً والمعتمدة            
في فلسطين من الجهات المهنية تمكن من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالهـا وأن               

  .لقيود والدفاترالميزانية وبيان األرباح والخسائر متفقة مع ا
ما يبين أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه لتـشكل أساسـاً                 
معقوالً إلبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعـد              

  .التدقيق المتعارف عليها عالمياً
تقرير مجلس اإلدارة الموجه للجمعية العامة تتفـق مـع قيـود            أن البيانات المالية الواردة في      

  .الشركة وسجالتها
المخالفات ألحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خالل السنة موضوع التدقيق، ولها أثر              
جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي وما إذا كانت هـذه المخالفـات ال تـزال                 

  . المعلومات التي توفرت لديهقائمة، وذلك في حدود
على مدقق الحسابات أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب األرباح والخسائر للـشركة              

  :بإحدى التوصيات التالية
المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها، وتدفقاتها النقدية وإبداء أي تحفظ مـع بيـان               

  .كةأسباب هذا التحفظ وأثره المالي على الشر
  .المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة
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عدم المصادقة على الميزانية وحساب أرباحها، وتدفقاتها النقدية وردها إلـى مجلـس اإلدارة،              
  .وبيان األسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية

  :المذكرة اإليضاحية
ات أن يقدم تقرير خطياً إلى الجمعية العامة وأن يرسل نسخة منـه             على مدقق الحساب    

إلى المراقب، ويجب أن يتلى هذا التقرير في اجتماع الجمعية العامة، وال يجوز للجمعية العامة               
أن تصادق على تقرير مجلس اإلدارة المقدم إليها إال بعد تالوة تقرير مدقق الحـسابات فـي                 

  .تصديقها على تقرير مجلس اإلدارة باطالًالجمعية العامة، وإال كان ل
وعلى المراقب أن يراعي في كتابة تقريره ما ورد في أحكام قـانون مهنـة تـدقيق                   

الحسابات المعمول به، وأي قانون أخر له عالقة بهذه المهنة، باإلضافة لذلك يجب أن يتضمن               
ات والبيانات واإليضاحات   أن يبين المدقق أنه حصل على المعلوم      : التقرير الذي يقدمه ما يلي    

التي رآها ضرورة ألداء عمله، وأن الشركة تمسك حسابات ومستندات منظمة وفقـاً لقواعـد               
المحاسبة المتعارف عليها عالمياً والتي اعتمدت في فلسطين على الجهة المعنية، وأنها تمكـن              

وبيـان األربـاح    من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، وأن يبـين أن الميزانيـة              
  .والخسائر منفقه مع القيود والدفاتر

وعليه أن يبين في تقريره أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحساب الشركة تعد كافية                 
برأيه لتشكيل أساساً معقوالً إلبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقديـة              

  . عليها عالمياًللشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف
وعلى المدقق أن يبين في تقريره أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلـس إدارة                 

الشركة الموجهة للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجالتها، وعلى المدقق أن يبين فـي               
ـ               دقيق، تقريره أية مخالفة ألحكام هذا القانون أو لنظام الشركة وقعت خالل السنة موضوع الت

والتي تكون لها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي، وما إذا كانـت هـذه                 
  .المخالفات ال تزال قائمة وذلك في حدود ما توفر لديه من معلومات

وعلى مدقق الحسابات أن يبين في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة رأيه النهائي في                
أن يوصـي   : ح والخسائر للشركة بإحدى التوصـيات التاليـة       ميزانية الشركة وحساب األربا   

الجمعية العامة بالمصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقديـة            
وإبداء أي تحفظ على مع بيان أسباب هذا التحفظ وأثره المالي على الـشركة، أو أن يوصـى                  

ا وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مغلقة، أو       بالمصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحه     
يوصى بعد المصادقة على ميزانية الشركة وأرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية وردها إلـى             

مجلس اإلدارة مع بيان األسباب الموجبة لرفضه التوصية على المـصادقة علـى الميزانيـة                
  .  أردني١٩٥وهي تطابق نص المادة . والفقرة الثانية من المادة
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  )٢٧٨(مادة 

للجمعية العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات الماليـة وردهـا               
  :للمجلس أن تقرر ما يلي

تصحيح الميزانية وحساب األرباح والخسائر وفقاً لمالحظـات        ) مجلس اإلدارة (إما الطلب إلى    
  .لمدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد هذا التعدي

أو إحالة الموضوع إلى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات المرخص لهم بمزاولة              
المهنة للفصل في موضوع الخالف بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات، ويكون قررا اللجنة             
ملزماً بعد عرضه على الجمعية العامة إلقراره، ويتم تعـديل الميزانيـة وحـساب األربـاح                

  .عاً لذلكوالخسائر تب
  :المذكرة اإليضاحية

إذا قدم مدقق حسابات الشركة في تقريره المقدم للجمعية العامة توصيه بعدم المصادقة               
على البيانات المالية المقدمة من مجلس إدارة الشركة وردها إليه، يكون للجمعية العامة بنـاء               

ة وحـساب األربـاح و      على تلك التوصية إما أن تطلب من مجلس اإلدارة أن يصحح الميزاني           
الخسائر بما يتفق مع مالحظات مدقق حسابات الشركة، وتعدها مصدقة بعد أن يجري مجلس              
اإلدارة التصحيحات المطلوبة، وإما أن تحيل الموضوع إلى المراقب ليعين لجنة خبـراء مـن     
جدول مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنية لغاية الفصل في موضوع الخالف بـين              
مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه على الجمعية العامـة              

وهي تطابق نـص المـادة   . إلقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب األرباح والخسائر تبعاً لذلك        
  . أردني١٩٦

  
  )٢٧٩(مادة 

ـ            ن مجمـوع  يسأل مدقق الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصـفه وكـيالً ع
المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المـدقق وأن يـستوضحه               

  .عما ورد فيه
  :المذكرة اإليضاحية

يخضع مدقق الحسابات من حيث المسئولية المدنية للقواعد العامة التي تقضي بااللتزام              
ابات تقوم كما ورد في النص      بتعويض الضرر الناشئ عن الخطأ، وأساس مسئولية مدقق الحس        

على أساس أنه وكيل عن مجموع المساهمين ولكي تتحقق مسئولية مـدقق الحـسابات يجـب                
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وقوعه في خطأ واجب اإلثبات ممن يدعى أن المدقق قد ارتكب خطأ عليـه أن يثبـت ذلـك،        
  .ويثبت أيضاً وجود الضرر وعالقة السبب بين الخطأ والضرر وذلك طبقاً للقواعد العامة

ومن أمثلة الخطأ الذي قد يرتكبه المدقق أن يخل بالتزامه بالتحقيق من صحة القيـود                 
الواردة بدفاتر الشركة، أو يقصر في مراجعة ميزانيات الشركة وحساباتها وإبداء المالحظـات           

  .على ما يراه من قيود غير صحيحة أو غير مطابقة لألصول المحاسبية
ة تتناسب وطبيعة عمله المهني المحاسبي وليس التزاما        والتزام المدقق التزام يبذل عناي      

ما يتحقق نتيجة، بمعنى أنه يلزم فقط بمراجعة حساب وميزانيات الشركة والتأكد من مطابقتها              
لألصول المهنية المحاسبية دون التزام عليه بالتحقيق من صحة تغير الميزانيات عن المراكـز              

عتماداً على أن عناصر الميزانيات عـادة ذات طبيعـة          المالية واالقتصادية الحقيقية للشركة ا    
احتمالية دون إمكان القطع بصحتها، والقول بغير ذلك يجعل المدقق ضـامناً لنتـائج عملـه                
المؤسس على قيود لم يقم هو بها، فالمدقق غير مسئول عن أخطاء ومخالفات أعضاء مجلـس                

ام الشركة ما لم يكن عالمـاً بهـا ولـم           اإلدارة أو قرارات هذا المجلس المخالفة للقانون أو نظ        
يؤشر بها في تقريره للجمعية العامة، وهذه المسئولية عن أفعال غيره تعد مسئولية استثنائية ال               
يجوز التوسع فيها، وعلى المدقق اتباع قواعد المهني المتخصص الحريص والرجل الفني دون             

سابات وفقاً لألصـول المحاسـبية      الرجل العادي، بوصفه متخصصاً ومحترفاً لمهنة مدقق الح       
المسلم بها في مجال هذه المهنة، على أن هذا ال يمنع عند تقرير مـسئولية المـدقق النظـر                   

  .لظروف كل حالة على حدة
ووكالة المدقق عن المساهمين تكون في حدود المهمة الموكلة إليه ولكل مساهم الحـق                

معية العامة عما ورد في تقريره ويناقـشه        في أن يستوضح من مدقق الحسابات أثناء انعقاد الج        
  . أردني١٩٩وهي تطابق نص المادة . فيه
  

  )٢٨٠(مادة 
إذا أطلع أو كشف مدقق الحسابات أية مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة أو                

 ذلك  على أية أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو اإلدارية، فعليه أن يبلغ               
خطياً إلى كل من رئيس مجلس اإلدارة والمراقب حال إطالعه واكتشافه لتلك األمور على أن               

  .تعامل هذه المعلومات من جمع األطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفة
  :المذكرة اإليضاحية

إذا أطلع أو أكتشف مدقق الحسابات وهو يقوم بعمله مخالفة ارتكبتها الشركة ألحكـام                
 القانون أو لما ورد في نظامها األساسي، أو على أية أمور مالية لها أثـر سـلبي علـى                    هذا

الوضع المالي أو اإلداري للشركة، فيجب عليه أن يبلغ خطياً كل من رئـيس مجلـس اإلدارة                 
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والمراقب بما أطلع عليه أو اكتشفه فور إطالعه أو اكتشافه، لكي يتمكن رئيس مجلس اإلدارة               
سب إلزالة المخالفة، وليتمكن المراقب من اإلطـالع علـى المخالفـات التـي              من اتخاذ المنا  

  .ارتكبتها الشركة ليتخذ اإلجراء المناسب
وتطلبت المادة أ، يتم التعامل في المعلومات التي يقدمها المراقب لرئيس مجلس اإلدارة               

راقـب حـسب    وللمراقب بسرية تامة لحين البت في المخالفات من قبل مجلـس اإلدارة أو الم             
  . أردني٢٠٠وهي تطابق نص المادة . مقتضى الحال

  
  )٢٨١(مادة 

يكون مدقق الحسابات مسئوالً تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها عن تعـويض الـضرر               
الذي يلحقه بها بسبب األخطاء التي تقع منه، وإذا كان للشركة أكثـر مـن مـدقق حـسابات                   

تجاه الشركة بالتضامن، وتسقط دعوى المسئولية المدنيـة        واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولين      
في أي من هذه الحاالت بمضي ثالث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة               
الذي تلي فيه تقرير المدقق وإذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يكون جريمة فال تـسقط                

م، كما يسأل المدقق عن تعويض الضرر الـذي         دعوى المسئولية إال بسقوط دعوى الحق العا      
  .يلحق المساهم أو الغير حسن النية بسبب خطئه

  :المذكرة اإليضاحية
مدقق الحسابات مسئول عن األخطاء التي تقع منه، ويخضع ذلـك ألحكـام القواعـد                 

دقيقه العامة في المسئولية المدنية، حيث يستوجب تحقيق مسئوليته المدنية ارتكابه أخطاء أثناء ت            
حسابات الشركة أو قيامه بأية مهمة من المهام المناط به القيام بها للـشركة بوصـفه مـدققاً                  
لحساباتها، من يدعي أنه ارتكب خطأ عليه واجب إثبات ذلك، فيجب أن يترتب علـى الخطـأ                 
ضرر يلحق بالشركة وإن وجد رابطة سببه بين الخطأ والضرر، فإذا أثبـت الـشركة تـوفر                 

ة مدقق الحسابات يكون مسئوالً عن تعويضها عما لحق بها من ضـرر أو مـا                أركان مسئولي 
  .فاتها من كسب بسبب ما صدر عنه من خطأ

وإذا كان للشركة أكثر من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ الذي سـبب ضـرراً                 
للشركة كانوا مسئولين تجاه الشركة بالتضامن، ويعني ذلك أن تعود الشركة علـى أي واحـد                

م بكل التعويض، أو تعود عليهم جمعياً بذلك، أما إذا تعدد مدققو الشركة ولم يشتركوا فـي                 منه
الخطأ الذي ارتكب الخطأ دون غيره من المدققين اآلخرين، وعلى الشركة أن ترفـع دعـوى                
المسئولية المدنية إذا تحققت شرطها قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامـة               

  . يلي فيه تقرير المدقق وإال تسقط الدعوى بمرور هذه المدة دون رفعهاللشركة الذي
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وإذا كان الفعل المنسوب للمدقق يقد جريمة فال تسقط دعوى المـسئولية المدينـة إال                 
بسقوط دعوى الحق العام، وال يسأل مدقق الحسابات عن الخطأ الذي صدر عنه أمام الـشركة                

لذي ارتكبه وسبب ضرراً ألي مساهم أو لغير حسن         بل يسأل عن أي ضرر ينتج عن الخطأ ا        
النية، فيستطيع أي مساهم أو الغير الذي لحق به ضرر نتيجة لخطأ مدقق الحسابات أن يعـود                 

وهي تطـابق   . عليه بالتعويض على أساس المسئولية المدنية شريطة أن يثبت توافر شروطها          
  . مصري١٠٩ أردني، ونص المادة ٢٠١نص المادة 

  
  )٢٨٢(مادة 

مع مراعاة عدم اإلخالل بالتزامات مدقق الحسابات األساسية ال يجوز لهذا المـدقق أن يـذيع                
للمساهمين أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها، وإال وجب                

  .عزله ومطالبته بالتعويض إن كان له مقتضى
  :المذكرة اإليضاحية

حافظ على أسرار الشركة التي وقف عليها أثناء تأدية         على مدقق حسابات الشركة أن ي       
عمله بوصفه مدققاً لحساباتها، أو وقف عليها بسبب تأديته لهذا العمل، شريطة أن يراعى ذلك               

  .عدم اإلخالل بالتزاماته األساسية بوصفه مدققاً للحسابات
ـ              ف عليهـا   فإذا أخل مدقق الحسابات بالتزامه بالمحافظة على أسرار الشركة التي وق

أثناء تأديته عمله أو بسبب ذلك، فيجب عزله، ويطالب بالتعويض إذا تحققت أركان مـسئوليته               
  . أردني٢٠٢وهي تقارب نص المادة . المدنية وفق القواعد العامة

  
  )٢٨٣(مادة 

يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء             
ل باألسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله عن العمل             جرى هذا التعام  

في تدقيق حسابات الشركة وتضمنيه التعويض عن أي ضرر يترتب على مخالفته ألحكام هذه              
  .المادة

  :المذكرة اإليضاحية
خطرت المادة على مدقق حسابات الشركة وعلى موظفيه المضاربة بأسـهم الـشركة               

تها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والقصد من هذا الحظر ضمان اسـتقالل             التي يدقق حسابا  
مدقق الحسابات أثناء تأديته مهنته في تدقيق حسابات الشركة، وعدم التهاون في هذه المهمـة               
ألي اعتبار كان، أو عدم االستفادة منها فمدقق الحسابات يعرف حقيقة الوضع المالي للـشركة               

فيه المضاربة بأسهم الشركة، حتى ال يـستغل معرفتـه بحقيقـة            لذلك يحظر عليه وعلى موظ    
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المركز المالي للشركة لصالحه، وإذا أخل بالحظر المنصوص عليه وتعامل بالمضاربة باسهم            
الشركة التي يدقق حساباتها فيجب عزله ويطالب بالتعويض إذا تحققت أركان مسئوليته المدنية             

  . أردني٢٠٣ادة وهي تطابق نص الم. وفق القواعد العامة
  

  )٢٨٤(مادة 
ال يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة التي يدقق حـساباتها أو أن                
يكون عضواً في مجلس إدارتها أو االشتغال بصفة دائمة فـي أي عمـل فنـي أو إداري أو                   

ن يكون  استشاري فيها، وال يجوز أن يكون شريكاً ألي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أ              
موظفاً لديه، وذلك تحت طائلة بطالن أي إجراء أو تصرف يقع بصورة تخالف أحكـام هـذه                 

  .المادة
  :المذكرة اإليضاحية

تحظر المادة على مدقق الحسابات الجمع بين عمل المدقق واالشـتراك فـي تأسـيس              
ي أو  شركة المساهمة، أو عضوية إدارتها أو االشتغال بصفة دائمة بأي عمـل فنـي أو إدار               

استشاري فيها، كما تحظر على مدقق الحسابات أن يكون شريكاً ألي عـضو مـن أعـضاء                 
مجلس إدارتها أو أن يكون موظفاً لديه، ويعد باطالً كل تعيين لمدقق حسابات الشركة يتم على                
خالف هذه األحكام، والقصد من هذا الحظر ضمان استقالل مدقق الحسابات أثناء تأديته مهمته              

وهـي  .  حسابات شركة المساهمة وعدم التهاون في هذه المهمة ألي اعتبـار كـان             في تدقيق 
  . أردني١٩٧تطابق نص المادة 

  
  الفصل الثامن

  أنواع من شركات المساهمة

  الشركة القابضة: أوالً 

  )٢٨٥(مادة 
الشركة القابضة هي شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية واإلدارية على شركة أو شـركات              

  :عى الشركات التابعة بإحدى الطرق التالية أخرى تد
  .أن تتملك أكثر من نصف رأسمالها

  .أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها
إلى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها وإعالناتها والوثـائق          ) شركة قابضة (تضاف عبارة   

  .األخرى الصادرة عنها
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ت التـضامن أو فـي شـركات التوصـية          ال يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركا       
  .البسيطة

  .يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة
تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثلها في مجالس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها وال يحق              

  .األحواللها االشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى 
  :المذكرة اإليضاحية

عرفت الفقرة األولى الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة، لـذلك ال تتخـذ الـشركة                 
القابضة أي شكل أخر من أشكال الشركات فال يجوز أن تكون شركة ذات مسئولية محدودة أو                

ريـة  شركة توصية باألسهم أو شركة من شركات األشخاص، وتقوم بالسيطرة الماليـة واإلدا            
على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة، وتسيطر على تلك الشركات بأن تتملك              
أكثر من نصف رأسمالها وبذلك تكون صاحبة القرار في الجمعية العامة للشركة التابعة، لذلك              
كل شركة تملك ما يزيد على نصف رأس مال شركة أخري كافياً العتبارها شـركة قابـضة                 

كات التابعة لها، أو إذا كانت الشركة مساهمة في شركة أخرى لها السيطرة             مسيطرة على الشر  
على تكوين مجلس إدارتها، وتعد من قبيل الشركات التابعة التي يجب أن تتـضمنها القـوائم                
المالية المجمعة للشركة المسيطرة كما تعد من قبل الشركات التابعة الشركة التي يصدر بشأنها              

 أخرى السيطرة عليها من حيث اإلدارة أو تنفيـذ اتفاقيـة معينـة              حكم قضائي يخول لشركة   
والنص اكتفى بمعيار السيطرة على اإلدارة بصرف النظر علن نسبة ملكية الشركة لرأسـمال              

  .الشركة التابعة
إلى جانب اسم الشركة فـي جميـع أوراقهـا          " شركة قابضة   " ويجب إضافة عبارة      

  .رة عنها لكي يعرف من يتعامل معها أنها شركة قابضةوإعالناتها، والوثائق األخرى الصاد
وحظرت الفقرة الثالثة على الشركة القابضة أن تتملك حصصاً في شركات األشخاص              

أو في شركات التوصية البسيطة، وهذا يعني أن لها أن تتملك أسهماً في شركة المـساهمة أو                 
ية باألسـهم، وال يجـوز للـشركة        في الشركة ذات المسئولية المحدودة، أو في الشركة التوص        

التابعة أن تتملك أي سهم في الشركة القابضة ألن الشركة القابضة هي التي تتملك في األسهم                
  .أو الحصص في الشركة التابعة

وتقوم الشركة القابضة بتعيين من يمثلها في مجلـس إدارة الـشركة التابعـة بنـسبة                  
وز لها أن تشترك في انتخابات بقيـة أعـضاء          مساهمتها في رأسمال الشركة التابعة، وال يج      

  .   أردني٢٠٤وهي تطابق نص المادة . مجلس اإلدارة أو هيئة المديرين حسب مقتضى الحال
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  )٢٨٦(مادة 
  :تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي 

  .إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها
  .لها في األسهم والسندات واألوراق الماليةاستثمار أموا

  .تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها
تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقـوق المعنويـة             

  .واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها
  :المذكرة اإليضاحية

ة أغراض الشركة القابضة في إدارتها للشركات التابعة لها أو المـشاركة            حددت الماد   
في إدارة الشركات التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق الماليـة              
أو تقديم القروض وتقديم الكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها وتلـك بـراءات االختـراع               

قوق االمتياز وغيرها من الحقـوق الماديـة، واسـتغاللها وتأجيرهـا            والعالمات التجارية وح  
  . أردني٢٠٥وهي تطابق نص المادة . للشركات التابعة لها أو لغيرها

  )٢٨٧(مادة 
  :تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية 

من ) ٢٨٦(بتأسيس شركة مساهمة تنحصر أعراضها في األعمال المنصوص عليها في المادة            
لقانون، أو في أي منها، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حـصص فـي                  هذا ا 

شركات مساهمة أخرى أو شركات محدودة المسئولية أو شركات توصية باألسهم للقيام بتلـك              
  .األغراض

  . بتعديل أغراض شركة مساهمة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً ألحكام هذا القانون
للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام يـصدر لهـذه الغايـة            تحدد األحكام التنظيمية    
  .بموجب أحكام هذا القانون

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة طريقة تأسيس الشركة القابضة، فبينت أنه يمكن تأسيسها بالطريقـة التـي                

 تؤسس بها شركة المساهمة، شريطة أن تنحصر أغراضها في األعمال المنصوص عليها فـي             
 من هذا القانون أو في أي من هذه األغراض، أو تقوم شركة مساهمة في تأسيس                ٢٦٨المادة  

شركات تابعة لها، فتصبح شركة قابضة، أو تقوم بتمليك أسهم أو حصص في شركة مساهمة               
أخرى أو شركات محدودة المسئولية أو شركات توصية باألسهم من أجل القيام بالغايات التـي               

 من هذا القانون وقد تتحول شركة المساهمة إلى شركة قابضة إذا قامت             ٢٦٨حددت في المادة    
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 ٢٠٦وهي تطـابق نـص المـادة        . بتعديل غاياتها إلى شركة قابضة وفقاً ألحكام هذا القانون        
  .أردني

  
  )٢٨٨(مادة 

تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في فلسطين بموجـب اتفاقيـات               
لسطين مع الحكومات األخرى أو المنظمات العربية أو الدوليـة وذلـك فـي              تبرمها حكومة ف  

  .الحاالت غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها األساسية
  :المذكرة اإليضاحية

توجب المادة سريان أحكام هذا القانون على الشركات القابـضة التـي تؤسـس فـي                  
الحكومة الفلسطينية مع الحكومات األخرى أو المنظمات العربية        فلسطين بموجب اتفاق تبرمه     

أو الدولية، ويكون سريان أحكام هذا القانون فيما لم يرد فيه نص في اتفاقيات تأسيسها أو فـي             
عقودها وأنظمتها األساسية، فإذا وجد نص في اتفاقيات تأسيسها أو فـي عقودهـا وأنظمتهـا                

 ٢٠٧وهي تطـابق نـص المـادة        . ق أحكام هذه القانون   األساسية فيطبق هذا النص وال تطب     
  .أردني

  
  )٢٨٩(مادة 

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات األرباح والخسائر               
لها ولجميع الشركات التابعة لها مع اإليضاحات والبيانات حولها وفقـاً لمـا تتطلبـه قواعـد                 

  .ا عالمياًالمحاسبة المتعارف عليه
  :المذكرة اإليضاحية

يجب على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعـة تـشتمل                  
أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات ومـارد واسـتخدامات الـشركة            

وحـدات  القابضة وشركاتها التابعة وكأنها مشروع واحد دون النظر إلى الحدود القانونية بين ال            
المختلفة، بما يكمل بيان اإلمكانيات االقتصادية للمجموعة ككل وكذلك تفاصيل هيكل الملكيـة             

  .كل ذلك يجب أن يتم وفقاً لما تتطلبه قواعد المحاسبة المتعارف عليها عالمياً
هو تـصوير   " حسابات المجموعة "والغرض الرئيس من إعداد القوائم المالية المجمعة          

 صورة حقيقية عن األرباح والخسائر والمركز المالي للمجموعة ككل وذلك           قوائم مالية تعكس  
وهـي  . من وجهة نظر جملة األسهم في الشركة القابضة من خالل وحدات قانونية منفـصلة             

  . أردني٢٠٨تطابق نص المادة 
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  شركة االستثمار المشترك: ثانياً 

  )٢٩٠(مادة 
ى مراقب الشركات فـي سـجل خـاص         تسجل شركة االستثمار المشترك كشركة مساهمة لد      

وتقتصر أغراضها على استثمار أموالها وأموال الغير في األوراق الماليـة علـى اخـتالف               
  .أنواعها وتنظم أعمالها وفق أحكام قانون األوراق المالية

تطبق على شركة االستثمار المشترك كافة أحكام هذا القانون بما يخص الشركة المساهمة مع              
   :مراعاة ما يلي

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب             
  .القوانين المرعية يقوم بإدارة استثمارات الشركة

) ١١٦(إذا كانت شركة االستثمار المشترك ذات رأسمال متغير فال تطبق عليها أحام المـادة               
أسمال الشركة الصرح به خمسمائة     من هذا القانون من حيث ضرورة أن يكون الحد األدنى لر          

  .دينار) ٥٠٠،٠٠٠(ألف
يحق لمجلس اإلدارة وحده دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة لشركة االستثمار             
المشترك ذات رأس المال المتغير رفع أو تخفيض رأسمالها المصرح به حسب ما يراه مجلس               

ل عشرة أيام من تـاريخ القـرار بـالرفع أو           اإلدارة مناسباً شريطة إبالغ المراقب بذلك خال      
  .التخفيض

يحق للمساهم في شركة االستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الطلب إلـى الـشركة أن               
يسترد أسهمه بسعر يمثل صافي قيمة األسهم محسوباً بتاريخ االسترداد وناقصاً قيمة أي رسوم              

  .أو عموالت تحدد في النظام األساسي للشركة
يلتزم مجلس إدارة شركة االستثمار المشترك بدعوة الجمعية لالنعقاد إال في السنوات التـي              ال  

  .يتوجب فيها انتخاب مجلس إدارة جديد ما لم ينص النظام األساسي للشركة على غير ذلك
في حال اندماج شركة االستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير مع شركة أخـرى، فلـيس       

ة االستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الذين اعترضوا في اجتماع           للمساهمين في شرك  
مـن  ) ٣٥٢(الجمعية العامة على االندماج المطالبة بقيمة أسهمهم بالطريقة الواردة في المادة            

هذا القانون، إال أنهم يحتفظون بحقهم في مطالبة الشركة باسترداد أسهمهم حسب مـا نـصت                
  .من هذه المادة) ٢ (من البند) د(عليه الفقرة 

  :المذكرة اإليضاحية
تأخذ شركة االستثمار المشترك شكل شركة المساهمة فقط، لذلك ال يجـوز أن تأخـذ                 

شكل شركة أخرى من شركات األموال أو من شركات األشخاص، وعلى المراقب أن يـسجها     
هـا  بسجل خاص، ويجب أن تقتصر غايات شركة االستثمار المشترك علـى اسـتثمار أموال             
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وأموال الغير في األوراق المالية على اختالف أنواعها، ويجب أن تنظم أعمالها وفق أحكـام               
قانون األوراق المالية، وتسري جميع أحكام شركة المساهمة على شركة االستثمار المـشترك             

  :شريطة مراعاة ما يلي
ـ              افة يجب أن يتضمن عقد تأسيس شركة االستثمار المشترك ونظامها األساسي باإلض

إلى ما ينضمه عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها األساسي اسم مستشار استثماري مرخص             
  .حسب القوانين المرعية يقوم بإدارة استثمارات الشركة

وإذا كانت شركة االستثمار المشترك ذات رأسمال متغير فال يطبـق عليهـا وجـوب       
لف دينار أردني فيمكن أن يكـون       توافر حد أدنى لرأسمال الشركة المصرح به بعد خمسمائة أ         

رأسمالها أقل من ذلك ألن رأسمالها متغير غير ثابت، ويكون لمجلـس إدارتهـا وحـده دون                 
الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة لشركة االسـتثمار المـشترك ذات رأس المـال               

إبـالغ  المتغير رفع أو تخفيض رأسمالها المصرح به حسب ما يراه مجلس مناسـباً شـريطة    
  .المراقب بذلك خالل عشرة أيام من تاريخ القرار بالرفع أو بالتخفيض

ويجوز للمساهم في شركة االستثمار ذات رأس المال المتغير أن يطلب من الشركة أن                
يسترد أسهمه بسعر يمثل صافي قيمتها محسوباً بتاريخ االسترداد وناقصاً فيـه أي رسـوم أو                

  .اسي للشركةعموالت محدودة في النظام األس
وال يلتزم مجلس إدارة شركة االستثمار المشترك بدعوة الجمعيـة العامـة للـشركة                

لالنعقاد إال في السنوات التي يتوجب فيها انتخاب مجلس إدارة جديد مـا لـم يـنص النظـام                   
  .األساسي للشركة على غير ذلك

كة أخـرى،   وإذا اندمجت شركة االستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير مع شـر             
فلس للمساهمين فيها الذين اعترضوا في اجتماع الجمعية العامة على االندماج المطالبة بقيمـة              

 من هذا القانون، ولكن لهـم الحـق فـي           ٣٥٢أسهمهم بالطريقة المنصوص عليها في المادة       
من البنـد   " د"االحتفاظ بحقهم في مطالبة الشركة باسترداد أسهمهم حسب ما نصت عليه الفقرة             

  . أردني٢٠٩من هذه المادة وهي تطابق نص المادة " ٢"
  

  )٢٩١(مادة 
  :تتخذ شركة االستثمار أحد الشكلين التالين 

شركة ذات رأسمال متغير وهى التي تصدر أسهما قابلة لالسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر               
رداد هذه األسهم   يتحدد وفقاً لقيمة صافي موجوداتها المتداولة وتلتزم الشركة في أي وقت باست           

بناء على طلب المساهم وحسب األسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة               
  .هيئة سوق رأس المال
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شركة ذات رأسمال ثابت، وهي التي تصدر أسهما غير قابلة لالسترداد ويتم تداولها في السوق               
  .وفقاً ألسعارها التي تحدد في السوق

ال وتخفيضه في الـشركة ذات رأس المـال المتغيـر لإلجـراءات             ال تخضع زيادة رأس الم    
المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها على غير ذلك، ويجـب                 

  .أن تظل قيمة أسهم الشركة اسمية حتى بعد سداد قيمتها
  :المذكرة اإليضاحية

  :تتكون شركة االستثمار المشترك في أحد الشكلين التاليين  
شركة ذات رأسمال متغير وتكون كذلك إذا كانت تصدر أسهماً قابلة لالسـترداد مـن               : األول

قبلها بسعر يتحدد وفقاً لقيمة صافي موجداتها المتداولة وتلتزم في أي وقـت باسـترداد هـذه                 
األسهم بناء على طلب المساهم، ويكون االسترداد حسب األسعار التي يجب على الـشركة أن               

  .سبوع بمعرفة هيئة سوق رأس المالتعلنها كل أ
شركة ذات رأس مال ثابت وتكون كذلك إذا كانت تصدر أسهماً غير قابلة لالسترداد،              : والثاني

ويتم تداول هذه األسهم في السوق وفقاً ألسعارها التي تحدد في السوق، وال تخـضع زيـادة                 
ات المنصوص عليها في    رأس المال أو تخفيضه في الشركة ذات رأس المال المتغير لإلجراء          

هذا القانون، وألنه يتغير باسترداد الشركة األسهم بناء على طلب المساهم ما لم ينص في عقد                
تأسيسها أو نظامها األساسي على غير ذلك، ويجب أن تظل فيه أسهم الشركة اسمية حتى بعد                

  . أردني٢١٠وهي تطابق نص المادة . سداد قيمتها
  

  الشركة المعفاة : ثالثاً 

  )٢٩٢(مادة 
) أو شركة توصية باألسهم أو شركة محـدودة المـسئولية         (الشركة المعفاة هي شركة مساهمة      

  ).شركة معفاة(تسجل في فلسطين وتزاول أعمالها في الخارج ويضاف إلى اسمها عبارة  
  .يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها لالكتتاب في فلسطين

  :المذكرة اإليضاحية
دة الشركة المعفاة بأنها شركة تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية باألسهم            عرفت الما   

أو محدودة المسئولية وتسجل في فلسطين، لكنها ال تزاول أعمالها في فلسطين بـل تمـارس                
  ".شركة معفاة" أعمالها خارج فلسطين، ويجب أن يضاف إلى اسمها عبارة 

رح أسهمها لالكتتاب في فلسطين حفاظاً على       وحظرت الفقرة الثانية على الشركة المعفاة أن تط       
  . أردني٢١١وهي تطابق نص المادة . الدخل الفردي وحرصاً على عدم استثماره في الخارج
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  )٢٩٣(مادة 
تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الفلسطينية العاملة خارج حدود             

 مليون دينار أردني وتكون شركة مساهمة       فلسطين ويجب أن ال يقل رأسمالها المكتتب فيه عن        
  .إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية

  :المذكرة اإليضاحية
تسجل الشركات المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الفلسطينية العاملة في              

توصـية باألسـهم أو محـدودة       خارج حدود فلسطين سواء أخذت شكل شركة مـساهمة أو           
المسئولية، لكن إذا كان نشاط الشركة المعفاة في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو المـصارف           
أو شركات األموال يجب أن تؤخذ شكل شركة المساهمة ويجب أال يقل رأسمالها المكتتب فيه               

  .عن مليون دينار أردني
  

  )٢٩٤(مادة 
من رأسمالها في فلسطين في األوراق      %) ٥(بة ال تقل عن     على الشركة المعفاة أن تستثمر نس     

  .المالية الفلسطينية
  :المذكرة اإليضاحية

من رأسمالها فـي األوراق الماليـة       % ٥ألزمت المادة الشركة المعفاة من أن تستثمر          
  . أردني٢١٣وهي تطابق نص المادة . الفلسطينية نظير تسجيلها في فلسطين

  
  )٢٩٥(مادة 

 والشروط الخاصة بإجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبـة           تحدد األحكام 
  . عليها ورقابتها بموجب الئحة تصدر بموجب هذا القانون

  :المذكرة اإليضاحية
تخضع الشركة المعفاة إلجراءات تأسيس وألحكام تبـين كيفيـة ممارسـة نـشاطها                

ألخرى الخاصة بها بالئحة تصدر بموجـب       والرسوم الموجبة عليها ورقابتها وسائر األحكام ا      
  . أردني٢١٤وهي تطابق نص المادة . هذا القانون
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  الفصل التاسع

  انقضاء الشركة المساهمة وتصفيتها

  انقضاء الشركة

  )٢٩٦(مادة 
  :تنقضي الشركة المساهمة بأحد األمور التالية 

  .تحقيق الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه
  . أعمالها أو عجز الجمعية العامة عن القيام بمهمتها باستمراراستحالة تسيير

  .صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية
  .أحد األسباب األخرى المنصوص عليها في عقد التأسيس

  .شهر إفالس الشركة
  .حل الشركة وفقاً ألحكام القانون

  .اندماج الشركة بشركة أو مؤسسة أخرى
  .ركةصدور حكم قضائي بحل الش

  
  تصفية الشركة

  األحكام العامة للتصفية: أوال 

  )٢٩٧(مادة 
تصفى الشركة المساهمة إما تصفية اختيارية بقرار من جمعيتها العامة غير العادية أو تصفية              

نهائي من المحكمة أو حكم القانون وال تنقضي إال بعد اسـتكمال إجـراءات              ) بحكم(إجبارية  
  .ونتصفيتها بمقتضى أحكام هذا القان

  :المذكرة اإليضاحية
تصفية الشركة قد تكون بقرار من جمعيتها العامة غير العادية وتسمى في هذه الحالـة         

بالتصفية االختيارية، وقد تكون التصفية بحكم نهائي من المحكمة أو بحكم القانون وتسمى في              
ي إال بعـد أن     هاتين الحالتين بالتصفية اإلجبارية، وتبقى الشركة أثنـاء التـصفية وال تنقـض            

  . أردني٢٥٢وهي تطابق نص المادة . تستكمل إجراءات تصفيتها وفق أحكام هذا القانون
  )٢٩٨(مادة 

إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة وتعيين مصف لها، يتولى المصفى اإلشراف علـى              
  .أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها
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  :المذكرة اإليضاحية
 حالة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية أو صدور حكـم نهـائي مـن                 في  

المحكمة بتصفية الشركة أو أوجب القانون تصفية الشركة وعين مصف لهـا يتوقـف عمـل                
مجلس إدارة الشركة ويتولى المصفي اإلشراف علـى الـشركة والمحافظـة علـى أموالهـا                

تي يبذلها المصفى المعتاد في قيامـه بـذلك وال          وموجوداتها وعليه أن يبذل في ذلك العناية ال       
  . أردني٢٥٣وهي تطابق نص المادة . تعرض للمسئولية

  
  )٢٩٩(مادة 

تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة              
التـصفية  في حالة التصفية االختيارية ومن تاريخ حكم المحكمة أو حكم القانون فـي حالـة                

اإلجبارية، وتستمر الشخصية االعتبارية للشركة ويمثلها المصفى لحين حلها بعد االنتهاء مـن             
  .تصفيتها

بنسخة ) سوق األوراق المالية  (على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والسوق          
وفـي  من قرارها خالل ثالثة أيام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريـدة الرسـمية                

صحيفتين يوميتين محليتين على األقل خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تـاريخ تزويـده                 
  .بالقرار

  .تحت التصفية إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسالتها) عبارة(على المصفى إضافة 
  :المذكرة اإليضاحية

 للشركة أو صـدر     إذا صدر قرار من الجمعية العامة غير العادية بالتصفية االختيارية           
حكم نهائي من المحكمة أو حكم القانون بالتصفية اإلجبارية للشركة، على الشركة أن تتوقـف               
عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور القرار أو الحكم بتصفيتها، ولكن ال تنقضي الشخـصية               

ـ                 ي االعتبارية للشركة، ولكن ال تبقى لها شخصيتها االعتبارية كما هي بل يكـون للـشركة ف
مرحلة التصفية شخصية اعتبارية في حدود التصفية لذلك ال يستطيع مـصفي الـشركة فـي                
مرحلة التصفية مباشرة أعمال جديدة للشركة بل يستطيع أن يكمل أعماالً بـدأت قبـل قـرار                 

  .تصفية الشركة
وعلى الجهة التي قررت تصفية الشركة أن تقوم بتزويد المراقـب وسـوق األوراق                

من قرارها خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ تزويده بالقرار، والقصد              المالية بنسخة   
  .من ذلك إعالن الغير بقرار تصفية الشركة
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وألزمت الفقرة الثالثة المصفي بإضافة عبارة تحت التصفية إلى اسم الشركة في جميع               
وهـي تطـابق    . يةأوراقها ومراسالتها لكي يتمكن كل من يتعامل مع الشركة أنها تحت التصف           

  . أردني٢٥٤نص المادة 
  

  )٣٠٠(مادة 
  :يعد باطالً 

كل تصرف بأموال الشركة الموجودة تحت التصفية وحقوقهـا وأي تـداول بأسـهمها ونقـل                
  .ملكيتها

أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية              
  .أو في التزامات الغير تجاهها

جز على أموال الشركة، وموجوداتها أو تنفيذ يجري على تلك األموال والموجودات بعد             أي ح 
  .صدور القرار بتصفية الشركة

العقود أو اإلجراءات التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الـشركة وموجوداتهـا إذا               
الشركة غير قادرة   تمت خالل األشهر الثالثة السابقة على قرار تصفية الشركة إال إذا ثبت أن              

على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية وال يسري هذا البطالن إال على المبلغ الذي يزيد                
  .على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت إنشائها أو بعد ذلك من العوائد القانونية عليها

 إجراء أي تـصرف     كل تحويل ألموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو          
  .بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم

يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتها وفـي                
  .أي إجراء أخر اتخذه بشأنها إال إذا كان الحجز أو اإلجراء قد تم قبل إجراءات تصفية الشركة

إشعاراً بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة قبل بيع أموالها         ) التنفيذ(ء  إذا تبلغ مأمور اإلجرا   
وموجوداتها المحجوزة أو قبل إتمام معامله التنفيذ عليها فيترتب عليه أن يسلم تلـك األمـوال                
والموجودات للمصفى بما في ذلك ما تسلمه من الشركة وتكون النفقات اإلجرائية ورسـومها              

  . جوداتعلى تلك األموال والمو
للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة الموجودة تحت التـصفية سـواء              

  .أكانت تصفية اختيارية أم إجبارية، إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعى ذلك
  :المذكرة اإليضاحية

تصفية الشركة مجموعة األعمال التي من شأنها تحديد حقوق الشركة قبـل الـشركاء                
  . الغير للمطالبة بها، وكذلك ديونها قبل الغيروقبل
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وتصفية الشركة تقتضي إجراء بعض التصرفات القانونية كالمطالبة بحقوق الـشركة             
قبل الغير أو مطالبتها بالديون التي عليها، أما بالتصرفات التي يكون محلها مال مـن أمـوال                 

ت تداول أسهما أو نقـل ملكيتهـا   الشركة الموجودة تحت التصفية أو حق من حقوقها، أو تناول         
فتعد باطلة، ألنها ال تدخل في نطاق أعمال التصفية، وكذلك الحال يعد باطالً كل تغيير وتعديل                
في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية ألن سلطة مجلـس              

ل أو تغيير في التزامـات      اإلدارة والمديرين تنتهي بتعيين المصفي، ويأخذ نفس الحكم أي تعدي         
  .الغير تجاه الشركة ألن هذا األمر يدخل في نطاق أعمال تصفية الشركة

العقود واإلجراءات التي ترتب التزامات أو امتيازات موجودات وأموال الشركة تكون             
باطلة إذا تمت خالل األشهر الثالثة السابقة على قرار تصفية الشركة، إال إذا ثبت أن الشركة                

ة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية فتكون تلك العقود واإلجراءات صـحيحة،              قادر
أما إذا لم يثبت ذلك فال يسري هذا البطالن إال على المبلغ الذي يزيد على ما دفـع للـشركة                    

  .بموجب تلك العقود وقت إنشاءها أو بعد ذلك من العوائد القانونية عليها
موال الشركة تحت التصفية ولموجوداتها أو النزول عنهـا أو  ويعد باطالً كل تحويل أل   

إجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم، وإذا حكـم               
لشخص على الشركة أو وقع الحجز على أموالها وموجوداتها أو اتخذ أي إجراء آخر بحقهـا                

اإلجراء قد تم قبل قرار تصفية الـشركة، وإذا         فإنه يفقد حقه قيما قام به إال إذا كان الحجز أو            
إشعار يصدر قرار تصفية الشركة قبل بيع أموالهـا وموجوداتهـا           " التنفيذ"بلغ مأمور اإلجراء  

المحجوزة أو قبل إتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه أن يسلم تلك األموال والموجـودات               
نفقات اإلجرائية ورسـومها علـى تلـك        للمصفى بما في ذلك ما تسلمه من الشركة وتكون ال         

  .األموال والموجودات
ويكون للمصفي أن يبيع موجودات الشركة الموجودة تحت التـصفية سـواء كانـت                

التصفية اختيارية أو إجبارية، ولكن إذا تبين للمحكمة أن مصلحة الشركة تستدعي صدور إذن              
في بيعها إال بعد أن تـأذن لـه         من المحكمة للمصفي ببيع موجودات الشركة فال يستطيع المص        

  . أردني٢٢٥وهي تطابق نص المادة . المحكمة بذلك
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  )٣٠١(مادة 
يسدد المصفى ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعـاب                

  :المصفى وتحت طائلة البطالن في حالة المخالفة لهذا الترتيب
  .ركةالمبالغ المستحقة للعاملين في الش

  .المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات
  .بدالت اإليجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة

  .المبالغ األخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها
  :المذكرة اإليضاحية

يجب عليه  تبين المادة الترتيب الذي يجب أن يتبعه المصفى في تسديد ديون الشركة و              
أن يتبعه فإذا لم يفعل ذلك فيكون الوفاء بالديون باطالً، فعلى المصفى أن يقـوم أوالً بالوفـاء                  
بالمبالغ المستحقة للعاملين على الشركة، فحقوق العاملين المستحقة على الـشركة تتقـدم فـي               

لمـستحقة  الوفاء بها على سائر دائني الشركة، ثم يقوم المصفي بعد ذلك بالوفـاء بالمبـالغ ا               
للخزينة العامة والبلديات وهذه قاعدة يخالف ما ورد في مشروع القانون المـدني مـن جعـل           
حقوق الخزينة العامة حقوقاً ممتازة يتقدم على غيرها في الوفاء، وهذا نص خـاص بتـصفية                

  .الشركة لذلك يطبق وال يطبق النص الذي ورد في مشروع القانون المدني
 بالوفاء ببدالت اإليجار المستحقة لمالك أي عقـار مـؤجر           ثم يقوم المصفي بعد ذلك      

للشركة، وإذا بقيت دون أخرى على الشركة يقوم المصفي بالوفاء بها وفق القوانين المعمـول               
بها فإذا وجدت ديون ممتازة يوفى بها قبل الوفاء للدائنين المرتهنين، وإذا وجد دائن مـرتهن                

ذا تعدد الدائنون العادين تقسم عليهم ما بقي قسمة الغرماء          يوفى له بدينه قبل الدائن العادي، وإ      
 ٢٤٥وهي تطابق نص المـادة      . إذا لم يكف لسداد ديونهم، وإذا كان يكفي يوفى كل منهم دينه           

  .أردني
  

  )٣٠٢(مادة 
إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير عـام أو                  

أموال تخص الشركة تحت التصفية أو أبقاها لديه، وأصـبح ملزمـاً            موظف فيها استعمال أي     
بدفعها، أو مسئوالً عنها، فيلتزم بإعادتها للشركة مع عوائدها القانونية وضمان التعويض عـن              
أي ضرر ألحقه بالشركة أو بالغير، باإلضافة إلى تحمله أي مسئولية جزائيـة ترتبهـا عليـه                 

  .التشريعات المعمول بها
أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد االحتيال على دائنيهـا فيعـد               إذا ظهر   

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القائم ورئيس وأعضاء أي مجلس إدارة سـابق للـشركة        
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اشترك في تلك األعمال ملزماً شخصياً عن ديون الشركة والتزاماتها، أو عن أي منها حـسب                
  .مقتضى الحال
باب الخامس من قانون التجارة المتعلقة باإلفالس على الـشركات واألشـخاص            تسري أحام ال  

  .وأعضاء مجالس اإلدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون
  :المذكرة اإليضاحية

حرصاً على أموال وموجودات الشركة تحت التصفية نصت الشركة على مسئولية أي              
ارتها أو مديرها العام أو موظف فيهـا إذا أسـاء           مؤسس للشركة أو رئيس أو عضو مجلس إد       

استعمال أموال أو موجودات تخص الشركة تحت التصفية أو بقاها لديه، وعليه أن يقوم بدفعها               
أو بإعادتها للشركة مع عوائدها القانونية، ويكون مسئوالً عـن تعـويض أي ضـرر ألحقـه                 

ة الجزائية التي ترتبها عليه التشريعات      بالشركة أو بالغير نتيجة لذلك يقع تحت طائلة المسئولي        
المعمول بها، وإذا ظهر للمصفي أثناء قيامه بأعمال تصفية الشركة أن بعض أعمال الـشركة               
كان القصد من إجرائها االحتيال على داينها، فيترتب على ذلك إلزام رئيس وأعضاء مجلـس               

ة اشترك في تلك األعمـال      إدارة الشركة القائم ورئيس وأعضاء أي مجلس إدارة سابق للشرك         
عن ديون الشركة والتزاماتها يكون ذلك إلزاماً شخصياً أي في األموال الشخصية، ويكون هذا              

اإللزام الشخصي حسب مقتضى الحال، فقد يقتصر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة              
لخامس من  القائم، وقد تشمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة سابق للشركة، وتسري أحكام الباب ا            

قانون التجارة المتعلقة باإلفالس على الشركة أو على أعضاء مجلس إدارتها أو على مـديرها               
  . أردني٢٥٧وهي تطابق نص المادة .العامة أو على أي موظف فيها

  
  )٣٠٣(مادة 

إذا لم تنته التصفية خالل سنة من بدء إجراءاتها، فعلى المصفى أن يرسل إلى المراقب بيانـاً                 
فاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها، ويشترط في جميع األحـوال            يتضمن الت 

أن ال تزيد مدة التصفية على ثالث سنوات إال في الحاالت االستثنائية التي يقدرها المراقب في                
  .حالة التصفية االختيارية والمحكمة في حالة التصفية اإلجبارية

من هـذه   ) ١( على البيان المنصوص عليه في البند        يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع       
المادة، وإذا ظهر من هذا البيان أن لدى المصفى أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو                   
لم يوزع بعد مضي ستة أشهر على تسلمه، فعلى المصفى أن يودع ذلك المبلـغ حـاالً باسـم               

  .بالشركة تحت التصفية لدى المصرف الذي يعينه المراق
بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفي الميزانية ويعيين فيهـا نـصيب كـل مـساهم فـي                  

  .موجودات الشركة
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يضع مدققو الحسابات تقريراً عن الحسابات التي يقدمها المصفي، ويعـرض علـى الجمعيـة              
العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفي، وإذا اعترضت الجمعية العامة علـى              
الحسابات يرفع األمر إلى المراقب لحله، فإذا لم يتمكن يرفع األمر إلى المحكمـة المختـصة                

  .للبت فيها
  :المذكرة اإليضاحية

تضع المادة ضوابط محددة في شأن مدة التصفية، حيث وأوجبـت أن ال تزيـد مـدة                   
تـصفية  التصفية على ثالث سنوات، وإال في حاالت استثنائية يقدرها المراقب فـي حالـة ال              

االختيارية، وتقدرها المحكمة في حالة التصفية اإلجبارية، وعلى المصفى أ، ينهي التصفية في             
  .الحاالت االستثنائية في المدة المحددة من المراقب أو من المحكمة

وألزمت المادة المصفى في حالة عدم اإلنتهاء من التصفية خـالل سـنة مـن بـدء                   
ياناً يشمل التفاصيل المتعلقة بالتـصفية والمراحـل التـي          إجراءاتها أن يرسل إلى المراقب ب     

وصلت إليها، ويجوز لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على هذا البيان، وإذا ظهر من البيان                 
أن لدى المصفى أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يوزع بعد مضي ستة أشـهر                    

لغ خاالً باسم الـشركة تحـت التـصفية لـدى           على تسلمه، فعلى المصفى أن يودع ذلك المب       
  .المصرف الذي يعينه المراقب

وإذا انتهى المصفى من أعمال التصفية، فعليه أن يضع الميزانية ويعين ليها نـصيب                
كل مساهم في موجودات الشركة، ويقوم مدققو الحسابات بتقديم تقرير عن الحـسابات التـي               

قرر براءة ذمة المصفى للموافقة عليه، فإذا اعترضت        يقدمها المصفى ويرفع للجمعية العامة وت     
على الحسابات يرفع األمر إلى المراقب لحل األمر فإذا لم يتمكن من ذلك يرفع األمر للمحكمة                

  .للبت فيها
  

  التصفية االختيارية: ثانياً 

  )٣٠٤(مادة 
  :تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحاالت التالية

  .نة للشركة ما لم تقرر الجمعية العامة تحديدهاانتهاء المدة المعي
  .بإتمام أو بانتهاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أ وباستحالة إتمامها

  .بصدور قار من الجمعية العامة غيرا لعادية بتصفية الشركة
  .في الحاالت األخرى التي ينص عليها نظام الشركة
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  :المذكرة اإليضاحية
ت التي تتم فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية وهي انتهاء المـدة            تحدد المادة الحاال    

المعينة للشركة، وتبدأ هذه المدة من يوم قيدا لشركة في سجل الشركات ألنها تكتسب الشخصية             
االعتبارية من هذا الوقت هذا وإذا ورد في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها األساسي تعـين                 

ية العامة للشركة تمديد المدة أثناء حياة الشركة فتستمر الـشركة           المدة، ولكن إذا قررت الجمع    
كما كان في تمديد مدة الشركة ضرر على المساهم حيث ال يستطيع التنفيذ على حصة مدينـه                 
جاز له أن يعترض على امتداد الشركة طالما لم يذكر التجديد بالعقد التأسيسي، ويترتب علـى                

 عدم تجديدها في مواجهته ويستطيع بالتالي الحجز والتنفيذ         اعتراض الدائن على امتداد الشركة    
على نصيب مدينه المساهم في موجودات الشركة باعتبارها انقضت، أما فيما يتعلـق بكيـان               
الشركة الجديد واستمرارها فال أثر لهذا االعتراض بالنسبة لباقي الشركاء ، فالـشركة قائمـة               

  .فيما بينهم ما لم يرغبوا غير ذلك
طي الشركة اختياراً إذا أتمت تنفيذ العمل الذي هو الغاية من إنـشائها فمـثالً إذا                وتع  

أنشأت شركة لبناء مطار وأنجزت هذا العمل فتنتهي الشركة بانتهاء العمل، وتنتهي الشركة إذا              
انتهت الغاية من إنشائها، أو استحال على الشركة تحقيق الغاية التي أنشأت من أجل تحقيقهـا،                

لشركة اختيارياً  بصدور قرار من الجمعية غير العادية بتصفيتها أو إذا تحققت حالـة               وتعفى ا 
  . أردني٢٥٩وهي تطابق نص المادة . من الحاالت التي نص عليها في نظام الشركة

  
  )٣٠٥(مادة 

تعين الجمعية العامة غير العادية للشركة  عند إصدار قرارها بتصفية الشركة مصفياً أو أكثر،               
  .تعين المصفى يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابهوإذا لم 

تبدأ إجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بذلك أو من تاريخ تعيين               
  .المصفى إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية

  :المذكرة اإليضاحية
ادية للشركة وقـت    تبين المادة طريقة تعين المصفى فقد تعين الجمعية العامة غير الع            

إصدار قرارها بتصفية الشركة مصفياً أو أكثر، وتحديد أتعابه، وإذا صـدر قـرارا الجمعيـة                
العامة غير العادية بتصفية الشركة ولم تعين مصفياً للشركة يتولى المراقب تعيـين المـصفي               

ين مـن قبـل    وتحديد أتعابه، لهذا ال يحق للمراقب أن يعين المصفي ويحدد أتعابه إال إذا لم يع              
الجمعية العامة غير العادية للشركة، وعلى المراقب أن يبدأ في إجراءات تصفية الشركة ابتداء              
من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بذلك أو ابتداء من تاريخ تعيين المـصفي                
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 أن  من قبل المراقب، وذلك في حالة صدور قرار الجمعية العامة غير العاديـة للـشركة دون               
  . أردني٢٦٠وهي تطابق نص المادة . تعين المصفي

  
  )٣٠٦(مادة 

يتولى المصفى تسوية حقوق الشركة المساهمة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقاً لإلجراءات           
  :التالية

  .يمارس الصالحيات التي يخولها القانون للمصفى في التصفية اإلجبارية للشركة
كة ويضع تقريراً باألعمال واإلجراءات التي قام بها للمطالبة         ينظم قائمة بأسماء المدينين للشر    

بالديون المستحقة للشركة على مدينيها، وتعد هذه القائمة بينة أولية على أن األشخاص الواردة              
  .أسماؤهم فيها هم المدينون لها

  .يتولى دفع ديون الشركة ويسوى مالها من حقوق ما عليها من التزامات
مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقاً لما نص عليه قرار تعيينهم، وإذا لم ينص             إذا عين أكثر من     

على ذلك فتتخذ قراراتهم باألغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة المختصة للفصل في قراراتهم             
  .في حالة اختالفهم فيها
  :المذكرة اإليضاحية

لب بمـا لهـا مـن    تحدد المادة مهمة المصفي بتسوية حقوق الشركة والتزاماتها، فيطا         
حقوق، ويقوم بالوفاء بما عليها من التزامات، ويقوم بتصفية مجوداتها ، وعليه أن يقوم بـذلك                

  :وفق اإلجراءات التالية
له أن يمارس الصالحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية اإلجبارية للشركة وسـيتم              

مصفي بتنظيم قائمة بأسـماء المـدينين       ذكرها في المذكرة اإليضاحية للمادة، ويجب أن يقوم ال        
للشركة، وأن يضع تقريراً باألعمال واإلجراءات التي قام بها للمطالبـة بالـديون المـستحقة               
للشركة على مدينيها، وتعد هذه القائمة ببينه أولية على أن األشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم               

  .المدينون لها
قوق، وأن يفي بما عليها مـن التزامـات         وعلى المصفي أن يستوفي ما للشركة من ح         

وتتخذ القرارات في حالة تعين أكثر من مصفي باألغلبية المطلقة أما إذا تـساوت األصـوات                
فيجب رفع إلى المحكمة للفصل في موضوع االختالف، هذا إذا لم يرد في نص قرار تعيـنهم                 

ـ              رار تعييـنهم فتتخـذ     طريقة اتخاذ قراراتهم وما إذا نص على طريقة اتخاذ قراراتهم فـي ق
  .  أردني٢٦١وهي تقارب نص المادة . قراراتهم وفق ما نص عليه

  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٣٠٧(مادة 
كل اتفاق يتم بين المصفى ودائني الشركة المساهمة يعد ملزماً لها إذا اقترن بموافقة جمعيتهـا                

بـاع  العامة كما يكون ملزماً لدائني الشركة إذا قبله عدد منهم ويبلغ مجموع ديونهم ثالثـة أر               
الديون المستحقة عليها وال يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز أو تأمين              
في التصويت على هذا القرار، على أن يتم اإلعالن عن هذا االتفاق في صـحيفتين يـوميتين                 

  .وذلك خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ إبرامه
من هذه المـادة    ) ١( االتفاق المنصوص عليه في البند       يجوز ألي دائن أو مدين أن يطعن في       

  .أمام المحكمة المختصة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن
  :المذكرة اإليضاحية

إذا تحقق اتفاق بين المصفي ودائني الشركة بخصوص أمر يتعلق بتلك الديون فإن هذا                
ة ووافقت عليه وال يكون أيضاً ملزماً       االتفاق ال يلزم الشركة إال إذا عرض على جمعيتها العام         

لدائني الشركة إال إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثالثة أرباع الديون المستحقة عليهـا                
شريطة أن يشترك في التصويت الدائنون العاديين فقط، لذلك ال يشترك فيه الدائنون المرتهنون              

  .ومن كانت ديونهم ممتازة أو تتمتع بأمين
حققت الشروط ليكون االتفاق ملزماً للشركة ولدائنيها يجب إعالن االتفـاق فـي             وإذا ت   

صحيفتين يوميتين شريطة أن يتم ذلك خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تـاريخ لزومـه،                  
  .وذلك إلعالم الغير باالتفاق

من هذه  " ١"ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في االتفاق المنصوص عليه في الفقرة               
دة أمام المحكمة المختصة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن فإذا كـان االتفـاق                الما

  . أردني٢٦٢وهو يقارب نص المادة   . يضر بدائن الشركة فله الحق أن يطعن فيه
  

  )٣٠٨(مادة 
للمصفى وألي مدين أو دائن للشركة المساهمة ولكل ذي مصلحة أن يطلـب مـن المحكمـة                 

 مسألة تنشأ من إجراءات التصفية االختيارية وفقاً للطريقة التي تـم  المختصة أن تفصل في أي 
  .فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في التصفية اإلجبارية على مقتضى أحكام هذا القانون

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة أن الفصل في أي مسألة تنشأ من إجراءات التصفية االختيارية يكون وفقاً للطريقة               

 يتم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ من إجراءات التصفية اإلجبارية بمقتضى أحكام هذا               التي
القانون، ويكون ذلك على طلب المصفى أو أي مدين أو دائن للـشركة ولكـل ذي مـصلحة                  
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وستبين الطريقة التي يتم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ فـي التـصفية اإلجباريـة فـي                  
  . أردني٢٦٣وهي تطابق نص المادة . ألحكام التصفية اإلجباريةالمذكرات اإليضاحية 

  
  )٣٠٩(مادة 

يجوز للمصفي أثناء سير التصفية االختيارية أن يدعو الجمعية العامة للشركة إلى اجتماع غير              
عادي للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً بما في ذلك العـدول عـن                 

  .تصفيتها
الدائنين للشركة المساهمة بإعالن ينشره في صحفيتين يوميتين محليتـين          على المصفى دعوة    

على األقل إلى اجتماع عام لهم يعقد خالل شهرين من صدور قرار التصفية يقدم فيـه إلـيهم                  
بياناً وافياً عن حالة الشركة وقائمة بأسماء دائنيها ومقدار دين كل منهم ويحق للدائنين تعيـين                

  .م على ثالثة لمساعدة المصفى ومراقبة سير التصفيةمراقبين ال يزيد عدده
  :المذكرة اإليضاحية

أجازت المادة للمصفي أثناء سير التصفية االختيارية أن يدعو الجمعية العامة اجتمـاع        
غير عادي ليعرض عليها ما يراه من األمور الضرورية بما في ذلك العدول عـن التـصفية                 

 ويجب على المصفي أن يقوم بدعوة دائني الشركة إلى          وذلك من أجل الحصول على موافقتها،     
اجتماع عام يعقد خالل شهرين من تاريخ صدور قرار التصفية، وتتم الدعوة بإعالن ينـشره               

  .في صحيفتين محليتين يوميتين
وعلى المصفي أن يقدم لدائني الشركة في اجتماعهم العام بياناً وافياً عن حالة الشركة                

يها، ومقدار دين كل منهم، ويجوز لدائني الشركة أن يقوموا بتعيين مراقبين            وقائمة بأسماء دائن  
وهي تطـابق نـص     . ال يزيد عددهم عن ثالثة لغاية مساعدة المصفي ومراقبته سير التصفية          

  . أردني٢٦٤المادة 
  

  )٣١٠(مادة 
م أو من   للمحكمة المختصة استناداً لطلب يقدم إليها من المصفى أو المراقب أو من النائب العا             

أي ذي مصلحة أن تقرر تحويل التصفية االختيارية للشركة المساهمة إلى تصفية إجباريـة أو               
االستمرار في التصفية االختيارية شريطة أن تجري تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي             

  .تقررها 
  :المذكرة اإليضاحية

النائـب العـام أو أي ذي       تجيز المادة للمحكمة إذا طلب منها المصفي أو المراقب أو             
مصلحة أن تقرر تحويل التصفية االختيارية للشركة إلى تصفية إجبارية الستمرار في التصفية             
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وهـي تطـابق    . االختيارية  على أن تجري تحت إشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها           
  . أردني٢٦٥نص المادة 

  
  التصفية اإلجبارية: ثالثاً 

  )٣١١(مادة 
صفية اإلجبارية إلى المحكمة بالئحة دعوى من النائب العام أو المراقب أو مـن              يقدم طلب الت  

  :ينيبه، وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحاالت التالية
  .إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها األساسي

  .إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها
  .ة دون سبب مبرر أو مشروعإذا توقفت عن أعمالها مدة سن

من رأسمالها المكتتب به ما لم تقـرر جمعيتهـا          %) ٧٥(إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن       
  .العامة زيادة رأسمالها

وللوزير المختص بناء على تنسيب من المراقب إذا قامت الشركة بتوفيق أوضـاعها خـالل               
  .لنائب العام إيقاف هذه التصفيةإجراءات التصفية وقبل مباشرة المصفى أعماله الطلب إلى ا

  :المذكرة اإليضاحية
ورد في المادة تحديد من يقدم وكيف يقدم التصفية اإلجبارية، والحاالت التـي يمكـن                 

للمحكمة أن تقرر في أي منها التصفية اإلجبارية، وإيقاف التصفية، أمـا بخـصوص طلـب                
مراقب، أو من ينسبه المراقـب، وذلـك        التصفية اإلجبارية، فحددته المادة بالنائب العامة أو ال       

  .بتقديم الئحة دعوى إلى المحكمة يطلب فيها أن تقرر المحكمة تصفية الشركة
أما الحاالت التي يجوز للمحكمة أن تقرر في حالة تحقق أي منها تـصفية الـشركة،                  

نون وهي إذا ثبت للمحكمة أن الشركة ارتكبت مخالفات جسيمة ألحكام هذا القانون أو ألي قـا               
آخر، أو لنظامها األساسي، أو إذا ثبت للمحكمة أن الشركة قد عجزت عن الوفاء بالتزاماتهـا                
أو توقفت عن أعمالها لمدة سنة دون سبب مبرر، أو مشروع أو إذا زاد مجموع خسائرها عن                 

من رأسمالها المكتتب فيه، ما لم تقرر جمعيتها العامة غير العاديـة زيـادة رأسـمالها                 % ٧٥
ر أمر تصفية الشركة منوط بالمحكمة، فإذا قررت تصفية الشركة فتترك الفرصة للشركة             وتقري

أن تقوم بتوفيق أوضاعها لكي ال تصفى فإذا قامت الشركة بذلك للوزير بناء على تنسيب مـن                 
المراقب أن يطلب من النائب العام أن يقوم بإيقاف التصفية شريطة أن ال يكون المصفي قـد                 

لك فإن إيقاف قرار المحكمة بتصفية الشركة يتطلب من الشركة إزالة المخالفة            باشر أعماله، لذ  
التي أدت إلى قرار التصفية، وأن يرفع بعد ذلك المراقب تنسيباً للـوزير بـذلك، وأن يطلـب              
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الوزير من النائب العام إيقاف التصفية كل ذلك يجب قبل أن يباشر المصفي أعمال التـصفية،                
  . أردني٢٦٦وهي تقارب نص المادة . ل فال توقففإذا باشر تلك األعما

  
  )٣١٢(مادة 

تعد المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة من تاريخ تقـديم دعـوى التـصفية لهـا                  
وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على األشـخاص             

  .المسئولين عن أسباب التصفية
ر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مـصفياً             للمحكمة عند النظ  

وتحدد صالحياته مع إلزامه بتقديم كفالة للمحكمة ولها تعيين أكثر من مصف واحد، ولها عزل               
  .المصفى أو استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب

ة أن توقف السير في أي دعوى أقيمت أو إجـراءات           للمحكمة بناء على طلب المدعى بالتصفي     
اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم، ويشترط في ذلك أن ال يجوز سـماع أي                
دعوى أو إجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعـوى                

  .التصفية
  :المذكرة اإليضاحية

تصفية الشركة من تاريخ تقديم دعوى التصفية لها، إذا صدر          تعد المحكمة قد بدأت في        
منها قرار بالتصفية، وللمحكمة عن النظر في دعوى التصفية وقبل صدور حكمها بالتصفية أن              
تعين مصفياً أو أكثر، وتحدد صالحياته مع إلزامه بتقديم كفالة للمحكمـة، وللمحكمـة عـزل                

  .المصفي أو استبدال غيره به
فع دعوى التصفية أن يطلب من المحكمة أن توقف السير في أي دعوى             ويجوز لمن ر    

أقيمت أو إجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب تصفيتها أمام المحاكم وكذلك ال يجوز سماع              
أي دعوى أو إجراءات تضامنية جديدة، إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعـد تقـديم                 

ظر في دعوى التصفية أن تقوم بتأجيل النظـر فـي           دعوى التصفية، ويجوز للمحكمة التي تن     
  .  أردني٢٦٧وهي تطابق نص المادة . الدعوى أو أن تردها

  
  )٣١٣(مادة 

للمحكمة بناء على طلب المصفى أن تصدر حكماً يخول المصفى وضع يده على جميع أموال               
لـشركة  وموجودات الشركة المساهمة وتسليمها إلى المصفى ولها بعد صدور حكمها بتصفية ا           

أن تأمر أي مدين لها أو وكيل عنها أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفى أو يـسلمه أو          
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يحول له على الفور جميع األموال والسجالت والدفاتر واألوراق الموجـودة لديـه والعائـد               
  .للشركة

يعد الحكم الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة ببينه قاطعة على أن الذي حكمت بـه                 
  .ستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف الحكمم

  :المذكرة اإليضاحية
من األمور الالزمة للمصفي ليقوم بأعمال التصفية أن يضع يده على جميـع أمـوال                 

وموجودات الشركة وبتسلمها، فإذا لم يتمكن من ذلك بسبب وجود عائق يحول دون ذلك له أن                
 يخوله وضع يده على جميع أموال وموجودات الـشركة،          يطلب من المحكمة أن تصدر حكماً     

ويجوز للمحكمة بعد أن تصدر حكمها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين للشركة أن من يمثلها                
أو من كان مندوباً لها أو موظفاً من موظفيها بان يدفع إلى المصفي أو يسلمه ما يحول له على                   

وراق الموجودة لدية والعائدة للشركة حتى يتمكن       الفور جميع األموال والسجالت والدفاتر واأل     
المصفي من القيام بتصفية الشركة ألن المصفي يدون تسلمها وال يـستطيع أن يـتم تـصفية                 
الشركة، والحكم الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة يعد بينه على أن الذي حكمت به                

وهي تقـارب نـص     . ئناف الحكم مستحق للشركة، مع مراعاة حق المدين المحكوم عليه باست        
  . أردني٢٦٨المادة 

  
  )٣١٤(مادة 

يجوز للمصفى أن يقوم بأي عمل من األعمال واإلجراءات التالية إلتمـام تـصفية الـشركة                
  :المساهمة

  .إدارة أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها
تحـصيل ديونهـا    إقامة أية دعوى أو اتخاذ أية إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها ل             

  .والمحافظة على حقوقها
  .التدخل في الدعاوى واإلجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها

تعيين أي محام أو أي خبير أو أي شخص آخر لمساعدته في القيام بواجباتـه فـي تـصفية                   
  .الشركة

ـ                ا المـصفي   يجوز ألي دائن أو مدين أن يراجع المحكمة بشأن الطريقة التـي يمـارس فيه
  .للصالحيات الواردة في البند السابق ويكون حكمها بذلك نهائياً

  :المذكرة اإليضاحية
مهمة المصفي أن يتم تصفية الشركة وحتى يقوم بذلك أجازت له المادة أن يقوم بـأي                  

  :عمل من األعمال واإلجراءات التالية
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 بأعمال جديدة للشركة، بل لـه       أن يدير أعمال الشركة الالزمة لتصفيتها لذلك ليس له أن يقوم          
أن يكمل أعماالً بدأت قبل قرار التصفية ولم تكتمل بعد، وله أن يقيم أية دعوى أو يتخـذ أيـة        
إجراءات قانونية باسم الشركة أو بصفته ممثالً لها وذلك من أجل تحصيل ديونها والمحافظـة               

تعلقـة بـأموال الـشركة    على حقوقها، وله أن يتدخل في الدعاوى واإلجراءات القـضائية الم    
ومصالحها لكي يستطيع المحافظة عليها وله أن يعين محام أو خبيـر أو أي شـخص آخـر                  

  .لمساعدته في قيامه بواجباته في تصفية الشركة
وطريقة المصفي في تصفية الشركة محالً للمراجعة ألن الفقرة الثانية أجـازت ألي دائـن أو                

 الطريقة التي يمارس فيهـا المـصفي الـصالحيات          مدين للشركة أن يلجأ إلى المحكمة بشأن      
  .الواردة في البند السابق، ويكون حكم المحكمة في ذلك نهائياً

  . أردني٢٦٩وهي تطابق نص المادة 
  

  )٣١٥(مادة 
  : يلتزم المصفي للشركة التقيد باألمور التالية

  .هذه الغايةإبداع األموال التي تسلمها باسم الشركة في المصرف الذي تعينه المحكمة ل
تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما             

  .تسلمه من مبالغ أو دفعها وال يعد هذا الحساب نهائياً إال بعد تصديقه من المحكمة
حفظ سجالت ودفاتر محاسبية منتظمة وفق األصول المرعية ألعمال التـصفية ويجـوز ألي              

  .دين للشركة اإلطالع عليها بموافقة المحكمةدائن أو م
  .دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم

مراعاة تعليمات المحكمة وأحكامها المتعلقة بالدائنين والمدينين في إشرافه على أموال الشركة            
  .وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها

ضرر من أعمال المصفى وإجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة التـي لهـا أن               يجوز ألي مت  
  .تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها، ويكون حكمها في ذلك نهائياً

  :المذكرة اإليضاحية
يلتزم مصفي الشركة بمقتضى المادة بأن يقوم بإيداع األموال التي تسلمها باسم الشركة               

 الغاية، وأن يزود المحكمة والمراقب فـي المواعيـد          في المصرف الذي عينته المحكمة لهذه     
المقرر بحساب مصدق عليه مدقق حسابات التصفية يتضمن ما تسلمه أو دفعه من مبالغ، وال                

  .يكون هذا الحساب نهائياً إال بعد تصديقه من قبل المحكمة
وعلى المصفي أن يحفظ سجالت ودفاتر محاسبية منتظمة ويتبع في ذلـك األصـول                
ية ألعمال التصفية وكل دائن أو مدين للشركة يرغب في اإلطـالع عليهـا يجـب أن                 المرع
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يستحصل على موافقة المحكمة على ذلك، وعلى المصفي أن يقوم بـدعوة كـل الـدائنين أو                 
المدنين للشركة إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطـالبهم وسـماع اقتراحـاتهم بخـصوص               

  .التصفية
صدرته المحكمة من تعليمات وأحكام تتعلـق بالـدائنين         وعلى المصفي أن يراعي ما أ       

والمدينين للشركة، حين إشرافه على أموال الشركة وموجوداتهـا وتوزيعهـا علـى دائنيهـا               
وأجازت الفقرة الثانية لكل متضرر من أعمال المصفي وإجراءاتـه أن يطعـن فيهـا لـدى                 

من أعمال وإجراءات وإما أن     المحكمة، وللمحكمة أن ترفض الطعن وتؤيد ما قام به المصفي           
تقبل الطعن وتحكم ببطالن األعمال واإلجراءات التي قام بها المصفي، وإما أن تقوم المحكمة              
بتعديل ما قام به المصفي من أعمال وإجراءات ويكون قرار المحكمة نهائياً وهي تطابق نص               

  . أردني٢٧٠المادة 
  

  )٣١٦(مادة 
ه بتصفية الشركة المساهمة أو أي حكم تصدره أثناء         يجوز استئناف حكم المحكمة الذي تصدر     

التصفية إلى محكمة االستئناف وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول بهـا             
  .وذلك دون اإلخالل بأحكام هذا القانون الخاصة باألحكام النهائية التي تصدرها المحكمة

  :المذكرة اإليضاحية
شركة قابل للطعن فيه باالستئناف إلـى محكمـة االسـتئناف           حكم المحكمة بتصفية ال     

وكذلك الحال كل حكم صدر عن المحكمة أثناء عملية التصفية يقبل االستئناف إلـى محكمـة                
االستئناف، ويكون ذلك وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعول به ومع عـدم              

 هذا القانون، فهذه األحكام ال تقبـل الطعـن فيهـا    اإلخالل بما عد حكماً نهائياً بمقتضى أحكام      
  .  أردني٢٧١وهي تطابق نص المادة . باالستئناف

  
  )٣١٧(مادة 

بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة تصدر المحكمة حكمها بحلها وتعتبر الشركة منقضية مـن              
تي تصدرها  تاريخ صدور هذا الحكم، ويتولى المصفى تبليغه إلى المراقب لنشرة في الجريدة ال            

وزارة االقتصاد والتجارة وفي صحيفتين يوميتين محليتين على األقل، وإذا تخلف المصفى عن             
تنفيذ هذا اإلجراء خالل أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، يتم تغريمه بمبلغ عـشرة                

  .دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
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  :المذكرة اإليضاحية
لشركة بعد أن يتم المصفي أعمال تصفية الشركة، وعلـى          تصدر المحكمة حكماً بحل ا      

المصفي أن يقوم بتبليغ المراقب بقرار المحكمة بتصفية الشركة خالل أربعة عشر يوماً مـن               
تاريخ صدور من المحكمة فإذا لم يقم بذلك خالل المدة المذكورة تفرض غرامه تهديديه علـى                

 بحل الشركة ومقدارها عشرة دنانير عن كل        المصفي لجبره على تبليغ المراقب بحكم المحكمة      
يوم وتستمر فيه المخالفة المتمثلة في عدم تنفيذ التزامه بتبليغ المراقب بحل الشركة حتى يقوم               
بدلك التبليغ، وإذا قام المصفي بتبليغ المراقب بحكم المحكمة بحل الشركة، على المراقـب أن               

يتين يوميتين، وشطب قيد الشركة في سـجل       يقوم بنشر الحكم في الجريدة، وفي صحيفتين محل       
  .الشركات وتعد الشركة منقضية من تاريخ شطب قيدها من سجل الشركات

  
  الباب السابع

  الشركات األجنبية

  الشركات األجنبية العاملة في فلسطين: أوال 

  )٣١٨(مادة 
لمعقودة مع  مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تشجيع االستثمار في فلسطين وباالتفاقات الخاصة ا           

بعض الشركات، تسري على الشركات األجنبية التي تزاول نشاطها في فلسطين أحكـام هـذا               
  .القانون فيما عدا األحكام المتعلقة بتأسيس الشركات

هذا القانون يقصد بالشركة األجنبية العاملة في فلسطين، الشركة أو الهيئـة            ) لغايات(ألغراض  
 الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير فلسطينية، وتقسم         المسجلة خارج فلسطين، ويقع مركزها    

  :من حيث طبيعة عملها إلى نوعين
  .شركات تعمل بصفة دائمة في فلسطين بترخيص من الجهات الرسمية المختصة

شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيـذ أعمالهـا فـي                
 بانتهاء تلك األعمال ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل          فلسطين لمدة محدودة، ينتهي تسجيلها    

  .أعمالها في فلسطين وتصفية حقوقها والتزاماتها
ال يجوز ألية شركة أو هيئة أجنبية ممارسة أي عمل تجاري في فلسطين ما لم تكن مـسجلة                  

  .بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها
 مستنداتها وأوراقها أسمها واسم البلـد الـذي         على الشركة األجنبية أن تبين بوضوح في جميع       

  .تأسست فيه
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  :المذكرة اإليضاحية
إذا زاولت الشركات األجنبية نشاطها في فلسطين فتسري عليها أحكام هذا القانون فيما               

يتعلق بذلك، مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تشجيع االستثمار في فلسطين وباالتفاقيات الخاصة             
شركات، حيث تطبق أحكام قانون تشجيع االستثمار في فلسطين وأحكـام           المعقودة مع بعض ال   

االتفاقيات على تلك الشركات وفيما عدا ذلك تسري أحكام هذا القانون على تلـك الـشركات،                
ومن البديهي القول أن أحكام هذا القانون ال تسري على األحكام المتعلقة بتأسيس تلك الشركات               

أو أكتمل تأسيسها وفق ذلك القانون لذلك ال يسري عليهـا هـذا             ألنها أسست وفق قانون يلدها      
  .القانون

ويقصد بالشركة األجنبية العاملة في فلسطين ألغراض هذا القانون الشركة أو الهيئـة               
المسجلة خارج فلسطين، ويقع مركزها الرئيس في دولة أخرى، وجنسيتها غيـر فلـسطينية،              

ا إلى شركات تعمل بصفة دائمـة فـي فلـسطين           وهذه الشركات تنقسم من حيث طبيعة عمله      
بترخيص من الجهات الرسمية المختصة، وشركات تعمل لمدة محدودة وهي الشركات التـي             
تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في فلسطين لمدة محدودة، فإذا انتهت من األعمال ينتهـي               

تصفية حقوقها والتزاماتهـا    تسجيلها وتيم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في فلسطين و          
ويحظر على أية شركة أو هيئة أجنبية ممارسة أي عمل تجاري في فلسطين ما لم تكن مسجلة                 

  .بمقتضى القوانين المعمول بها
وعلى الشركة األجنبية أن تبين بوضوح في جميع مستنداتها وأوراقها اسمها واسم البلد            

  .دني أر٢٤٠وهي تطابق نص المادة . الذي تأسست فيه
  

  )٣١٩(مادة 
بوزارة التجـارة   ) مراقب الشركات (يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة األجنبية إلى المراقب          

مرفقاً بالوثائق والبيانات التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكـون ترجمتهـا مـصدقة                
  :حسب األصول

موجبـه وبيـان كيفيـة      نسخة من عقد تأسيسها ونظامها األساسي أو أي مستند آخر تأسست ب           
  .تأسيسها مع شهادة تسجيلها في مركزها الرئيسي

الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهـات المختـصة فـي فلـسطين                
  .لممارسة العمل واستثمار رؤوس األموال األجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها

و هيئة المديرين، أو الـشركاء حـسب مقتـضى          قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أ      
  .الحال، وجنسية كل منهم وأسماء األشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة
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نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة األجنبية بموجبها شخصاً مقيماً فـي فلـسطين لتـولى                
  .أعمالها والتبليغ نيابة عنها

كزها الرئيسي مصدقة مـن مـدقق حـسابات         البيانات المالية ألخر سنة مالية للشركة في مر       
  .قانوني

  .أية بيانات أو معلومات أخرى برى المراقب ضرورة تقديمها
يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل من قبل الـشخص          
المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسة عن الشركة وبخاصـة             

  : يليما
  .اسم الشركة، ونوعها، ورأسمالها

  .أغراض الشركة التي ستقوم بها في فلسطين
  .بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء، أو مجلس اإلدارة وحصة كل منهم

  .أي بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها
  :المذكرة اإليضاحية

 لتسجيلها إلى المراقب ويجب أن      يقوم من يمثل الشركة أو الهيئة األجنبية بتقديم طلب          
يرفق بالطلب الوثائق والبيانات التالية بشرط أن تكون مترجمة إلى اللغة العربيـة ومـصادق               
علي ترجمتها حسب األصول، نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وأي مـستند              

س، والوثـائق   آخر تأسست بموجبه وبيان كيفية تأسيها مع شهادة تسجيلها في مركزها الـرئي            
الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة فـي فلـسطين لممارسـة               
العمال واستثمار رؤوس األموال األجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمـول بهـا، وقائمـة              
بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حـسب مقتـضى الحـال                

م وأسماء األشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة، ونسخة عن الوكالة التي           وجنسية كل منه  
تفوض الشركة األجنبية بموجبها شخصاً مقيماً في فلسطين لتولي أعمالها والتبليغ نيابة عنهـا،              
وبياناتها المالية ألخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيس مصدقة مـن مـدقق حـسابات                

  .معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمهاقانوني، وأية بيانات أو 
ويجب أن تضمن طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمـام الكاتـب                  

  .العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة
ويجب أن يتضمن طلب تسجيل الشركة األجنبية المعلومات الرئيسية عنهـا خاصـة               

لتي ستقوم عليها في فلسطين وبيانـات تفـصيلية عـن           اسمها ونوعها ورأسمالها وأغراضها ا    
المؤسسين أو الشركاء أو مجلس اإلدارة وحصة كل منهم وأية بيانـات أو معلومـات يـرى                 

  . أردني٢٤١وهي تطابق نص المادة . المراقب تقديمها
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  )٣٢٠(مادة 
ـ                 ض للوزير بتنسيب من المراقب الموافقة على تسجيل الـشركة أو الهيئـة األجنبيـة، أو رف

تسجيلها، وفي حالة الموافقة تستكمل اإلجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سـجل              
  .الشركات األجنبية واإلعالن عن تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية

 من هذه المادة عند إجراء أي تغيير يطرأ على        ) ١(تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في البند       
بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، وعليها تقديم هذه التغيرات خالل ثالثين يوماً من تـاريخ               

  .حدوثها
  :المذكرة اإليضاحية

للوزير أن يوافق على تسجيل الشركة أو الهيئة األجنبية أو يرفض تسجيلها بناء على                
إلجـراءات القانونيـة    تنسيب من المراقب، وإذا وافق على تسجيلها على الشركة أن تستكمل ا           

للتسجيل في سجل الشركات األجنبية ونشر تسجيلها في الجريدة وفـي صـحيفتين محليتـين               
يوميتين على نفقة الشركة، وإذا حدث بعد تسجيل الشركة أي تعديل على بياناتها المقدمة عنـد                

 أن  وعلى مفوض الـشركة   " ١"تسجيلها فعليها أن تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في البند          
يقدم هذه التغييرات خالل ثالثين يوماً من تاريخ حدوثها إلى المراقب ليقوم بتسجيلها ونـشرها               

  . أردني٢٤٢وهي تقارب نص المادة . على نفقة الشركة
  

  )٣٢١(مادة 
  :على الشركة أو الهيئة األجنبية المسجلة وفقاُ ألحكام هذا القانون القيام بما يلي 

 خالل تسعين يوماً من نهاية كل سنة مالية ميزانيتهـا وحـساب             أن تقدم إلى مراقب الشركات    
  .األرباح والخسائر عن أعمالها في فلسطين مصدقة من مدقق حسابات قانوني

أن تنشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن أعمالها في فلسطين في صحيفتين يـوميتين              
  .م هذه البيانات للمراقبمحليتين على األقل وذلك خالل ستين يوماً من تاريخ تقدي

للمراقب أو من ينتدبه اإلطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تـضع تحـت        
  .تصرفه تلك الدفاتر والمستندات

  :المذكرة اإليضاحية
تلزم المادة الشركة أو الهيئة األجنبية المسجلة وفق أحكام هذا القانون بأن تقـدم إلـى                  

ماً من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب األرباح والخسائر عـن            المراقب خالل تسعين يو   
أعمالها في فلسطين على أن تكون مصدقة من مدقق حسابات قانوني، وعليها أن تقوم بنـشر                
الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن أعمالها في فلسطين في صحيفتين يـوميتين وذلـك              

  .بيانات للمراقبخالل ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه ال

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

وللمراقب أو من يفوضه اإلطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويجب على الشركة              
  . أردني٢٤٣وهي تقارب نص المادة . أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات

  
  )٣٢٢(مادة 

 عملهـا   على الشركة أو الهيئة األجنبية تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء             
في فلسطين أو التاريخ المحدد النتهائه، وذلك قبل ثالثين يوماً على األقل من ذلك التاريخ وأن                
تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في فلسطين قبل الموافقة               

  .على شطب تسجيلها
ى فروع الشركات األجنبية    تسري األحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون عل         

  .العاملة في فلسطين والتي تقع مركز إدارتها في الخارج
  :المذكرة اإليضاحية

يجب على الشركة أو الهيئة األجنبية المسجلة وفقاً ألحكام هذا القانون أن تقوم بتبليـغ                 
دد النتهائه  المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في فلسطين أو التاريخ المح             

ويجب أن تقوم بذلك قبل ثالثين يوماً على األقل من ذلك التاريخ، وعليها أن تثبـت للمراقـب                  
تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في فلسطين، قبل الموافقة على شـطب                

امـت  تسجيلها وهذا يعني أن على المراقب أال يوافق على شطب تسجيلها إال إذا ثبت له أنها ق                
بتسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في فلسطين وذلك حماية لمن له عليها                

  .التزام داخل فلسطين
وتطبق األحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون على فروع الشركات              

 المـادة   وهي تطابق نـص   . األجنبية العاملة في فلسطين والتي تقع مركز إدارتها في الخارج         
  . أردني٢٤٤

  
  )٣٢٣(مادة 

يحظر تسجيل أية شركة أجنبية تكون غايتها الرئيسة أو إحدى غاياتها استمالك األرضـي أو               
  .تعميرها في فلسطين، إال إذا حصلت على موافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء

  :المذكرة اإليضاحية
ا من مخاطر، لـذلك     وضعت هذه المادة لحماية األراضي الفلسطينية بسبب ما يحيطه          

حظرت تسجيل أية شركة أو هيئة أجنبية تكون غايتها أو إحدى غاياتها استمالك األراضي أو               
  .تعميرها في فلسطين إال إذا حصلت على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء
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  الشركات األجنبية غير العاملة في فلسطين: ثانيا 

  )شركات المقر ومكاتب التمثيل  (

  )٣٢٤(مادة 
غراض هذا القانون يقصد بالشركة األجنبية غير العاملة في فلسطين الشركة أو الهيئة التـي               أل

تتخذ من فلسطين مقراً أو مكتب تمثيل ألعمالها التي تقوم بها خارج فلسطين وذلـك بقـصد                 
  .استخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي

نبية غير العاملة في فلسطين وفقاً ألحكام هذا القانون إلنشاء مقر لها            يجوز تسجيل الشركة األج   
أو مكاتب تمثيل أو إيصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية، وتعد مدينة القدس أو مدينة غـزة            

  .أو رام اهللا أو أي مدينة أخرى موطناً لها ألغراض التقاضي
 تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخـل         يحظر على الشركة أو الهيئة األجنبية غير العاملة أن        

فلسطين بما في ذلك أعمال الوكالء والوسطاء التجاريين على خالف أحكام هذا القانون بحيث              
تقع تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها المسئولية بالتعويض عن أية خسارة أو ضرر ألحقته              

  .بالغير
  :المذكرة اإليضاحية

ركة األجنبية غير العاملة في فلسطين فهي الشركة أو         بينت الفقرة األولي المقصود بالش      
الهيئة التي تتخذ من فلسطين مقراً لها، أو مكتب تمثيل ألعمالها التي تقوم بها خارج فلسطين،                
ولكي يستخدم المقرر أو المكتتب لغاية توجيه أعمالها التي تمارس خارج فلسطين وتنسيقها مع              

ألجنبية غير العاملة في فلسطين، في فلسطين وفقـاً         مركزها الرئيس ويجوز تسجيل الشركة ا     
ألحكام هذا القانون لغاية إنشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو إيصال خدمات أو مكاتب فنيـة أو                  

  .عملية، وتعد كل من مدينة القدس ورام اهللا وغزة موطناً لها ألغراض التقاضي
لة في فلسطين مزاولة أي عمل      وحظرت الفقرة الثانية على الشركة األجنبية غير العام         

أو نشاط تجاري داخل فلسطين بما في ذلك أعمال الوكالء والوسطاء التجاريين على خـالف               
أحكام هذا القانون، وإذا مارست أعماالً أو نشاطاً تجارياً في فلسطين يـشطب تـسجيلها فـي                 

 ٢٤٥ المـادة    وهي تقارب نص  . فلسطين، وتتحمل المسئولية عن األضرار التي تلحقها بالغير       
  .أردني

  
  )٣٢٥(مادة 

يقدم طلب تسجيل الشركة األجنبية غير العاملة إلى مراقـب الـشركات بـوزارة االقتـصاد                
  .والتجارة مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة حسب األصول

  .شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي
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  .ذين يبينان أغراضها ورأسمالها ونوعهاعقد تأسيسها ونظامها الل
الوكالة التي تم بموجبها تفويض الشخص المقيم في فلسطين للقيام بأعمالها وتسجيلها ألغراض             

  .هذا القانون
البيانات المالية ألخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي، مـصدقة مـن مـدقق                

  .حسابات قانوني
اقب أو من يفوضه على أن يتضمن المعلومـات الرئيـسة عـن             يوقع طلب التسجيل أمام المر    

  :الشركة وبخاصة ما يلي
  .اسم الشركة األجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وأغراضها

  .نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها
رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته وأعـضاء مجلـس              

  .تهاإدار
  .أية معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها

  :المذكرة اإليضاحية
إذا أرادت الشركة األجنبية غير العاملة في فلسطين أن تتخذ فـي فلـسطين مقـراً أو           

مكتب تمثيل ألعمالها التي تقوم بها خارج فلسطين عليها أن تسجل في سجل الـشركات فـي                 
ركة أجنبية غير عاملة في فلـسطين بمـا فـي ذلـك     فلسطين ويتم ذلك بتقديم طلب تسجيل ش   

الشخص المقيم في فلسطين والمفوض بمقتضى وكالة منها للقيام بأعمالها في فلسطين بما فـي               
ذلك تسجيلها إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية مترجمـة إلـى اللغـة الغربيـة                

الرئيس، وعد تأسيسها ونظامهـا     ومصدقة حسب األصول، شهادة تسجيل الشركة في مركزها         
األساسي، والوكالة التي تم بموجبها تفويض الشخص المقيم فـي فلـسطين للقيـام بأعمالهـا                
وتسجيلها ألغراض هذا القانون، أو البيانات المالية ألخر سنتين مـاليتين للـشركة فـي بلـد                 

  .مركزها الرئيس مصدقة من مدقق حسابات قانوني
ل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل           ويجب أن يوقع طلب التسجي      

من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة، ويجب أن يتضمن الطلـب المعلومـات الرئيـسة               
خاصة اسم الشركة ومركزها الرئيس وتاريخ تسجيلها وأغراضها ونـوع الـشركة وأسـماء              

 أعضاء مجلس إدارتها وأية     المؤسسين أو الشركاء وحصة كل منهم وجنسية كل منهم، وأسماء         
  . أردني٢٤٦وهي تطابق نص المادة . معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها
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  )٣٢٦(مادة 
لمراقب الشركات الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة األجنبية غيـر العاملـة أو رفـض                

الهيئة فـي سـجل   تسجيلها وفي حالة الموافقة تستكمل اإلجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو    
الشركات األجنبية غير العاملة واإلعالن عن تسجيلها في الجريدة وفي صـحيفتين محليتـين              

  .يوميتين على نفقة الشركة
تتبع الشركة األجنبية إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هـذا القـانون              

مثلها في فلسطين ويجب إبـالغ      ألية تغيرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن م         
  .المراقب بهذه التغيرات خالل ثالثين يوماً من وقوعها

  :المذكرة اإليضاحية
بعد تقديم المراقب طلب تسجيل الشركة أو الهيئة األجنبية غير العاملة فـي فلـسطين                 

مستكمالً الشروط إلى المراقب، للمراقب أن ينسب للوزير الموافقة أو عـدم الموافقـة علـى                
لتسجيل، وبناء على ذلك للوزير أن يوافق على تسجيل الشركة أو الهيئة األجنبية غير العاملة               ا

في فلسطين أو يرفض تسجيلها، وفي حالة الموافقة على الـشركة أن تـستكمل اإلجـراءات                
القانونية لتسجيلها في سجل الشركات األجنبية غير العاملة في فلسطين ونشر ذلك في الجريدة              

  .في صحيفتين يوميتين على نفقة الشركةالرسمية و
وعلى الشركة أو الهيئة األجنبية غير العاملة في فلسطين أن تتبع إجراءات الموافقـة                

من هذه المادة ألية تغييرات تطرأ على بيانات        " ١"والتسجيل والنشر المنصوص عليها في البند       
 المراقب بهذه التغيرات خالل     الشركة المقدمة عند تسجيلها، وعلى مفوضها في فلسطين إبالغ        

وهي تقارب نص   . ثالثين يوماً من وقوعها ليقوم المراقب بتسجيلها ونشرها على نفقة الشركة          
  . أردني٢٤٧المادة 

  
  )٣٢٧(مادة 

  :تتمتع الشركة األجنبية غير العاملة بما يلي 
  .اإلعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات األجنبية العاملة

  .عفاء األرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعيةإ
  .اإلعفاء من التسجيل لدي الغرف التجارية والصناعية بما في ذلك رخصة المهن التجارية

إعفاء الرواتب واألجور التي تدفعها الشركة األجنبية غير العاملـة لمـستخدميها مـن غيـر                
  . العاملين في مقرها في فلسطين من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية الفلسطينيين

  .السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد
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إعفاء األثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة الالزمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية            
  .والعوائد األخرى

السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع اإلدخـال المؤقـت كـل ثـالث سـنوات                 
  .لمستخدميها من غير الفلسطينيين

للوزير بناء على تنسيب المراقب السماح للشركة في حاالت مبررة بإدخال سيارة أخرى تحت              
  .وضع اإلدخال المؤقت

  .لمذكورة في هذه المادةتحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها اإلعفاءات ا
  :المذكرة اإليضاحية

رغبة في تشجيع الشركات األجنبية غير العاملة في فلسطين نصت المادة على عـدد                
من اإلعفاءات تتمتع بها، وهي اإلعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة علـى الـشركات               

أعمالها فـي الخـارج مـن       األجنبية العاملة في فلسطين، أو إعفاء األرباح الواردة إليها عن           
ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية، واإلعفاء من التسجيل لدي الغرف التجارية والصناعية           
بما في ذلك رخصة المهن التجارية وإعفاء الرواتب واألجور التي تدفعها لمستخديمها من غير              

جتماعية والسماح  الفلسطينيين العاملين في مقرها في فلسطين من ضريبتي الدخل والخدمات اال          
لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم االسـتيراد وإعفـاء           
األثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة شريطة أن تكون الزمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم             

ال المؤقـت   الجمركية والعوائد األخرى، والسماح لها باستيراد سيارة واحد تحت وضع اإلدخ          
كل ثالث سنوات لمستخديمها من غير الفلسطينيين وللوزير بناء على تنسيب مـن المراقـب               

وهـي  . السماح للشركة في حاالت مبررة إدخال سيارة أخرى تحت وضع اإلدخال المؤقـت            
  . أردني٢٤٧تقارب نص المادة 

  
  )٣٢٨(مادة 

ة العاملة األجنبية غير العاملة في      ال يجوز أن يقل عدد المستخدمين من الفلسطينيين في الشرك         
  .فلسطين عن نصف مجموع المستخدمين لديها

  :المذكرة اإليضاحية
وضعت هذه المادة إلتاحة فرص عمل للفلسطينيين في الشركة أو الهيئة غير العاملـة                

في فلسطين، فاشترطت على الشركة أن ال يقل عدد المستخدمين من الفلسطينيين عن نـصف               
  . أردني٢٤٩وهي تطابق نص المادة . دمين لديهامجموع المستخ

  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٣٢٩(مادة 
يسمح للشركة األجنبية غير العاملة أن تفتح لها حساباً غير مقيم فـي المـصارف التجاريـة                 
المرخصة بالدينار أو بالعمالت األجنبية شريطة أن تكون هذه األموال محوله من الخارج عن              

  .طريق المصرف
  :المذكرة اإليضاحية

من المادة أنها تهدف إلى جلب العمالت األجنبية إلى فلسطين، لـذلك سـمحت              يظهر    
للشركة األجنبية غير العاملة في فلسطين أن تفتح لها حـساباً غيـر مقـيم فـي المـصارف                   
المرخصة في فلسطين بالدينار األردني أو بالعمالت األجنبية األخرى شريطة أن تكون هـذه              

وهـي  .  طريق مصرف للتأكد أنها حولت من الخـارج األموال محولة من خارج فلسطين عن    
  . أردني٢٥٠تطابق نص المادة 

  
  )٣٣٠(مادة 

للوزير المختص بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة األجنبية غير العاملـة فـي               
فلسطين إذا تبين أنها تمارس أي عمل مخالف ألحكام هذا القانون أو أية لـوائح أو تعليمـات                  

  .صادرة بموجبه
  :المذكرة اإليضاحية

على الشركة األجنبية غير العاملة في فلسطين أن تتقيد بأحكام هذا القـانون، وأحكـام                 
القوانين المعمول بها في فلسطين، فإذا مارست عمالً فيه مخالفة ألحكام هذا القانون أو للقوانين               

ب الـشركة   المعمول بها في فلسطين يكون للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقـرر شـط              
  . أردني٢٥١وهي تطابق نص المادة . األجنبية غير العاملة في فلسطين
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  الباب الثامن

  تحول الشركات واندماجها

  الفصل األول

  تحول الشركات

  )٣٣١(مادة 
يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة كمـا يجـوز لـشركة التوصـية                 

 وذلك بموافقة جميع الـشركاء وباتبـاع اإلجـراءات          البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن،     
  .القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها

  :المذكرة اإليضاحية
شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من الشركات التي تقوم على اعتبار شخصي              

امن إلى شـركة    لذلك كل منهما من شركات األشخاص، وهذا يسمح بجواز تحول شركة التض           
توصية بسيطة، فقد تتكون شركة التضامن وأثناء حياتها تحتاج إلى مال ويلجأ الشركاء إلى من               
يثقون بهم ن األشخاص ليطلبوا دخولهم شركاء معهم، ولكن خشية هـؤالء األشـخاص مـن                
مسئولية الشريك المتضامن ورغبتهم في تحديد مسئوليتهم في حدود حـصتهم، اشـترطوا أن              

شركان في الشركة وتكون مسئوليتهم في حدود حصتهم، لذلك ال بد أن تتحول شـركة               يدخلوا  
التضامن لتصبح شركة توصية بسيطة بسبب وجود نوعين من الشركاء، شـركاء موصـون              
وشركاء متضامنون، وقد تتحول شركة التوصية البسيطة إلى شـركة تـضامن، وإذا رغـب               

ضامنية، ولكي يتم تحول شركة التضامن إلـى        الشركاء الموصون فيها أن تصبح مسئوليتهم ت      
شركة توصية بسيطة أو العكس يجب أن يتم ذلك بإجماع الشركاء ألن عقد الشركة وقع عليـه   
كل الشركاء، لذلك فإن تحول الشركة يجب أن يوافق عليـه كـل الـشركاء ويجـب اتبـاع                   

 تطابق نـص المـادة      وهي. اإلجراءات القانونية في تسجيل الشركة التغييرات الطارئة عليها       
  . أردني٢١٥

  
  )٣٣٢(مادة 

لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة ذات مـسئولية محـدودة أو                
  :شركة توصية باألسهم باتباع اإلجراءات التالية

أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً إلى المراقب، أو أن يقدم قرار الجمعية العامة للشركة حسب                
لحال، بالرغبة في تحويل الشركة، مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة التي             واقع ا 

  :سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب ما يلي 
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ميزانية الشركة لكل من السنتين األخيرتين السابقتين لطلب التحويل مصدقة من مدقق حسابات             
  . مضى على تسجيلها أكثر من سنةقانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد
  .بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها

يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على األقل، وعلى نفقة الشركة خـالل               
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبين في اإلعالن ما إذا كان هناك اعتراضات مـن                 

ير وال ينسب المراقب للوزير بقبول التحويل إال بعد تسوية االعتراضات المقدمة            الدائنين أو الغ  
  .من الدائنين والغير أن وجدت ووافق الدائنون على التحويل قطعياً

للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين حسب واقع هـذه               
  .تي يحددها المراقبالتقديرات وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء ال

للوزير بناء على تنسيب المراقب قبول التحويل أو رفضه خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقـديم                
من هذه المادة وفي حالة الرفض وجـب أن يكـون مـسبباً             ) ١(الطلب المشار إليه في البند      

 القـرار   ويخضع قراره في ذلك للطعن أمام محكمة العدل العليا، بعد ثالثين يوماً من صـدور              
بالرفض، مع عدم إمكانية تسوية تلك االعتراضات خالل المدة المذكورة أما في حالة الموافقة              

  .فعندها تستكمل إجراءات التسجيل والنشر وفقاً ألحكام هذا القانون
  :المذكرة اإليضاحية

تجيز المادة تحول شركة التضامن، أو شركة التوصـية البـسيطة إلـى شـركة ذات              
دة أو شركة أو شركة توصية باألسهم، وحددت وجوب اتباع إجراءات محدودة            مسئولية محدو 

لكي يتم التحويل فأوجبت أن يقدم طلب خطياً إلى المراقب مـن جميـع الـشركاء وأن يقـدم                   
للمراقب قرار الجمعية العامة للشركة حسب واقع الحال، ويجب أن يتضمن الطلب أو القـرار               

 ونوع الشركة المنوي التحويل إليها، ويجب أن يرفق بطلـب           بياناً ألسباب التحويل ومبرراته،   
أو قرار التحويل ميزانية الشركة لك من السنتين األخيرتين السابقتين لطلب التحويل مـصدقة              
من مدقق حسابات قانوني أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تسجليها                 

  . لموجودات الشركة ومطلوباتهاأكثر من سنة، وبيان بتقديرات الشركاء
وعلى المراقب أن يعلن عن طلب أو قرار التحويل في صحيفتين يوميتين على نفقـة                 

الشركة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبين في اإلعالن ما إذا كـان هنـاك                  
تنـسيب إال إذا    اعتراضات من الدائنين أو الغير، وال يقوم المراقب بالتنسيب، للوزير بقبول ال           

سويت االعتراضات المقدمة من الدائنين ومن الغير ووافق الدائنون علـى التحويـل خطيـاً،               
ويرجع ذلك أن الدائنين لهم مصلحة في عدم التحويل ويرجع ذلك ألن الشركاء المتـضامنون               
مسئولون مسئولية شخصية في كل أموالهم عن ديون الشركة، فيمكن لدائن الشركة أن يطالبهم              
في أمولهم الخاصة للوفاء بديون الشركة وهذا فيه ضمان قوي لدائني الشركة، أما إذا تحولت               
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شركة التضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة فال يكون الشريك مسئوالً عن ديون الـشركة   
  .إال في حدود حصته في الشركة

 حـسب   وللمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين            
واقع الحال وله أن يستعين بخبراء في سبيل هذا التحقيق وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبـراء                

  .التي يحددها المراقب
وللوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل التحويل أو رفضه خالل ثالثين يوماً مـن                 

في حالة رفض التحويل    من هذه المادة، و   " ١"تاريخ تقديم الطلب أو القرار المشار إليه في البند          
يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ويمكن لجوء الشركة إلى محكمة العدل العليا للطعـن فـي           
القرار حسب األصول المرعية، أما في حالة الموافقة فيجب على الشركة أن تستكمل إجراءات              

  . أردني٢١٦وهي تقارب نص المادة . التسجيل والنشر وفقاً ألحكام هذا القانون
  
  )٣٣٣(دة ما

يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركة التوصية باألسهم التحول إلى شركة مـساهمة             
وفقاً لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل فـي هـذه الحالـة إلـى                  

  : المراقب مرفقاً بما يلي
  .قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على التحويل

ات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما سيكون            أسباب ومبرر 
  .عليه بعد التحويل

الميزانية السنوية للشركة للثالث سنوات السابقة على طلب التحويل، بحيـث ال يقـل معـدل                
  .من رأسمال الشركة المدفوع%) ١٥(األرباح السنوية الصافية خاللها عن 

  .مدفوع بالكاملبيان بأن رأسمال الشركة 
  .بيان من الشركة بالتقديرات األولية لمجوداتها ومطلوباتها

  :المذكرة اإليضاحية
تجيز المادة للشركة ذات المسئولية المحدودة ولشركة التوصية باألسهم التحويل إلـى              

شركة مساهمة وفق األحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يقدم طلب التحويـل               
قب مرفقاً بقرار الجمعية العامة للشركة المتضمن الموافقة على التحويـل، وأسـباب             إلى المرا 

ومبررات التحويل، مبينة على دارسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما ستكون عليـه              
بعد التحويل، وبالميزانية السنوية للشركة للثالث سنوات السابقة على طلب التحويل شريطة أال             

من رأسمال الشركة المدفوع، وبيان بأن      % ١٥اح السنوية الصافية خالل عن      يقل معدل األرب  
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رأسمال الشركة قد تم دفعه بالكامل وبيان من الـشركة بالتقـديرات األوليـة  لموجوداتهـا                 
  . أردني٢١٧وهي تطابق نص المادة . ومطلوباتها

  
  )٣٣٤(مادة 

كات ذات المسئولية المحـدودة أو      للوزير بناء على توصية المراقب الموافقة على تحويل الشر        
شركة التوصية باألسهم إلى شركة مساهمة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المـشار               

  :من هذا القانون وبعد استكمال اإلجراءات التالية ) ٣٣٣(غليه في المادة 
تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بـالتحول مـن قبـل لجنـة مـن ذوي الخبـرة                  

الختصاص يشكلها الوزير على أن يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحـدد الـوزير               وا
  .أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة
  .موافقة الدائنين الخطية على التحويل

  :المذكرة اإليضاحية
ال يتم تحويل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية باألسهم إلى شركة مـساهمة               

 قرار من الوزير بناء على توصية من المراقب يتضمن موافقـة الـوزير علـى                إال بصدور 
التحويل، ويجب أن يصدر القرار خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليـه فـي                 

من هذا القانون شريطة أن تستكمل اإلجراءات التالية قبل صدور قرار الموافقـة      " ٣٣٣"المادة  
 موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة في التحويل من قبل لجنة من           على التحويل، وهي تقدير   

ذوي الخبرة واالختصاص يشكلها الوزير شريطة أن يكون من بينها مدقق حسابات قـانوني،              
ويتقاض أعضاء هذه اللجنة أتعابهم التي يحدده الوزير على نفقة الشركة، وموافقـة الـدائنين               

  . أردني٢١٨نص المادة وهي تطابق . الخطية على تحويل الشركة
  
)٣٣٥(  

يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتـين علـى               
بهذا ) سوق األوراق المالية  (األقل ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة، ويبلغ المراقب السوق          

  .القرار
كة خالل ثالثـين يومـاً مـن    لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشر 

تاريخ نشر آخر إعالن عن التحويل مبيناً فيه أسباب اعتراضه ومبرراته، وإذا لم تتم تـسوية                
االعتراضات المقدمة أو أي منها خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض فلكل مـن                

يوماً من انتهاء تلك    المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين            
  .المدة على أن ال يوقف الطعن إجراءات التحويل إال إذا قررت المحكمة غير ذلك
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  :المذكرة اإليضاحية
يقوم المراقب بإعالن موافقة الوزير على التحويل في صحيفتين يـوميتين ولمـرتين               

ر الوزير بالموافقـة    متتاليتين على نفقة الشركة وعليه أيضاً أن يبلغ سوق األوراق المالية بقرا           
على التحويل، والقصد من اإلعالن هو تمكين الغير من معرفة قرار تحويل الشركة، ويستطيع              
من له مصلحة في عدم التحويل االعتراض لدى الوزير على قرار التحويل، وذلك خالل مـدة                
ثالثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعالن عن التحويل، وعلـى المعتـرض أن يبـين أسـباب                  

مبررات اعتراضه، وتبذل محاولة تسوية االعتراضات فإن لم تتم تسويتها أو أي منها خالل              و
ثالثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلك من المعترضين أن يطعن في قرار الـوزير                
لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء تلـك المـدة وال يوقـف الطعـن      

  . أردني٢١٩وهي تطابق نص المادة . يل إال إذا قررت المحكمة غير ذلكإجراءات التحو
  

  )٣٣٦(مادة 
ال يتم تحويل الشركة إال بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقرر، بموجب هذا القانون وإذا               
كان رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد األدنى لرأسـمال الـشركة المـساهمة                 

ضى هذا القانون، فتتبع اإلجراءات القانونية الخاصـة برفـع رأسـمال الـشركة              المقررة بمقت 
  .المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون

  :المذكرة اإليضاحية
لكي يتم تحويل الشركة ال بد أن يتم أوالً نشر تحويل الشركة في الجريدة أو أن يـتم                    

  .توجد شركة المساهمة بعد ذلكتسجيل تحويل الشركة قبل من المراقب في سجل الشركات، ف
وإذا ظهر أن رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد األدنى لرأسمال شركة                 

المساهمة بمقتضى هذا القانون، فيجب زيادة رأسمال الشركة إلى أن يصل إلى الحـد األدنـى                
 القانونيـة   المنصوص عليها في هذا القانون، ويتبع في زيادة رأسمال الـشركة اإلجـراءات            

الخاصة برفع رأسمال الشركة المساهمة، ويكون ذلك بطرح الشركة أسهماً جديـدة لالكتتـاب              
وهـي تطـابق    . فيها، ويجب تطبق األحكام المنصوص عليها في هذا القانون بهذا الخصوص          

  . أردني٢٢٠نص المادة 
  

  )٣٣٧(مادة 
تباري جديد بل تبقـى     ال يترتب على تحويل أية شركة إلى أية شركة أخرى نشوء شخص اع            

للشركة شخصيتها االعتبارية السابقة، وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون مسئولة عـن التزاماتهـا             
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السابقة على التحويل وتبقى مسئولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الـشركة             
  .والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة

  :المذكرة اإليضاحية
دة بأن تحويل الشركة إلى شركة أخرى ال يؤدي إلى انقـضاء الشخـصية              تقضي الما   

االعتبارية للشركة السابقة، بل تبقى الشخصية االعتبارية السابقة، وهـذا يعنـي أن تحويـل               
الشركة إلى شركة أخرى ال يؤدي إلى وجود شخصية اعتبارية جديدة لتلك الشركة، بل تبقـى                

 وتحل الشركة الجديدة محل الشركة السابقة في الشخصية         الشخصية االعتبارية للشركة السابقة   
االعتبارية، لذلك فإن تحول الشركة إلى شركة جديدة ال يؤدي إلى انقضاء شخص اعتبـاري               
ووالدة شخص اعتباري جديد، بل يبقى الشخص االعتباري ويكون شخصية اعتبارية للشركة            

كة الجديدة يكون لها حقـوق الـشركة        الجديد، وهذا إخالل بنص القانون، وهذا يعني أن الشر        
السابقة على التحويل، وعليها التزاماتها، فيصبح دائن الشركة السابقة دائناً للـشركة الجديـدة،              

  .ومدين الشركة السابقة مديناً للشركة الجديد
والمادة نصت على عدم نشوء شخص اعتباري جديد ولكن هذا ال يعني تطبيق أحكام                

كة الجديدة فيما عدا ذلك، فمثالً إذا كانت الشركة القديمة شركة تضامن،            هذا القانون على الشر   
وتحولت إلى شركة مساهمة فإن هذا التحويل يقتضي اسـتيفاء مـستلزمات وجـود شـركة                
المساهمة التي يتطلبها هذا القانون، وال يعفي حلول الشركة الحالية محل الشركة السابقة فـي               

تزاماتها، الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عـن ديـون         شخصيتها االعتبارية وحقوقها وال   
الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل، فيبقى الشريك المتـضامن مـسئوالً بأموالـه              
الخاصة أمام دائني الشركة التضامن السابقة على تاريخ تحويلها، ويرجع ذلك إلى أن دائنـي               

حين تعاملوا مع شركة التضامن أن كل شـريك         شركة التضامن السابقة وضعوا في اعتبارهم       
متضامن مسئول مسئولية تضامنية في أمواله الخاصة عن ديـون الـشركة وكـان الـشريك                
المتضامن يعرف مركزه القانوني أي يعرف أنه مسئول مسئولية تضامنية في أمواله الخاصـة              

 والتزاماتها الـسابقة    عن ديون الشركة لذلك يجب أن يبقى كذلك أمام دائني الشركة عن ديونها            
  .  أردني٢٢١وهي تطابق نص المادة . على تاريخ التحويل
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  الفصل الثاني

  اندماج الشركات

  )٣٣٨(مادة 
يجوز للشركة أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر على أن تكون أغـراض                  

  .الشركات الراغبة في االندماج متماثلة أو متكاملة
تصفية أن تندمج في شركة أخرى شريطة أن يكون مركزها المـالي            يجوز للشركة في دور ال    

يسمح بذلك وال يتكون التصفية في مراحلها األخيرة، وأن يلغى قرار التصفية من الجهة التـي                
  .أصدرته

  :المذكرة اإليضاحية
أجازت المادة للشركة أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر، وهـذا                  

الشركات على اختالف أشكالها، فاالندماج يـتم وفقـاً لرغبـة الـشركات             يعني جواز اندماج    
  .الراغبة في االندماج باتخاذ أي شكل من أشكال الشركة للشركة الدامجة أو للشركة الجديدة

وتشترط المادة الندماج الشركات أن تكون أغراض الشركات المندمجـة متماثلـة أو               
تين يختلف غرض كل منهما عن األخرى اختالفـاً         متكاملة وهذا يعني عدم جواز اندماج شرك      

  .كامالً أو ال تتكامل أغرض كل منهما
وأجازت المادة اندماج الشركات ولو كانت في مرحلة التصفية إذا كان االندماج فيـه                

إنقاذ الشركة، وكان حالة الشركة تحت التصفية ال تشير إلى مركز مالي مهزوز أو موجودات               
دماج في جوهره إخفاء لشركة منقضية فعالً أو حكماً، وأن يقوم الجهة            هزيلة بحيث يصبح االن   

  .التي أصدت قرار التصفية بإلغاء هذا القرار
  

  )٣٣٩(مادة 
  :يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بإحدى الطرق التالية 

ة أو  وتنقـضي الـشرك   ) الشركة الدامجـة  (باندماج شركة أو أكثر مع شركات أخرى تسمى         
  . الشركات األخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها

باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن االندماج وتنقضي              
  .الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها

جنبية العاملة في فلسطين في شركة فلـسطينية قائمـة أو         باندماج فروع ووكاالت الشركات األ    
جديدة تؤسس لهذه الغاية على أن يراعى في ذلك القوانين المعمول بها في فلسطين وتنقـضي                

  .تلك الفروع والوكاالت وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها
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  :المذكرة اإليضاحية
ا القانون تتم بإحدى الطـرق      تبين المادة أن اندماج الشركات المنصوص عليها في هذ          
  :التالية

اندماج شركة أو أكثر في شركة قائمة وتسمى الشركة الدامجة بحيث تنقضي الشركة المندمجة              
نهائياً وتظل الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية االعتبارية في حين تفقـد              

  .هذه الطريقة باالندماج بالضمالشركة أو الشركات المندمجة الشخصية االعتبارية وتسمى 
اندماج شركتين أو أكثر لتنشأ شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن االندماج بمجمـوع               
رأسمال الشركات المنضمة، وتنقضي الشركات التي انـدمجت بالـشركة الجديـدة وتـزول              

تكون مسئولة  الشخصية االعتبارية كلم منها، وتنشأ شخصية اعتبارية جديدة للشركة الجديدة، و          
عن جميع ديون والتزامات الشركات المندمجة بأسرها، ويطلق على هذه الطريقـة االنـدماج              

  .بطريقة المزج
اندماج فروع ووكاالت الشركات األجنبية العاملة في فلسطين في شركة فلـسطينية قائمـة أو               

ويؤدي االندماج  جديدة تؤسس لهذه الغاية مع مراعاة في ذلك القوانين المعول بها في فلسطين              
إلى انقضاء تلك الفروع والوكاالت وزوال الشخصية االعتبارية لكل منهما، وقد سمح الـنص              
بهذا االندماج لحكمة وهي اإلقالل من سيطرة الشركات األجنبية على اقتـصاد الـبالد، ألنـه               

. يةيسمح بأن تندمج فروع ووكاالت الشركات األجنبية العاملة في فلسطين في شركات فلسطين            
  . أردني٢٢٢وهي تطابق نص المادة 

  
  )٣٤٠(مادة 

إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نوع واحد في إحدى الشركات القائمـة أو لتأسـيس شـركة                  
جديدة فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج من ذلك النوع علـى أنـه                 

األسهم االندماج في شركة مساهمة قائمة      يجوز للشركة المحدودة المسئولية أو شركة التوصية ب       
  .أو تأسيس شركة مساهمة جديدة

  
  )٣٤١(مادة 

تعفى الشركة المندمجة ومساهموها والشركة الدامجة الناتجة عن االندماج من جميع الضرائب            
  .والرسوم التي ترتب على االندماج أو بسببه
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  :المذكرة اإليضاحية
ج، حيث تعفى كـل مـن الـشركة المندمجـة           تقرر هذه المادة مزايا لتشجيع االندما       

والشركاء فيها والشركة المندمج فيها والشركة الناتجة عـن الـدمج مـن جميـع الـضرائب                 
  .والرسوم

  
  )٣٤٢(مادة 

  :يقدم طلب االندماج للمراقب مرفقاً بالبيانات التالية
 جميـع  قرار الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة فـي االنـدماج أو قـرار           

الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على االندماج وفقاً للشروط والبيانـات المحـددة فـي               
  .مشروع عقد االندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي
  .مشروع عقد االندماج المبرم بين الشركات الراغبة في االندماج

ب تاريخ لقرار الجمعية العامة لكل مـن        قائمة المركز المالي للشركات الراغبة باالندماج ألقر      
  .الشركات أو قرار الشركاء باالندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة

  .التقدير األولى لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة باالندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية
 عليهـا مـن مـدققي       البيانات المالية ألخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة باالندماج مصادقاً        

  .الحسابات
  .أية بيانات أخرى يراها المراقب ضرورية

  :المذكرة اإليضاحية
تبين المادة وجوب تقديم طلب االندماج للمراقب مرفقاً بقرار الجمعيـة العامـة غيـر            

العادية لكل الشركات الراغبة في االندماج، أو بقرار جميع الشركاء حسب مقتـضى الحـال،               
ندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في مشروع عقد االندماج بما في ذلـك          بالموافقة على اال  

التاريخ المحدد للدمج النهائي ومشروع عقد االندماج الذي أبرمتـه الـشركات الراغبـة فـي         
االندماج، ويعد مشروع عقد االندماج بواسطة مجلس اإلدارة أو مـن لـه حـق اإلدارة مـن                  

الشركات الداخلة في االندماج وذلك تمهيداً لغرضه علـى         الشركاء حسب األصول في كل من       
  .الجمعية العامة غير العادية

وقائمة المركز المالي للشركات الراغبة باالندماج ألقرب تاريخ لقرار الجمعية العامـة       
لكل من الشركات أو قرار الشركات باالندماج مصدقة من مـدققي حـسابا تلـك الـشركات                 

ات ومطلوبات الشركات الراغبة في باالندماج، مع مراعـاة القيمـة           والتقرير األولي لموجود  
الفعلية أو السوقية للموجودات والبيانات المالية ألخر سنتين ماليتين للـشركات الراغبـة فـي               

  .باالندماج مصادقاً عليها من مدققي الحسابات
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ويجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير األسس التـي بنـى عليهـا التقريـر األولـي                   
لموجودات الشركة ومطلوباتها، ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والـشركاء بعـد             

  .االندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد
وهي تقـارب نـص     . ويمكن للمراقب أن يطلب إضافة بيانات أخرى يراها ضرورية          
  . أردني٢٢٥المادة 

  
  )٣٤٣(مادة 

رار االندماج إلى سوق األوراق المالية  وللمراقـب         تبلغ إدارة الشركات الراغبة في االندماج ق      
ويوقف تداول حصص وأسهم تلك الشركات اعتباراً من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداولها              

  .بعد انتهاء إجراءات االندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج
  :المذكرة اإليضاحية

اج أن تقـوم بـإبالغ سـوق األوراق الماليـة           على إدارة الشركات الراغبة في االندم       
والمراقب بقرار االندماج، ويوقف تداول حصص وأسهم تلك الشركات اعتباراً من تاريخ تبليغ             
ذلك القرار، وال يجوز تداولها إال بعد انتهاء إجراءات االندماج، ونـشر وتـسجيل الـشركة                

  .الدامجة أو الناتجة عن الدمج وفق أحكام هذا القانون
  
  )٣٤٤(ة ماد

يقوم المراقب بدارسة طلب االندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان االندماج يتعلق بشركة              
  .مساهمة أو ينتج شركة مساهمة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب

  المذكرة اإليضاحية
على المراقب أن يقوم بدارسة طلب االندماج ، وأن يرفع توصـياته للـوزير خـالل                  

ن يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وواضح أن حكم المادة ينطبق على كل حاالت االنـدماج                ثالثي
  .بصرف النظر عن كونه يتعلق بشركة مساهمة أو ينتج شركة مساهمة

  
  )٣٤٥(مادة 

يشترك في عضويتها المراقب أو من      ) لجنة تقدير (إذا وافق الوزير على طلب االندماج يشكل        
ت الراغبة باالندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب مـن           يفوضه ومدققو حسابات الشركا   

الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات ومطلوبـات الـشركات الراغبـة             
باالندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضيات الحـال فـي              

زير مع الميزانية االفتتاحية للشركة الناتجة      التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة تقديم تقريرها للو       
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عن االندماج خالل مدة ال تزيد على ستين يوماً من تاريخ إحالة األمر إليها وللوزير تمديد هذه                 
المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار مـن الـوزير                

  .ويوتتحملها الشركات الراغبة في االندماج بالتسا
  :المذكرة اإليضاحية

إذا وافق الوزير على طلب االندماج عليه أن يشكل لجنة يشترك في عضويتها بحكـم                 
القانون المراقب أو من يفوضه مدققو حسابات الشركة الراغبة في االندماج، ويشرك الـوزير              
في عضويتها عدد مناسب من الخبراء والمتخصصين، وتقوم اللجنة بتقدير جميع موجـوادت             

الشركات الراغبة باالندماج، لبيان صافي حقوق المـساهمين أو         " خصوم"ومطلوبات  " أصول"
  .الشركاء حسب مقتضيات الحال في التاريخ المحدد للدفع

ويجب أن تقدم اللجنة تقريرها للوزير مع الميزانية االفتتاحية للـشركة الناتجـة عـن           
خ إحالة األمر إليها، ويمكـن للـوزير أن         االندماج خالل مدة ال تزيد على ستين يوماً من تاري         

  .يمدد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك لكي تتمكن اللجنة من إنجاز مهامها
ويقوم الوزير بتحديد أتعاب وأجور اللجنة بقرار يصدر فيه بهذا الخصوص وتتحملها              

  . أردني٢٢٨وهي تطابق المادة . الشركات الراغبة في االندماج بالتساوي
  

  )٣٤٦(مادة 
على الشركات التي قررت االندماج إعداد حسابات مستقلة عـن أعمالهـا بإشـراف مـدققي                
حساباتها من تاريخ قرار االندماج وحتى الموافقة على قرار االندماج النهائي وتعرض نتـائج              
أعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الجمعية العامة غير العادية للـشركة أو االجتمـاع               

  .للشركاء حسب مقتضى الحال بتقرير مصدق من مدققي حساباتها إلقرارهاالمشترك 
  :المذكرة اإليضاحية

يجب أن تقوم كل شركة من الشركات التي قررت االندماج بإعداد حساب عن أعمالها                
بإشراف مدقق حساباتها من تاريخ قرار االندماج وحتى الموافقة على قرار االندماج النهـائي،              

مالها للفترة المذكورة على الجمعية العامـة غيـر العاديـة، أو لالجتمـاع              وتعرض نتائج أع  
وهـي  . المشترك للشركاء حسب مقتضى الحال بتقرير مصدق من مدقق الحسابات إلقرارهـا        

  . أردني٢٢٩تطابق نص المادة 
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  )٣٤٧(مادة 
ماج يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس وإدارات الشركات الراغبة باالنـد            

أو مديرها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام باإلجراءات التنفيذية لالندماج            
  :وبخاصة ما يلي

تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في االنـدماج مـن خـالل                
  .من هذا القانون) ٣٤٥(المنصوص عليها في المادة ) لجنة التقدير(تقديرات 
د التأسيس والنظام األساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسـيس              تعديل عق 

  .والنظام األساسي للشركة الجديد الناتجة عن االندماج
دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركات الداخلة في االندماج إلقرار ما يلـي              

  .م الممثلة في االجتماع لكل شركة على حدهمن األسه%) ٧٥(على أن يتم إقرارها بأغلبية 
  .عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها األساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة

نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية االفتتاحية للشركة الجديدة الناتجة           
  .عن االندماج

  .الموافقة النهائية على االندماج
تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتمـاع الجمعيـة العامـة                

  .المشتركة وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ انعقاده
  :المذكرة اإليضاحية

يقوم الوزير بتشكيل لجنة تنفيذية تتكون بحكم القانون من رؤساء وأعـضاء مجـالس                
ندماج أو مديرها حسب مقتضى الحال ومـدققي حـساباتها،          إدارات الشركات الراغبة في اال    

ومهمة هذه اللجنة القيام باإلجراءات التنفيذية لالندماج خاصة تحديـد أسـهم المـساهمين أو               
حصص الشركاء في الشركات الداخلة في االندماج من خالل تقرير لجنية التقدير المنصوص             

د التأسيس والنظام األساسي للشركة الدامجة       من هذا القانون، وتعديل عق     ٣٤٥عليها في المادة    
  .إذا كانت قائمة، أو إعداد عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة الجديدة الناتجة عن االندماج

وعلى اللجنة التنفيذية دعوة الجمعية العامة غير العادية للمـساهمين فـي الـشركات                
ة ونظامها األساسي، والعقـد والنظـام       الداخلة في االندماج إلقرار عقد تأسيس الشركة الجديد       
الشركات، " خصوم"ومطلوبات  " أصول"المعدلين للشركة الدامجة ونتائج إعادة تقدير موجودات        

والميزانية االفتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن االندماج والموافقة النهائية علـى االنـدماج،             
ن األسهم الممثلة في االجتمـاع لكـل        م% ٧٥ويشترط إلقرار ما سبق أن يتم اإلقرار بأغلبية         

  .شركة على حده
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ويجب على اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة أن تقـوم بتزويـد المراقـب                  
وهي تطابق نص   . بمحضر اجتماع الجمعية العامة المشتركة خالل سبعة أيام من تاريخ انعقاده          

  . أردني٢٣٠المادة 
  

  )٣٤٨(مادة 
ة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجيل الشركة الدامجة          تتبع إجراءات الموافق  

  .أو الناتجة عن االندماج، وشطب تسجيل الشركات المندمجة
ينشر المراقب في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة وفي صـحيفتين يـوميتين               

تقدير والميزانية االفتتاحية للـشركة     لمرتين متتاليتين موجزاً عن عقد االندماج ونتائج إعادة ال        
  .الدامجة أو الناتجة عن االندماج وعلى نفقة الشركة

  :المذكرة اإليضاحية
توجب الفقرة األولى اتباع إجراءات النشر والتسجيل المنصوص عليها في هذا القانون              

دمجـة،  لتسجيل الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن االندماج وشطب تسجيل الشركات المن           
وعلى المراقب باإلضافة إلى ذلك أن يقوم بنشر موجز عن عقد االندماج ونتائج إعادة التقدير               
والميزانية االفتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج في الجريدة التي تصدرها وزارة             

عالن االقتصاد، وأن يعلن عن ذلك الموجز في صحيفتين محليتين يوميتين، ويكون النشر واإل            
  . أردني٣٤٨وهي تقارب نص المادة . على نفقة الشركة

  
  )٣٤٩(مادة 

تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت االندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجـة               
بتـولي  ) ٣٤٧(أو الناتجة عن االندماج، وعندها تقوم اللجنة التنفيذية المشار إليها في المـادة              

 تزيد على ثالثين يوماً تدعوا خاللها الجمعية العامة للشركة الدامجـة أو             إدارة الشركة لمدة ال   
الناتجة النتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع األسهم الناتجة عن االندماج وتنتخـب مـدققي               

  .حسابات الشركة
  :المذكرة اإليضاحية

لس ال تنتهي أعمال مجالس إدارة الشركات التي قررت االندماج بل تظل تلـك المجـا      
قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج، فإذا تم التسجيل تنتهي تلـك                 

بتولي إدارة الـشركة لمـدة ال       " ٣٤٧"المجالس وتتولى اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة         
 أو الناتجـة  تزيد على ثالثين يوماً يجب عليها أن تدعوا خاللها الجمعية العامة للشركة الدامجة    
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عن االندماج النتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع األسهم الناتجة عن االندماج وتعيين مدققي              
  . أردني٢٣٢وهي تطابق نص المادة . حسابات الشركة

  
  )٣٥٠(مادة 

  .يصدر الوزير التعليمات الخاصة بإجراءات االندماج وتسوية االعتراضات المقدمة عليه
  :المذكرة اإليضاحية

وزير إصدار التعليمات الخاصة باالندماج وتسوية االعتراضات المقدمة عليه وهـي           لل  
  . أردني٢٣٣تطابق نص المادة 

  
  )٣٥١(مادة 

يجوز لحملة أسهم سندات القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من              
يخ اإلعـالن فـي     المساهمين أو الشركاء االعتراض إلى الوزير خالل ثالثين يوماً من تـار           

على أن يبين المعترض موضـوع اعتراضـه        ) ٣٤٨(الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة      
  .واألسباب التي يستند إليها، واألضرار التي يدعى أن االندماج قد ألحقها به على وجه التحديد

 يحيل الوزير االعتراضات إلى المراقب للبث فيها وإذا لم يتمكن من تسويتها ألي سـبب مـن        
األسباب خالل ثالثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه يحق للمعترض اللجوء إلـى المحكمـة  وال                 

  .توقف هذه االعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار االندماج
  :المذكرة اإليضاحية

يجوز لحملة سندات القرض ولدائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة              
ن أو الشركاء االعتراض إلى الوزير على االندماج خالل ثالثين يوماً من تـاريخ           من المساهمي 

من هذا القانون، ويجب أن يبين      " ٣٤٨"أخر إعالن في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة         
المعترض موضوع اعتراضه واألسباب التي يستند إليها واألضرار التي يدعي أن االندماج قد             

لتحديد يقوم الوزير بإحالة االعتراضات إلى المراقب للبت فيها وإذا لـم            ألحقها به على وجه ا    
يتمكن من تسويتها ألي سبب من األسباب خالل ثالثين يوماً من تاريخ إحالتهـا إليـه، يحـق             
للمقترض أن يلجأ للمحكمة، وال يؤدي االعتراض أو اللجوء إلى المحكمة إلى وقـف قـرار                

  . أردني٢٣٤وهي تطابق نص المادة . االندماج
  

  )٣٥٢(مادة 
إذا لم يراع في االندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفاً للنظام العام فلكـل ذي                   
مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة المختصة للطعن في االندماج والمطالبة ببطالنـه وذلـك              
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دعى األسباب التـي    خالل ستين يوماً من تاريخ اإلعالن عن االندماج النهائي على أن يبين الم            
  :يستند إليها في دعواه وبخاصة ما يلي

إذا تبين أن هناك عيوباً تبطل عقد االندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح فـي تقـدير                  
  .حقوق المساهمين

إذا كان االندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه كـان تحقيـق مـصلحة               
لشركات الداخلة في االندماج أو ألغلبية الشركاء فـي         شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من ا      

  .أي منها على حساب حقوق األقلية
  .إذا قام االندماج على التضليل واالحتيال أو ترتب على االندماج أضراراً بالدائنين

إذا أدى االندماج إلى احتكار أو شبه احتكار من شأنه أن يلحق أضراراً بالمصلحة االقتصادية               
  .العامة
  :ذكرة اإليضاحيةالم

تجيز المادة لكل ذي مصلحة أن يطعن في االندماج بالبطالن في حالة عـدم مراعـاة                  
أحكام هذا القانون التي تنظم االندماج، أو في حالة مخالفة االندماج للنظام العامة شـريطة أن                

ويبـين  يرفع دعوى بطالن االندماج خالل ستين يوماً من تاريخ اإلعالن عن االندماج النهائي              
أن يستند في دعواه إلى وجود عيب يبطـل  : األسباب التي يستند إليها في دعواه خاصة ما يلي    

عقد االندماج أو وجود نقص جوهري واضح في تقدير حقـوق المـساهمين، أو إذا انطـوى                 
االندماج على التعسف في استعمال الحق، أو كان الهدف من االندماج تحقيق مصلحة شخصية              

إدارة أي من الشركات الداخلة في االندماج أو ألغلبية الشركاء في أي منهـا              مباشرة لمجلس   
على حساب حقوق األقلية، أو إذا قام االندماج على التقدير أو ترتب عليه أضراراً بالـدائنين،                
أو إذا أدى االندماج إلى احتكار أو شبه احتكار من شأنه أن يـؤدي إلـى إلحـاق األضـرار                    

  . أردني٢٣٥وهي تطابق نص المادة . العامةبالمصلحة االقتصادية 
  

  )٣٥٣(مادة 
ال يوقف الطعن ببطالن االندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار من المحكمة المختصة               
بالبطالن ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطالن أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيح               

ها رد الدعوى بطلب الـبطالن إذا قامـت الجهـة           األسباب التي أدت إلى الطعن بالبطالن، ول      
  .المعنية بتصحيح األوضاع قبل النطق بالحكم

  :المذكرة اإليضاحية
إذا وقعت دعوى بطالن االندماج فإن رفعها ال يوقف استمرار العمل به إلى أن يصدر                 

علـى  قرار من المحكمة بالبطالن ففي هذا الوقت يوقف العمل باالندماج وحرصاً من المحكمة   
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إعطاء الفرصة لإلبقاء على االندماج وعدم إبطاله لها أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتـصحيح                
األسباب التي أدت إلى رفع دعوى البطالن ولها أن تقوم برد عوى بطالن االندماج إذا قامـت              

 .الجهة المعنية بتصحيح األوضاع التي استندت إليها دعوى بطالن االندماج قبل النطق بالحكم            
  . أردني٢٣٦وهي تطابق نص المادة 

  
  )٣٥٤(مادة 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام ومدققو الحسابات في كل من الشركات المندمجة             
أو الدامجة مسئولون بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامـات أو ادعـاءات                

ها قبل تـاريخ الـدمج النهـائي،        يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم اإلعالن عن           
وللمحكمة إعفاء أولئك األشخاص من هذه المسئولية إذا ثبت لها عدم مـسئوليتهم عـن تلـك                 

  .االلتزامات والمطالبات أو لم يكونوا على علم بها
  :المذكرة اإليضاحية

يكون كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام ومدققو الحسابات في كـل                
ت المندمجة أو الدامجة مسئولون بصفة شخصية اتجاه الغير، فيـستطيع الغيـر أن              من الشركا 

يعود على أي منهم بصفته الشخصية عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى بها على                
الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم اإلعالن عنها قبل تاريخ الدمج النهائي، ويرجع ذلك لكونهم                

و اإلعالن عنها قبل تاريخ الدمج النهائي، لذلك يكونوا مسئولين بـصفة            قصروا عن تسجيلها أ   
شخصية، ويجوز للمحكمة أن تعفيهم من المسئولية إذا ثبت عدم مسئوليتهم عن تلك االلتزامات              

  .  أردني٢٣٧وهي تطابق نص المادة . والمطالبات أو ثبت أنهم لم يكونوا على علم بها
  

  )٣٥٥(مادة 
لتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عـن           تنتقل جميع حقوق وا   

بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً ألحكـام هـذا           ) بحكم القانون (االندماج حكماً   
القانون وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة، وتحل             

  .حقوقها والتزاماتهامحلها في جميع 
  :المذكرة اإليضاحية

يترتب على االندماج اتحاد الذمة المالية، فتعطـي الشخـصية االعتباريـة للـشركة                
المندمجة وتؤول جميع حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو إلى الشركة الناتجـة عـن               

لدمج والنشر وتسجيل الشركة    االندماج بحكم القانون، وترتبت هذه اآلثار بعد انتهاء إجراءات ا         
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وفقاً ألحكام هذا القانون، وتعد الشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج خلفاً عاما بنص القانون               
  .للشركة المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

واالندماج يقع بين شركات تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة فتنقـضي بـه                
شركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية للشركة الدامجة التي تحل محلها            شخصية ال 

حلوالً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبذلك بعد االندماج بمثابة زيادة في                
رأسمال الشركة الدامجة أو الناشئة عن االندماج بحصة عينيه ولم كانت األسهم التي تصدرها              

 الدامجة أو الناشئة عن االندماج هي أسهم مقابل حصص عينيه، لذلك ال يجوز تداولها               الشركة
قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن               
اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ألن السماح بتداولها قبل ذلك من شأنه أن يجعـل                 

  . أردني٣٥٥وهي تطابق نص المادة . لة للتهرب من قيود األسهم العينيةاالندماج وسي
  

  )٣٥٦(مادة 
إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قـد               
أخفيت من بعض المسئولين أو العاملين في الشركة فتدفع ألصحابها من قبل الشركة الدامجـة               

دمج، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسئولين أو العاملين، وتحـت             أو الناتجة عن ال   
  .طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها

  :المذكرة اإليضاحية
ال يؤثر الدمج النهائي على التزامات أو ادعاءات تظهر بعد تاريخ حدوثه شـريطة أن                

 أو العاملين في الـشركة المندمجـة، فيجـوز ألصـاب            تكون قد أخفيت من بعض المسئولين     
االدعاءات أو المطالبين بااللتزامات أن يعودوا بالمطالبة على الشركة الدامجة، أو الناتجة عن             
الدمج ألنها تخلف الشركة المندمجة وتحل محلها في الحقوق وااللتزامات لذلك على الـشركة              

حابها، ولها الحق في الرجوع بما دفعتـه علـى          الدامجة أن توفي بالتزامات واالدعاءات ألص     
أولئك المسئولين أو العاملين الذين قاموا بإخفاء االلتزامات أو االدعاءات، فضالً عن وقـوعهم            

وهي تطـابق نـص     . تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها         
  . أردني٢٣٩المادة 
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  الباب التاسع

  كاتالرقابة على الشر

  )٣٥٧(مادة 
يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعـاة عقـود تأسيـسها وأنظمتهـا                
األساسية ونشره اإلصدار، وتطبيق القرارات التي تتخذها جمعياتها العامة، وللوزير والمراقب           

حكام والعقود  اتخاذ اإلجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك األ           
  :واللوائح والقرارات وتشمل الرقابة بشكل خاص على ما يلي

  .فحص حسابات الشركة وقيودها
  .التأكد من التزام الشركة باألغراض واألهداف التي أسست من أجلها

  :المذكرة اإليضاحية
يجب على جميع الشركات المنظمة في هذا القانون أن تحترم أحكامهـا وأن تراعـي                 

يسها وأنظمتها األساسية ونشرة اإلصدار، وأن تطبق القرارات التـي تـصدر عـن              عقود تأس 
  .جمعيتها العامة

وللوزير والمراقب اتخاذ اإلجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتأكد مـن              
أنها تحترم أحكام هذا القانون وتراعى ما ورد في عقود تأسيسها وفي أنظمتها األساسية وأنها               

 القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة، ولم تقتصر الرقابة على ذلك بل جعلت المادة               تنفيذ
الرقابة تشمل بوجه خاص في حسابات الشركة وقيودها والتأكـد مـن أن الـشركة ملتزمـة                 

  . أردني٢٧٣وهي تطابق نص المادة . باألغراض التي أسست من أجلها
  

  )٣٥٨(مادة 
 المسجلة بمقتضى أحكام هذا القـانون اإلطـالع علـى           لكل مساهم ولكل شريك في الشركات     

المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها، والمحفوظـة لـدى المراقـب،             
والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها، وأن يحـصل بطلـب مـن المحكمـة                

 المنصوص عليه فـي     المختصة على صورة مصدقة عن أية بيانات غير منشورة مقابل الرسم          
  .اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون

  :المذكرة اإليضاحية
رغبة في تمكين المساهم أو الشريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون               

في مراقبة الشركة أجازت المادة ألي منهما اإلطالع علـى المعلومـات والوثـائق المتعلقـة                
والمحفوظة لدى المراقب، وللمساهم أو الشريك الحصول على صورة         بالشركة والخاصة بها،    

  .مصدقة منها شريطة الحصول على موافقة المراقب
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  )٣٥٩(مادة 

من رأسمال الـشركة المـساهمة أو شـركة         %) ١٥(يجوز لمساهمين يملكون ما ال يقل عن        
علـى األقـل    التوصية باألسهم أو شركة المسئولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس إدارتهـا             

الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها وللمراقب إذا اقتنع بمبـررات              
هذا الطلب أن ينتدب خبيراً أو أكثر لهذه الغاية على نفقة الشركة، فإذا ظهر من التدقيق وجود                 

لجنـة  أية مخالفة تستوجب التحقيق، فللوزير بناء على توصية المراقب إحالة الموضوع إلـى              
تحقيق خاصة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة المراقب ويكون أحد أعضائها مدقق حسابات مرخص             

  .للتحقق من صحة المخالفة قبل إحالتها إلى المحكمة
على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة مصرفية لصالح الـوزارة بالقيمـة التـي                

في نتيجته أن طالبي التدقيق لـم يكونـوا محقـين           يحددها المراقب لتغطية التدقيق إذا ما تبين        
  .بطلبهم، أما إذا كانوا محقين في طلبهم فتتحمل الشركة نفقات التدقيق

  :المذكرة اإليضاحية
من رأسمال شركة المساهمة أو شـركة       % ١٠تعطي المادة للمساهمين الذين يملكون        

 مجلـس إدارة إحـدى هـذه        التوصية باألسهم أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو لربـع         
الشركات على األقل الطلب من المراقب أن يجري تدقيقاً على أعمال الشركة ودفاترهـا وإذا               
اقتنع المراقب بما ورد في الطلب من تبريرات له أن ينتدب خبيراً أو أكثر للتدقيق على أعمال                 

وزير بنـاء علـى     الشركة ودفاترها فإن ظهر من التدقيق وجود مخالفة تستوجب التحقيق، فلل          
توصية مرفوعة إليه من المراقب أن يحيل الموضوع إلى لجنة تحقيق خاصة يقـوم بتكوينهـا         
لهذه الغاية برئاسة المراقب ويكون أحد أعضائها مدقق حسابات قانوني للتحقق مـن صـحة               

  .المخالفات قبل إحالتها  للمحكمة
يرفـق بالطلـب كفالـة    وعلى من قدم طلب التدقيق في أعمال الشركة ودفاترهـا أن      

مصرفية لصالح الوزارة بالقيمة التي تحدد من قبل المراقب، لتغطية التدقيق إذا تبين من نتيجة               
أن طالبي التدقيق لم يكونا محقين بطلبهم، وتعفى الشركة في هذه الحالة من نفقات التدقيق، أما                

  .لتدقيقإذا ظهر أن طالبي التدقيق محقون في طلبهم فتتحمل الشركة نفقات ا
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  )٣٦٠(مادة 
للوزير بناء تنسيب المراقب تكليف موظفي مراقبة الشركات في الوزارة للقيام بتدقيق حسابات             
الشركة المساهمة وأعمالها، ولهم في ذلك القيام باإلطالع على سجالت الـشركة ودفاترهـا،              

يهـا ومـدققي    ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة، كما يحق لهم توجيه االستيضاحات لموظف          
  .حساباتها، ويعد تخلف الشركة عن االستجابة لذلك مخالفة ألحكام هذا القانون

  .من هذه المادة) ١(تستثنى المصارف والشركات المالية من أحكام البند 
  :المذكرة اإليضاحية

للحكومة الرقابة على شركة المساهمة حيث يقوم الوزير بناء على تنسيب من المراقب               
ي مراقبة الشركات في الوزارة للقيام بتدقيق حساب شركة المساهمة وأعمالهـا،            بتكليف موظف 

ولهم في سبيل إنجاز ما كلفوا به القيام باإلطالع على سجالت الشركة ودفاترهـا ومـستنداتها             
وتدقيقها شريطة أن يكون ذلك في مقر الشركة، ولهم الحق في توجيه االستيضاحات لموظفي              

ا، ويعد تخلف الشركة عن االستجابة لمـا يطلبـه موظفـو مراقبـة              الشركة ومدققي حساباته  
الشركات منها في سبيل إنجاز عملهم مخالفة ألحكام هذا القانون، وتستثنى مما ذكـر أعـاله                

  .المصارف وشركات األموال
  

  )٣٦١(مادة 
إذا لم تشرع أي شركة مساهمة أو شركة توصية باألسهم أو شركة ذات المسئولية المحـدودة                

أعمالها خالل سنة من تسجيلها، يحق للوزير بناء على طلب المراقـب شـطب تـسجيلها                في  
ويعلن هذا الشطب في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجـارة، وتبقـى مـسئولية               
المؤسسين تجاه الغير قائمة كأن الشركة لم تشطب، وال يمس هذا اإلجراء صالحية المحكمـة               

  . اسمها من السجلفي تصفية الشركة التي شطب
لكل ذي مصلحة الطعن في قرار الشطب خالل ثالثة أشهر من تاريخ نـشر اإلعـالن فـي                  
الجريدة الرسمية وإذا اقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تتعاطى أعمالها بعـد الـشطب مـن                
السجل، أو أن من العدالة الحكم بإعادة اسمها إلى السجل، فتصدر حكماً بذلك، وتعتبر الشركة               
عندئذ كأنها لم تشطب وأن وجودها مازال مستمراً، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار إلى               

  .المراقب لتنفيذه ونشر خالصته في الجريدة التي تصدرها وزارة االقتصاد والتجارة
  :المذكرة اإليضاحية

على شركة المساهمة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات المسئولية المحـدودة أن              
ع في أعمالها خالل سنة من تاريخ تسجيلها في سجل الشركات، وإذا لم تشرع في ذلـك                 تشر
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يجوز للوزير بناء على تنسب المراقب أن يقرر شطب الشركة من سجل الشركات وينشر هذا               
  .الشطب في الجريدة

وال يؤدي شطب الشركة من سجل الشركات إلى التأثير على مـسئولية المؤسـسين،                
  . نحو الغير كأن الشركة لم تشطبفتبقى مسئوليتهم

وشطب الشركة من سجل الشركات بقرار من الوزير ال يمس صالحية المحكمة فـي                
تصفية الشركة، وإذا شطبت الشركة من سجل الشركات بقرار من الـوزير يكـون لكـل ذي                 
مصلحة أن يطعن في قرار الشطب خالل ستين يوماً من تاريخ نشر الشطب في الجريدة، وإذا                

ر ما يقنع المحكمة من أن الشركة كانت تتعاطى أعمالها بعد الشطب من سجل الـشركات،                ظه
أو أن من العدالة الحكم بإعادة اسمها إلى سجل الشركات، فتصدر حكماً بذلك، وتـد الـشركة                 
عندئذ كأنها لم تشطب وأن وجودها ما زال مستمراً، أي أن الحكم بإعادة اسم الـشركة إلـى                  

ثر رجعي بالنسبة للشطب حيث يؤدي إلى اعتبار الشطب كأن لـم يكـن              سجل الشركات له أ   
واعتبار الشركة كأنها لم تشطب، وترسل المحكمة نسخة من حكمها إلى المراقب لتنفيذه ونشر              

  .خالصته في الجريدة
  

  الباب العاشر

  )الجزاءات(العقوبات 

  )٣٦٢(مادة 
اء أو حقوق للغير حسن النيـة يعـد         بدون اإلخالل بالحق في المطالبة بالتعويض عند االقتض       

باطالً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر  خالفاً ألحكام هذا القانون أو يصدر من مجـالس                  
  .إدارة الشركات المساهمة المحدودة أو جمعياتها العمومية المشكلة على خالف أحكامه

  :المذكرة اإليضاحية
اً ألحكام هذا القانون أو يصدر      تبطل المادة كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر خالف           

من مجالس إدارة الشركات أو جمعياتها العمومية إذا كانت مشكله على خـالف أحكـام هـذا                 
  .القانون

وال يؤدي البطالن إلى الحق في المطالبة بالتعويض إذا تحققت الشروط الموجبة لذلك               
ارة الـشركة وهـو ال      أو يؤدي إلى المساس بحقوق الغير حسن النية كأن يتعاقد شخص مع إد            

  .يعلم أن إدارتها مشكلة على خالف أحكام هذا القانون
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  )٣٦٣(مادة 
يعاقب كل من يخالف األحكام المتعلقة بشركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة بغرامة            

  .ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عن ثالثة آالف دينار
ة التوصية البسيطة تخلف عن القيام      يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شرك         

باإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة مقدارها دينار واحـد عـن كـل يـوم                 
  .استمرت فيه المخالفة
  :المذكرة اإليضاحية

كل من يخالف األحكام المتعلقة بشركات التضامن والتوصـية البـسيطة والمحاصـة               
ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عن ثالثة آالف دينار           المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة       

أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويعاقب كل شريك متضامن سواء كان في شركة               
التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالة تخلفه عن القيام باإلجراءات المنصوص عليهـا              

ي واحد أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً عن كل          في هذا القانون بغرامة مقدارها دينار أردن      
يوم استمرت فيه المخالفة، ويرجع ذلك إلى أن اإلدارة في شركة التضامن وشركة التوصـية               
البسيطة تكون للشركاء المتضامنين وعليهم القيام باإلجراءات المنصوص عليهـا فـي هـذا              

  لغرامة المنصوص عليها في هذه المادة القانون فإذا تخلفوا عن القيام بها تفرض عليهم ا
  

  )٣٦٤(مادة 
يعاقب كل شخص يرتكب أيا من األفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة ال                

  :تقل عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار
 إصدار األسهم أو شهادتها أو القيام تسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبـل تـصديق               
النظام األساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة رأسمالها المـصرح بـه               

  .قبل اإلعالن عن ذلك في الجريدة الرسمية
إجراء اكتتابات صورية لألسهم أو قبول االكتتابات فيها بـصورة وهميـة أو غيـر حقيقيـة                 

  .لشركات غير قائمة أو غير حقيقة
  .ها للتداول بصورة مخالفة ألحكام هذا القانونإصدار سندات القرض، وعرض

تنظيم ميزانية أية شركة، وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع، أو تضمين             
تقرير مجلس إدارتها أو تقدير مدققي حساباتها ببيانات غير صحيحة واإلدالء إلـى جمعيتهـا               

ات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد      العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاح       
  .إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العالقة
  .توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية
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من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة        ) ١(تطبق العقوبات المنصوص عليها في البند       
  .فيها والمحرض عليها

  : اإليضاحيةالمذكرة
نصت المادة على اعتبار عدد من األفعال جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس من سنة                

إلى ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على خمـسة آالف دينـار، وهـذه              
األفعال حددتها المادة على سبيل الحصر فكل من يرتكب عمالً من األعمال التي نصت عليها               

 يكون قد ارتكب جريمة يعاقبه القانون بالحبس من سنة إلى ثالث سـنوات وبغرامـة ال                 المادة
  .تقل عن ألف دينار أردني وال تزيد على خمسة آالف دينار أردني

من هذه المادة أيضاً كل من يتدخل فـي   " ١"وتطبق العقوبة المنصوص عليها في البند         
  . أردني٢٧٨وهي تطابق نص المادة . والمحرض عليها" ١"الجرائم المبينة في البند 

  
  )٣٦٥(مادة 

إذا ارتكبت الشركة المساهمة أو شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسئولية المحـدودة              
مخالفة ألحكام هذا القانون تعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تتجـاوز عـشرة األلـف                  

  .هاً لذلكدينار، مع إبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وج
من هذا المادة لم تحفـظ دفـاتر        ) ١(إذا ظهر أن أيا من الشركات المنصوص عليها في البند           

حسابات منتظمة قبل تصفيتها، يعد مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكب جرمـاً يعاقـب عليـه                
  .بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة

  :المذكرة اإليضاحية
ساهمة أو شركة التوصية باألسهم، أو الـشركة ذات المـسئولية           إذا ارتكبت شركة الم     

المحدودة مخالفة ألحكام هذا القانون تعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تتجاوز عـشرة                
  .آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويكون التصرف المخالف باطالً

ظ دفاتر حساباتها منتظمة قبل تصفيتها، يعد مديرها        وإذا ظهر أن هذه الشركات لم تحف        
ومدقق حساباتها مرتكباً لجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن                

  . أردني٢٧٩وهي تطابق نص المادة . سنة
  

  )٣٦٦(مادة 
فيذيـة لـم    كل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو لألوامر الصادرة بمقتضاه للوائح التن             

ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيـد                 
  .عن ألف دينار أردني
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  :المذكرة اإليضاحية
تنص هذه المادة على أن أي مخالفة ألي حكم من أحكام هـذا القـانون أو لألوامـر                    

ص القانون على عقوبة خاصة لها تعـد        الصادرة بمقتضاه أو لما ورد في لوائحه التنفيذية لم ين         
جريمة يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مائة ينار وال تزيد عن ألف دينـار أردنـي أو مـا                

  . أردني٢٨٢وهي تطابق نص المادة . يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً
  

  )٣٦٧(مادة 
صادر بمقتـضاه لـم     أو أمر   ) الئحة(كل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام            

ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مائة دينار، وال تزيد                
  .على ألف دينار

  
  أحكام ختامية

  )٣٦٨(مادة 
تعد جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنهـا               

  .مسجلة وفق أحكامه
ت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وإجراء التعديالت الالزمة على            على الشركا 

عقود تأسيسها وأنظمتها األساسية خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون،               
  .وذلك دون الحاجة إلى دعوة جمعياتها العامة إلقرار هذه التعديالت

  :المذكرة اإليضاحية
ت المسجلة في فلسطين بموجب القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القـانون             كل الشركا   

تعد قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه، ويجب عليها بنفاذ هذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها               
وإجراء التعديالت الالزمة على عقود تأسيسها وأنظمتها األساسية خالل مدة ال تتجاوز سـنة              

القانون دون حاجة إلى دعوة جمعياتهـا العامـة لالنعقـاد إلقـرار هـذه               من تاريخ نفاذ هذا     
  . أردني٢٨٣وهي تطابق نص المادة . التعديالت
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  )٣٦٩(مادة 
تعطى القضايا الحقوقية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق أحكـام هـذا القـانون صـفة                

  .االستعجال لدى المحاكم المتخصصة
 إشعار صادر عن الوزير أو المراقب وفـق هـذا القـانون             يجري تبليغ أي كتاب أو قرار أو      

واألنظمة الصادرة بمقتضاه إلى الشخص المعني إما بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله قانونا أو               
  .بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان محفوظ في ملف الشركة لدى المراقب

أنه قد سلم حسب األصول إلى الشخص       يعتبر كل كتاب أو قرار أو إشعار بمقتضى هذه المادة           
  .المرسل له ويعتبر أنه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه

أنه إذا تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إرسالها إذا كان هذا الشخص مقيمـا                  
داخل فلسطين أو ثالثون يوما على تاريخ إرسالها إذا كان الشخص مقيما خـارج فلـسطين،                
ويكفي إلثبات وقوع التبليغ أن يقام الدليل على أن الكتاب أو القرار أو اإلشعار قد أرسل فـي                  

  . من هذه المادة٢البريد على العنوان المشار إليه في الفقرة 
 من هذه المادة فيتم إجراء التبليغ بالنشر مـرتين          ٢،٣،٤إذا تعذر التبليغ وفقا ألحكام الفقرات       

حليتين يوميتين وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعنـي أو           على األقل في صحيفتين م    
  .الشركة ذات العالقة وفقا لما يقرره المراقب ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا في جميع الوجوه

  :المذكرة اإليضاحية
أعطت الفقرة األولى كل القضايا الحقوقية المتعلقة بالشركات والناشئة عـن تطبيـق               

نون صفة االستعجال لدى المحاكم المختصة ويرجع ذلك ألهمية عنصر الوقـت            أحكام هذا القا  
  .في األمور التجارية

وبينت الفقرة الثانية كيفية تبليغ أي كتاب أو قرار أو إشعار صادر عـن الـوزير أو                   
المراقب وفق هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلى الشخص المعني فإما أن يتسلمه لـه               

 لنائبه االنفاقي أو القانوني أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان محفـوظ               شخصياً أو 
  .في ملف الشركة لدى المراقب

ولك كتاب أو قرار أو إشعار يعد بمقتضى هذه المادة فيما لو رفض ذلـك الـشخص                   
  .تسلمه

تـاريخ  وحسب الفقرة الرابعة يعد الشخص المرسل إليه قد بلغ بمرور خمسة عشر يوماً على               
اإلرسال إذا كان هذا الشخص مقيماً في فلسطين أو بمرور ثالثين يوماً على تاريخ إرسالها إذا                

  .كان الشخص مقيماً خارج فلسطين
ويكفي لم أراد أن يثبت وقوع التبليغ أن يقم الدليل علـى ان الكتـاب أو القـرار أو                     

  .ركة لدى المراقباإلشعار قد أرسل في البريد على العنوان المحفوظ في ملف الش
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وإذا تعذر التبليغ وفقاً لما سبق فتبين الفقرة الخامسة أن التبليغ في هذه الحالة يتم بنشر                  
الكتاب أو القرار أو اإلشعار مرتين في صحيفتين يوميتين على نفقة الشخص المعني أو علـى                

 قانونيـاً فـي جميـع       نفقة الشركة ذات العالقة وفقاً لما يقرره المراقب ويعد هذا النشر تبليغاً           
  .الوجوه

  
  )٣٧٠(مادة 

لمجلس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منهـا بمـا                
  :يلي

  .تحديد الرسوم التي يجب استيفاءها في تطبيق أحكام هذا القانون
  .ذا القانونتنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق األخرى المنصوص عليها في ه

للوزير المختص تفويض بعض صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلـى المراقـب،              
وللمراقب تفويض أي من صالحياته إلى أي من موظفي إدارة مراقبة الشركات في الـوزارة               

  .على أن تكون الصالحية محدودة وبصورة كتابية
  :المذكرة اإليضاحية

امة والسلطة التنفيذية تضع اللوائح التنفيذيـة لتطبيـق         القوانين العادية تضع قواعد ع      
القواعد العامة وكثير من نصوص هذا القانون قواعد عامة تحتاج إلى لوائح تنفيذيـة والجهـة              
المختصة بوضع اللوائح التنفيذية هي السلطة التنفيذية مجلس الوزراء وهذا ما نـصت عليـه               

 األساسي من أن لمجلس الوزراء وضع اللـوائح         الفقرة األولى التي كررت ما ورد في القانون       
التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون والنص يضع قاعدة عامة تتعلق باللوائح التنفيذية لما تحتـاج               
نصوص هذا القانون، وبعد ذلك خص اللوائح المتعلقة بتحديد الرسوم التي يجب استيفاءها في              

لخاصة بعقد تأسيس الـشركة والنظـام األساسـي         تطبيق أحكام هذا القانون، وتنظيم النماذج ا      
  .والوثائق األخرى المنصوص عليها في هذا القانون

وتخول الفقرة الثانية للوزير المختص تفويض بعض صالحياته المنصوص عليها في              
هذا القانون إلى المراقب، وخولت المراقب أي من صالحياته إلى أي من موظف إدارة مراقبة               

  .رة شريطة أن يكون التفويض كتابياً وفي أمر محددالشركات في الوزا
  

  )٣٧١(مادة 
، ١٩٣٠ لـسنة    ١٩، وقانون الشركات العادية رقم      ١٩٢٩ لسنة   ١٨يلغى قانون الشركات رقم     

، ١٩٦٤ لـسنة    ١٢المعمول بهما في محافظات غزة، كما يلغى العمل بقانون الشركات رقـم             
  . أحكام هذا القانونالمعمول به في محافظات الضفة، وكل حكم يخالف
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  :المذكرة اإليضاحية
 وقـانون   ١٩٢٩ لـسنة    ١٨تلغى هذه المادة إلغاء صريحاً كلياً قانون الشركات رقـم             

 والمعمول بهما في محافظات غزة وقـانون الـشركات   ١٩٣٠ لسنة  ١٩الشركات العادية رقم    
 األحكام الواردة    المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، لذلك تعد كل          ١٩٦٤ لسنة   ١٢رقم  

في القوانين المذكورة قد ألغيت إلغاء كلياً صريحاً، ولذلك ال مجال لتطبيق أي حكم ورد فـي                 
  .هذه القوانين فور نفاذ هذا القانون

  
  )٣٧٢(مادة 

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثـين                
  .لجريدة الرسميةيوما من تاريخ نشره في ا

  
  م٢٠٠٣:     /      /بتاريخ .. ………صدر بمدينة 

  هـ١٤٢٤:     /      / الموافق       
  

  ياسر عرفات                                                   
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                             
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