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  رقم
 مسلسل

 محتـویــات العـــدد
  رقم

 الصفحة

  القوانین : أوالً 
  5  .م2012لسنة ) 7(قانون الشركات التجاریةرقم   .1

  قرارات المجلس التشریعي: ثانیاً 

2.  
م بشـــأن إقـــرار 2012لســـنة  )4/1ع.غ/ 1339(رقـــمالمجلـــس التشـــریعي  قـــرار 

 .باالجماعمشروع قانون الشركات بالقراءة الثانیة
151  

 قرارات مجلس الوزراء: ثالثاً 

3.  
مبشــأن  تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء 2011لسـنة ) 486(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

بشــأن ترقیــة قضــاة محكمــة بدایــة إلــى   2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/6/206/11(رقــم 
  .استئنافقضاة محكمة 

152  

4.  
من قرار ) 1(تعدیل المادة مبشـأن  2012لسنة ) 317(قرار مجلس الوزراء رقم 

/ م بشأن تعیین السید2012لسنة ) هـ.إ/و.م/4/260/11(مجلس الوزراء رقم 
  .)A2(أسامة سعید حسین سعد مستشارًا لمجلس الوزراء للشؤون القانونیة بدرجة 

154  

5.  
مبشـــأن  تعیــین أســرى محــررین فــي 2012لســنة  )318(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  على الكادر العسكري) 105(عدد ) وفاء األحرار(صفقة تبادل األسرى 
156 

6.  
مبشـــأن اعتمــاد اإلطــار العــام لمهــام 2012لســنة ) 319(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة
158 

7.  
مبشــــأن تكلیــــف وزیـــر األشــــغال العامــــة 2012لســــنة ) 320( قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم 

  .واإلسكان بمهام أمین عام مجلس الوزراء لحین عودته من أداء مناسك الحج
161 

8.  
ــم  ــوزراء رق ــین أســرى محــررین فــي 2012لســنة ) 321(قــرار مجلــس ال مبشـــأن تعی

قیــود وزارة الداخلیــة واألمــن علــى ) 4(عــدد ) وفــاء األحــرار(صــفقة تبــادل األســرى 
  .الوطني

162 

9.  
م بشـأن اعتماد تقییمات عسكریة فـي 2012لسنة ) 322(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .)5(وزارة الداخلیة واألمن الوطني عدد 
164 

10. 
ــم  مبشـــأن تشــكیل لجنــة خاصــة لرســم 2012لســنة ) 323(قــرار مجلــس الــوزراء رق

  .السیاسات العلیا لإلعالم الحكومي
166  

ــم  .11 ــوزراء رق   168وائــل / مبشـــأن قبــول اســتقالة الســید2012لســنة ) 324(قــرار مجلــس ال
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  .بكر خلیل عبد العال من منصبه كمدیر عام مكتب رئیس الوزراء

12. 

مــن قــرار ) 2(مبشــأن تعــدیل المــادة 2012لســنة ) 325(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 
بشــــأن تعیـــین أســـرى م 2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م/1/263/11(مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ـــادل األســـرى  ـــي صـــفقة تب ـــى الكـــادر ) 105(عـــدد ) وفـــاء األحـــرار(محـــررین ف عل
  .العسكري

170  

13. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــد األضــــحى 2012لســــنة ) 326(ق ــــة عی مبشـــــأن عطل

  .المبارك
172  

14. 
ــم  ــوزراء رق ــغ 2012لســنة ) 327(قــرار مجلــس ال ) $60,000(مبشـــأن اعتمــاد مبل

  .سور قصر الضیافةلتنفیذ مشروع إنشاء 
173  

15. 
ــــوزراء رقــــم  كلــــف2012لســــنة ) 328(قــــرار مجلــــس ال محمــــد / مبشـــــأن إعفــــاء المُ

ــه مــن عــام  ســتحقة علی م حتــى 2000مصــطفى محمــد األســطل مــن الضــرائب المُ
  .تاریخه

175  

16. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ـــة 2012لســـنة ) 329(ق ـــب التقاعدی مبشــــأن نظـــام الروات

  .المحلیةلرؤساء مجالس الهیئات 
177  

17. 
ــم  مبشـــأن اإلفــراج عــن بعــض النــزالء 2012لســنة ) 330(قــرار مجلــس الــوزراء رق

  .بمناسبة عید األضحى المبارك
179  

18. 
مـــن ) 7(مبشـــأن تعــدیل البنــد رقــم 2012لســـنة ) 331(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

لســـنة ) هــــ.إ/و.م/02/119/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 1(المـــادة رقـــم 
  .بشأن اعتماد االطار العام وآلیة عمل اللجنة االداریة الوزاریة الدائمةم 2009

181  

19. 
مبشــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض 2012لســــنة ) 332(قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم 

  .حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم إلنشاء مدرسة حكومیة
183  

20. 
ـــوزراء رقـــم  ـــل التخصـــیص 2012لســـنة ) 333(قـــرار مجلـــس ال الســـابق مبشــــأن نق

  .الخاص برابطة الكتاب واألدباء الفلسطینیین إلنشاء قصر الثقافة
185  

21. 
مبشــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض 2012لســــنة ) 334(قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم 

  .حكومیة لصالح جمعیة قطر الخیریة إلنشاء مقر للجمعیة
187  

22. 
مبشــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض 2012لســــنة ) 335(قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم 

لصالح جمعیة الرحمة لإلغاثة والتنمیةإلنشاء مقر للجمعیة وكـذلك إنشـاء حكومیة 
  .المركز الثقافي الفلسطیني الكویتي

189  
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23. 
ــم  ــوزراء رق ــات العمــل خــارج نطــاق 2012لســنة ) 336(قــرار مجلــس ال مبشـــأن آلی

  .الوظیفة الحكومیة
191  

24. 
ــم  ــد العمــل 2012لســنة ) 337(قــرار مجلــس الــوزراء رق بقــرار مجلــس مبشـــأن تمدی

م بشـــــأن تخفـــــیض الرســـــوم 2009لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/132/11(الــــوزراء رقـــــم 
  .%50والدیون المترتبة على المركبات العمومیة بنسبة 

193  

25. 
أمیـر محمـد علـي / مبشـأن نقـل السـید2012لسنة ) 338(قرار مجلس الوزراء رقم 

ـــه أبـــو العمـــرین مـــن وزارة الشـــباب والریاضـــة للعمـــل فـــي وزارة العـــدل  بـــنفس درجت
  .الوظیفیة

195  

26. 
لكـل ) $1000(مبشــأن صـرف مبلـغ 2012لسنة ) 339(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .هـ1433/م2012موظف من اإلداریین العاملین في موسم الحج للعام 
197  

27. 
ــة 2012لســنة ) 340(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  مبشـــأن عطلــة رأس الســنة الهجری

  .م2012للعام هـ وعید االستقالل 1434للعام 
199  

28. 
مبشــأن اعتمــاد موازنـة طارئـة بقیمــة 2012لسـنة ) 341(قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 

  .لصالح مشروع كاسر األمواج بمیناء الصیادین) 300,000$(
201  

29. 
ــم  ــوزراء رق ــغ 2012لســنة ) 342(قــرار مجلــس ال ) $64,000(مبشـــأن اعتمــاد مبل

  .للحاسوب الحكوميلإلدارة العامة ) سیرفیر(لشراء جهاز خادم 
203  

30. 
ـــــم  ـــــس الـــــوزراء رق ـــــرار مجل ـــــغ وقـــــدره 2012لســـــنة ) 343(ق مبشــــــأن صـــــرف مبل

ــــــة شــــــهور لصــــــالح وزارة الشــــــؤون ) 150,000( شــــــیكل بشــــــكل دوري كــــــل ثالث
  .االجتماعیة لتغطیة النفقات الطارئة للحاالت الفقیرة

205  

  207  .الشرعیینبشأن الئحة المأذونین  2012لسنة ) 344(قرار مجلس الوزراء رقم  .31

32. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــیش القضـــائي  2012لســـنة ) 345(قـــرار مجل بشـــأن الئحـــة التفت

  .الشرعي
214  

  239  .بشأن الئحة المحامین الشرعیین 2012لسنة ) 346(قرار مجلس الوزراء رقم  .33

34. 
بشــــأن الئحـــــة المكتــــب الفنــــــي  2012لســـــنة ) 347(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 

  .بالمحكمة العلیا الشرعیة
246  

35. 
جــــراءات  2012لســـنة ) 348(قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم  بشــــأن الئحـــة قواعــــد وإ

  .مباشرة المجلس األعلى للقضاء الشرعي الختصاصاته
250  

  المجلس األعلى للقضاء الشرعي اتقرار : رابعاً 
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36. 
بشــأن الئحـــة 2012لســنة )  1/14(قــرار المجلــس األعلــى للقضــاء الشـــرعي رقــم 

  .اإلرشاد واإلصالح األسريتنظیم أعمال دائرة 
256  

37. 
بشـــأن مدونـــة 2012لســـنة ) 2/14(قـــرار المجلـــس األعلـــى للقضـــاء الشـــرعي رقـــم 

  .سلوك القاضي الشرعي
262  

  وغیرها قرارات وزاریة

38. 
بشــــأن اعتمــــاد 2012لســــنة ) 67(قــــرار وزیــــر األشــــغال العامــــة واإلســــكان رقــــم 

  .وتصنیف مصانع مواد البناء في فلسطین
271  

39. 
مبشــــأن اعتمــــاد 2012لســــنة ) 68(وزیــــر األشــــغال العامــــة واإلســــكان رقــــم قــــرار 

  .وتصنیف المختبرات الهندسیة في فلسطین
276  

40. 
من قرار وزیـر ) 15(مبشأن تعدیل المادة رقم 2012لسنة ) 109(قرار وزاري رقم 

ــــم  م بشــــأن اعتمــــاد وتصــــنیف 2012لســــنة ) 67(األشــــغال العامــــة واإلســــكان رق
  .ي فلسطینمصانع مواد البناء ف

285  

  287  .نظام مجالس الهیئات المحلیة للمحافظات الجنوبیة بشأن المكاره الصحیة .41

42. 
بشـأن رسـوم خـدمات الغرفـة  2/2013رقـم الفلسـطینیة قرار رئیس الغرفـة التجاریـة 

  .التجاریة الصناعیة الزراعیة الفلسطینیة لمحافظات غزة
295  
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  قانون الشركات التجاریة
  2012لسنة ) 7(رقم 

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة،

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع عل أحكام القانون االساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته، م1929لسنة ) 18(وعلى قانون الشركات رقم 

  غزة، محافظاتفی ماوتعدیالتهالمعمول به م1930لسنة )19(وعلى قانون الشركات العادیة رقم 
  ،محافظات الضفةالمعمول به في  وتعدیالته م1964لسنة ) 12(رقم وعلى قانون الشركات 

  م،11/10/2012وبناًء على اقرار المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته المنعقدة بتاریخ 
  وتعدیالته، 2003من القانون االساسي لسنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة 

  الفلسطیني،بسم اهللا ثم بسم الشعب العربي 
  :صدر القانون التالي 

  باب تمهیدي
  التعاریف وأحكام عامه

  )1(مادة 
یكــون للكلمــات والعبــارات التالیــة حیثمــا وردت فــي هــذا القــانون المعــاني المخصصــة 

  :لها أدناه، ما لم تدل القرینة على غیر ذلك 
  .وزارة االقتصاد الوطني:  الوزارة
  .وزیر االقتصاد الوطني:  الوزیر

مراقــــب الشــــركات المعـــین بقــــرار مـــن مجلــــس الــــوزراء بنـــاء علــــى تنســــیب :  المراقـــب
  .الوزیر

ــــة ــــة األوراق :  متعهــــد التغطی البنــــك المــــرخص أو الشــــركة المالیــــة المرخصــــة بتغطی
  .المالیة

  .هي التي تصدر عن وزارة االقتصاد الوطني:  الجریدة
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ة الفلســـطینیة أو مركـــز محكمـــة البدایـــة التـــي یقـــع المركـــز الـــرئیس للشـــرك: المحكمـــة 
الفــرع الــرئیس للشـــركة األجنبیــة ضـــمن اختصاصــها المكــاني، مـــا لــم یـــرد نــص علـــى 

  .غیر ذلك
أي ســوق نظــامي قــد یـــتم إدراج األوراق المالیــة الخاصــة بالشــركة المعینـــة :  الســوق

  .وتداولها فیه
ــــة المرخصــــة بتعــــاطي األعمــــال :  المصــــرف المصــــرف المــــرخص أو الشــــركة المالی
  .ة وفق أحكام التشریعات المعمول بهاالمصرفی

  
  )2(مادة 

تســري أحكــام هــذا القــانون علــى الشــركة بمــا ال یتعــارض ومبــادئ الشــریعة االســالمیة 
التـي تحتـرف ممارســة األعمـال التجاریــة وعلـى المســائل التـي تناولتهــا نصوصـه، فــإذا 

قـــانون لــم یكـــن فیهـــا مـــا ینطبـــق علـــى أي مســـألة مـــن تلـــك المســـائل فیرجـــع فیهـــا إلـــى 
التجارة، فإن لم یوجد فیه فیرجع إلى القانون المدني، فان لم یوجـد فیـه فیطبـق بشـأنها 

  .العرف التجاري
  
  )3(مادة 

مــــن هــــذا القــــانون تقســــم الشــــركات التــــي یــــتم ) 12،13(مــــع مراعــــاة أحكــــام المــــادتین 
  :تسجیلها بمقتضى هذا القانون إلى األنواع التالیة 

  .شركة التضامن .1
  .البسیطة شركة التوصیة .2
  .الشركة ذات المسؤولیة المحدودة .3
  .شركة التوصیة باألسهم .4
  .الشركة المساهمة .5
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  )4(مادة 
یــتم تأســیس الشـــركة فــي فلســطین وتســـجیلها فیهــا، بمقتضــى هـــذا القــانون، وتعــد كـــل 
شــركة بعــد تأسیســها وتســجیلها علــى ذلــك الوجــه شخصــًا اعتباریــًا فلســطیني الجنســیة، 

  .فلسطینویكون مركزها الرئیس في 
  ) 5(مادة 

یصـدر بقــرار مــن  الــوزیر نمــوذج عقــد تأســیس كــل نــوع مــن أنــواع الشــركات ونظامهــا 
األساسي، وطلب تسجیلها، وأن یشتمل كل نموذج على كافة البیانـات والشـروط التـي 

  .یتطلبها القانون، وال یجوز مخالفة النموذج إال ألسباب یقررها الوزیر
  
  )6(مادة 

خاصــًا بكــل نــوع مــن أنــواع الشــركات یســجل فیــه الشــركات  یــنظم المراقــب ســجالً  .1
بأرقام متسلسلة حسب تاریخ تسجیلها، وتدرج فیه التعـدیالت والتغیـرات التـي تطـرأ 

  .على كل منها
لكـــل شـــخص اإلطـــالع علـــى ســـجل الشـــركات بعـــد دفـــع الرســـوم المقـــررة بموافقـــة  .2

  .مسبقة من المراقب إذا اقتنع انه ذو مصلحة
  )7(مادة 

الســم شــركة أخــرى قائمــة،  أو مشــابهاً  للشــركة أن تتخــذ لنفســها اســما مطابقــاً  ال یجــوز
  .أو من شأنه أن یثیر اللبس حول نوع الشركة أو طبیعتها

  )8(مادة 
  .ال یجوز للشركة أن تباشر أعمالها إال بعد تسجیلها وفق أحكام هذا القانون

  
  )9(مادة 

لمنصــوص علیهــا فــي هــذا ال یمنــع إخــالل مؤسســي الشــركة بــإجراءات التأســیس ا .1
، أو تقریر عدم وجودها بالنسبة للغیر   .القانون من تقریر وجود الشركة فعًال
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ال یســتفید أي مــن المؤسســین مــن هــذا اإلخــالل ویعــد كــل مؤســس متضــامنًا مــع  .2
الشــركة الفعلیــة وبــاقي الشــركاء تجــاه الغیــر فــي التعــویض عــن الضــرر الــذي نــتج 

  .عن ذلك
  )10(مادة 

تباشر أعمالها وعلیها أن تخطر المراقب بذلك خالل سنة مـن تـاریخ  على الشركة أن
تســجیلها، فــإذا لــم تقــم بــذلك فللــوزیر بنــاًء علــى تنســیب مــن المراقــب أن یصــدر قــرارًا 

  . بشطبها من سجل الشركات
  
  )11(مادة 

تغییــر فــي عقــد الشــركة أو فــي نظامهــا األساســي ســواء كــان التعــدیل أو الیجــوز  .1
ها أو اسمها أو رأسمالها أو غایاتها أو مكـان مركزهـا الـرئیس أو ذلك یتعلق بعنوان

  .أي بیان آخر من البیانات التي سجلت الشركة بموجبها
علـى الشـركة أن تبلـغ المراقـب بـأي تغییــر أو تعـدیل خـالل عشـرة أیـام مـن إجرائــه  .2

  .وتطلب منه تسجیله ونشره حسب األصول
  )12(مادة 

ین بموجـــب اتفاقیـــات تبرمهـــا الحكومـــة تســـجل الشـــركات التـــي تؤســـس فـــي فلســـط .1
الفلســــطینیة مــــع أي حكومــــة أخــــرى، والشــــركات العربیــــة المشــــتركة المنبثقــــة عــــن 
الجامعة العربیة أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لهـا، لـدى المراقـب فـي سـجل 
خـــاص، وتطبـــق علیهـــا األحكـــام والشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون، 

ــنص علیهــا فــي االتفاقیــات والعقــود وذلــك فــي الحــاالت وعلــى  ُ المســائل التــي لــم ی
  .واألنظمة التي تم تأسیسها بموجبها

تســجل الشــركات التــي تعمــل فــي المنــاطق الحــرة لــدى المراقــب فــي ســجل خــاص،  .2
وترسـل صـورة عــن التسـجیل بمعرفــة المراقـب إلــى الهیئـة العامــة للمـدن الصــناعیة 
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وتطبــــق علیهـــا القــــوانین واللــــوائح  والمنـــاطق الصــــناعیة الحــــرة للعمـــل بمقتضــــاها،
  .المعمول بها في تلك الهیئة

یســمى ســجل الشــركات (تســجل الشــركات المدنیــة لــدى المراقــب فــي ســجل خــاص  .3
، وتطبــق علیهـــا أحكــام القـــانون المــدني والقــوانین الخاصـــة بهــا وعقودهـــا )المدنیــة

فـي وأنظمتها، ویسـري علـى تسـجیلها وتعـدیل عقودهـا األحكـام المنصـوص علیهـا 
  .هذا القانون بالقدر الذي ال یتعارض مع أحكام القوانین الخاصة بها

تسجل فروع الشركات األجنبیة والهیئات األجنبیـة التـي یكـون لهـا نشـاط أو مركـز  .4
  .في فلسطین، لدى المراقب في سجل خاص

  
  )13(مادة 

علــى الــرغم ممــا هــو منصــوص علیــه فــي هــذا القــانون، یجــوز بقــرار مــن مجلــس  .1
بنــاًء علـى تنســیب مــن وزیـر المالیــة ووزیــر االقتصـاد الــوطني، والــوزیر  -الـوزراء 
تحویل أي مؤسسة أو سلطة أو هیئة عامة إلى شـركة مسـاهمة، تعمـل  -المعني 

  .وفق األسس التجاریة، فإذا كانت منشأة بقانون خاص فیجب تعدیله أوالً 
لطة أو یحــــدد رأس مــــال تلــــك الشــــركة بتقــــدیر قیمــــة موجــــودات المؤسســــة أو الســــ .2

الهیئـــة العامـــة المـــراد تحویلهـــا إلـــى شـــركة، بمعرفـــة لجنـــة یشـــكلها مجلـــس الـــوزراء 
یكـون مـن أعضـائها مــدقق حسـابات قـانوني، وتعـد تلــك القیمـة أسـهمًا نقدیـة تمثــل 
رأس مال الشركة، مملوكة بالكامـل للدولـة، ویجـوز لهـا التصـرف فـي األسـهم كلیـًا 

  .أو جزئیاً 
عـداد عقـد تأسـیس الشـركة ونظامهـا األساسـي، علـى یعین مجلس الـوزراء لجنـة إل .3

أن یتضمن أسلوب بیع وتداول األسهم عنـدما تطـرح للتـداول، وتتـولى تلـك اللجنـة 
إتمـــام اإلجـــراءات الخاصـــة بتحویـــل المؤسســـة أو الســـلطة أو الهیئـــة العامـــة إلـــى 

  .شركة مساهمة، وتسجیلها بهذه الصفة طبقًا لهذا القانون
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جیل الشــــركة، یعـــین مجلـــس الـــوزراء مجلـــس إدارة لهــــا، لـــدى تمـــام التحویـــل وتســـ .4
یتـــولى تصـــریف شـــئونها، ویمـــارس جمیـــع الصـــالحیات المخولـــة لـــه بموجـــب هـــذا 

  .القانون
تعد الشركة خلفًا عامًا للمؤسسة أو السلطة أو الهیئة العامـة، وتحـل حلـوًال قانونیـًا  .5

  .محلها في كل مالها من حقوق وما علیها من التزامات
الشـركة األحكـام المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون، فیمـا لـم یـرد فیـه تطبق على  .6

  .نص في عقد تأسیسها ونظامها األساسي
  

  الباب األول
  شركة التضامن
  الفصل األول

  تأسیس الشركة وتسجیلها
  )14(مادة 

ثنـین وال اتتكون شركة التضـامن مـن عـدد مـن األشـخاص الطبیعیـین ال یقـل عـن  .1
طــرأت الزیــادة نتیجــة لــإلرث، علــى أن تراعــى أحكــام  یزیــد علــى عشــرین، إال إذا

ویكـون الشــركاء فیهـا متضــامنین فـي جمیــع . مــن هـذا القــانون) 15،29(المـادتین 
  .أموالهم عن التزامات الشركة

یجب أن یكون الشریك في شـركة التضـامن قـد أتـم ثمانیـة عشـر عامـًا مـن عمـره،  .2
  .كامل األهلیة

ة التــاجر، ویعــد قائمــًا بأعمــال التجــارة یكتســب الشــریك فــي شــركة التضــامن صــف .3
  .باسم الشركة، ویؤدي إفالس الشركة إلى إفالس جمیع الشركاء

  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )15(مادة 
یتكون عنوان شـركة التضـامن مـن أسـماء جمیـع الشـركاء فیهـا، أو مـن اسـم واحـد  .1

حســـــب " شـــــركائهم"أو " وشـــــركاه"أو أكثـــــر مـــــنهم، علـــــى أن تضـــــاف إلیـــــه عبـــــارة 
ن یكــون عنــوان الشــركة متفقــًا دائمــًا مــع أســماء الشــركاء مقتضــى الحــال، ویجــب أ

ذا ذكــر فــي عنــوان الشــركة اســم شــخص أجنبــي عنهــا، مــع علمــه بــذلك،  فیهــا، وإ
أصـــبح مســـئوًال عـــن التزاماتهـــا بالتضـــامن مـــع بـــاقي الشـــركاء فـــي مواجهـــة الغیـــر 

  .حسن النیة
ه وبـــاقي إذا تـــوفي أحـــد الشـــركاء، وكـــان عنـــوان الشـــركة مســـجًال باســـمه، فلورثتـــ  .2

االحتفــاظ بعنــوان الشــركة واســتعماله، إذا تبــین أن  –بموافقــة المراقــب  –الشــركاء 
  .إلى العنوان" خلفاء"عنوان الشركة اكتسب شهرة تجاریة، على أن تضاف كلمة 

لشـــركة التضـــامن أن تتخـــذ لهـــا اســـما تجاریـــًا خاصـــًا علـــى أن یقتـــرن هـــذا االســـم  .3
فـي مطبوعاتهـا ومراسـالتها كافـة ویثبـت التجاري بالعنوان الـذي سـجلت بـه ویـدرج 

  .على واجهة مركزها الرئیس، وكل فرع لها إن وجد
  )16(مادة 

یقــدم طلــب التســجیل إلــى المراقــب موقعــًا مــن جمیــع الشــركاء، مرفقــًا بــه النســخة  .1
أو مـن یفوضـه مـن  –األصلیة لعقد الشـركة وبیانـًا یوقعـه كـل مـنهم أمـام المراقـب 

یجــوز توقیـــع ذلـــك البیـــان أمــام الكاتـــب العـــدل أو أحـــد و  –المــوظفین التـــابعین لـــه 
  :المحامین المزاولین، ویجب أن یتضمن كل من العقد والبیان ما یأتي

  .عنوان الشركة، مقترنًا باسمها التجاري إن وجد  .أ 
  .أسماء الشركاء ومهنة وجنسیة وتاریخ میالد كل منهم وعنوانه  .ب 
  .المركز الرئیس للشركة  .ج 
  .وقیمة حصة كل شریكمقدار رأس مال الشركة،   .د 
  .غایات الشركة  .ه 
  .مدة الشركة، إن كانت محددة  .و 
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سم المفوض أو المفوضین بـاإلدارة والتوقیـع عنهـا إذا عینـوا فـي العقـد ومـدى ا  .ز 
  .صالحیاتهم

الوضــع الـــذي تــؤول إلیـــة الشــركة فـــي حالــة وفـــاة أحــد الشـــركاء أو إفالســـه أو   .ح 
  .الحجر علیه، أو وفاتهم جمیعاً 

  .الشركاء جمیعًا على إدراجهأي بیان آخر یتفق   .ط 
خــالل خمســة عشـــر یومــًا مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب إلیـــه  –یصــدر المراقــب قــراره  .2

بالقبول، إذا تبـین لـه أن عقـد الشـركة ال یخـالف هـذا القـانون أو القـوانین المعمـول 
بهــا أو النظــام العــام، أمــا إذا تبــین لــه خــالف ذلــك فعلیــه أن یطلــب إلــى الشــركاء 

مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب إلیــه برســالة مســجلة مــع علــم  یومــاً خــالل خمســة عشــر 
مـــن تـــاریخ اســـتالمهم الرســـالة، فـــإذا  الوصـــول إزالـــة المخالفـــة خـــالل ثالثـــین یومـــاً 

قاموا بذلك على المراقب أن یصدر قراره بقبول تسجیل الشركة فـور إخبـاره بـذلك، 
ذا لــم یقومــوا بــذلك فعلــى المراقــب أن یصــدر قــراراً  فض ویعــد رفضــًا بــالر  مســبباً  وإ

، ویجـــــوز  ـــــه دون أن یصـــــدر المراقـــــب قـــــرارًا ضـــــي المیعـــــاد المشـــــار إلی ضـــــمنیًا مٌ
لــدى الــوزیر،  –الصــریح أو الضــمني  -االعتــراض علــى قــرار رفــض التســجیل  

ـــیهم بالبریـــد المســـجل  خـــالل ثالثـــین یومـــًا مـــن اســـتالم الشـــركاء للقـــرار المرســـل إل
لمیعـاد المحـدد للمراقـب إلصـدار المصحوب بعلم الوصول، أو مـن تـاریخ انتهـاء ا

  .قراره
یصــدر الــوزیر قــراره بشــأن االعتــراض خــالل ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ قیــده بســجل  .3

، ویعــد رفضــًا لالعتـــراض  االعتراضــات بــالوزارة، ویجــب أن یكــون الـــرفض مســببًا
مضي المیعاد دون صدور قرار بشأنه، ویجـوز الطعـن أمـام محكمـة العـدل العلیـا 

خـالل سـتین یومـًا  –الصـریح أو الضـمني  -ر برفض االعتـراض على قرار الوزی
مـن تـاریخ اســتالم الشـركاء للقـرار المرســل إلـیهم بالبریـد المســجل المصـحوب بعلــم 

  .الوصول، أو من تاریخ انتهاء المیعاد المحدد لصدور قرار الوزیر
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اء بعــد ســداد الشــرك –بموافقــة المراقــب أو الــوزیر أو بحكـم نهــائي  –یـتم التســجیل  .4
الرســم المقــرر، ویقـــوم المراقــب بنشــر تســـجیل الشــركة فــي الجریـــدة خــالل ثالثـــین 

  .یومًا من تاریخ سداد الرسم
  )17(مادة 

یصــدر المراقــب شــهادة تســـجیل الشــركة، ویتعــین وضــعها فـــي مكــان ظــاهر بـــالمركز 
  .الرئیس للشركة، وصورة ضوئیة منها في كل فرع للشركة إن وجد

  )18(مادة 
تضـامن أن تنشـئ لهـا فروعـًا فـي أمـاكن متعـددة، علـى أن یـتم قیـد یجوز لشركة ال .1

الفـــرع فـــي مكتـــب التســـجیل الـــذي یقـــع فـــي محافظتـــه بموافقـــة المراقـــب،مع إیـــداع 
صــورة مســتخرجة مــن عقــد تأســیس الشــركة لــدى هــذا المكتــب خــالل ثالثــین یومــًا 

  .من تاریخ إنشاء الفرع
ســجیل الــذي ســجلت فیــه یجــب أن یــذكر فــي صــورة عقــد التأســیس اســم مكتــب الت .2

الشـــركة وتـــاریخ التســـجیل، كمـــا یلـــزم أن یـــودع فـــي مكتـــب التســـجیل الـــذي یتبعـــه 
  .الفرع، نماذج من التوقیع الخطي لممثل الشركة بالنسبة لهذا الفرع

یقوم المراقب باإلعالن عن تأسیس الفرع بنشره في الجریدة وفـي إحـدى الصـحف  .3
  .الیومیة على نفقة الشركة

  
  الفصل الثاني

  عالقة الشركاء ببعضهم وبالغیر
  )19(مادة 

عقـــد شـــركة التضـــامن هـــو الـــذي یحـــدد حقـــوق الشـــركاء وااللتزامـــات المترتبـــة علـــیهم، 
ذا لــم یــنص العقــد علــى هــذا التوزیــع، فیــتم توزیعهــا  ومنهــا توزیــع األربــاح والخســائر، وإ

  .بین الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )20(مادة 
فـي شـركة التضـامن االتفـاق علـى تغییـر حقـوقهم والتزامـاتهم أو تعـدیلها التـي للشركاء 

بموجــب عقــد الشــركة أو أي وثیقــة أخــرى ویشــترط  اً ترتبــت علــیهم تجــاه بعضــهم بعضــ
  .ألحكام هذا القانون في ذلك تسجیل ونشر أي تغییر أو تعدیل وفقاً 

  
  )21(مادة 

عمـــل مـــن األعمـــال التالیـــة دون ال یجـــوز للشـــریك فـــي شـــركة التضـــامن القیـــام بـــأي 
  :موافقة خطیة مسبقة من باقي الشركاء

  .االتفاق مع الشركة للقیام بأي عمل لها مهما كان نوعه .1
االتفــاق مــع أي شــخص إذا كــان موضــوع االتفــاق یــدخل ضــمن غایــات الشـــركة  .2

  .وأعمالها
ممارســة أي عمـــل ینـــافس بــه الشـــركة ســـواء مارســه لحســـابه الخـــاص أو لحســـاب  .3

  .الغیر
االشتراك في شركة أخـرى تمـارس أعمـاًال مماثلـة أو مشـابهة ألعمـال الشـركة، أو  .4

القیــام بــإدارة تلــك الشــركات وال تشــمل هــذه المــادة مجــرد المســاهمة فــي الشــركات 
  .المساهمة

  )22(مادة 
مـن هـذا القـانون یعـد الشـریك فـي شـركة التضـامن ) 23(مع مراعـاة أحكـام المـادة  .1

شــركائه عــن الــدیون وااللتزامــات التــي ترتبــت علــى مســؤوال بالتضــامن مــع ســائر 
الشــركة أثنــاء وجــوده شــریكًا فیهــا، كمــا یصــبح ورثتــه بعــد وفاتــه فــي حــدود تركتــه 

  .مسئولین بالتضامن عن تلك الدیون وااللتزامات إلى أن توفى هذه الدیون
كـــل مـــن انتحـــل صـــفة الشـــریك فـــي شـــركة التضـــامن ســـواء بألفـــاظ أو بكتابـــه أو  .2

مح للغیر عن علم منه بإظهاره كـذلك، یكـون مسـئوًال تجـاه كـل مـن تصرف، أو س
  .أصبح دائنًا للشركة اعتقادًا منه بصحة اإلدعاء
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  )23(مادة 
علـى دائنـي الشـركة مطالبتهـا بالوفـاء بالـدین والحصـول علـى حكـم ضـدها قبـل التنفیـذ 

  .على أموال الشریك الخاصة
  )24(مادة 

بإرادتـــه المنفـــردة مـــن الشـــركة إذا كانـــت للشـــریك فـــي شـــركة التضـــامن االنســـحاب  .1
  :غیر محددة المدة، ویترتب على ذلك التالي 

أن یبلغ المراقب والشركاء اآلخرین في الشركة، إشـعارًا خطیـًا بالبریـد المسـجل   .أ 
یتضـمن رغبتــه باالنسـحاب مــن الشــركة، ویسـري هــذا الحكــم اعتبـارًا مــن الیــوم 

حیفتین یـومیتین علـى األقـل علـى التالي من نشر المراقب إعالنًا بذلك في صـ
نفقـــــة الشـــــریك المنســـــحب، وال یحـــــتج باالنســـــحاب علـــــى الغیـــــر إال مـــــن هـــــذا 

  . التاریخ
أن یظــل الشــریك المنســحب مســئوًال بالتضــامن مــع بــاقي الشــركاء فــي الشــركة   .ب 

عن الدیون وااللتزامات التي ترتبت علیها قبل انسحابه منهـا ویعـد ضـامنًا لهـا 
  .باقي الشركاء وفقًا ألحكام القانونبأمواله الشخصیة مع 

أن یكون مسئوًال تجاه الشـركة والشـركاء البـاقین فیهـا عـن أي ضـرر لحـق بهـا   .ج 
  .أو بهم بسبب انسحابه من الشركة، والتعویض عن ذلك

إذا كانــت شـــركة التضــامن لمـــدة محـــددة، فــال یجـــوز ألي شــریك فیهـــا االنســـحاب  .2
  .ةمنها خالل تلك المدة إال بقرار من المحكم

) 2-1(یترتـب علــى الشــركاء البــاقین فــي الشــركة فــي حــال تطبیــق أحكــام البنــدین  .3
جـــراء التغیـــرات  مـــن هـــذه المـــادة إجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة علـــى عقـــد الشـــركة، وإ

  .الضروریة على أوضاعها وفقًا ألحكام هذا القانون
وكانــت مـن هـذه المـادة، ) 1(وفـي حالـة انسـحاب أحــد الشـركاء وفقـًا ألحكـام البنــد  .4

الشركة مكونه من شخصین اثنین، فال یؤدي ذلك إلى حل الشـركة، ولكـن یترتـب 
علــى الشــریك البــاقي إدخــال شــریك جدیــد أو أكثــر عوضــًا عــن الشــریك المنســحب 
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ذا لـم یـتم ذلـك خـالل هـذه المـدة تحـل  خالل ثالثـة أشـهر مـن تـاریخ االنسـحاب، وإ
  .الشركة حكماً 

  )25(مادة 
طلـــب الحكـــم بحـــل الشـــركة لعـــدم وفـــاء شـــریك آخـــر أو یجـــوز ألحـــد الشـــركاء أن ی .1

أكثــر بمــا تعهــد بــه، أو إذا بــین للمحكمــة وجــود أســباب خطیــرة تســوغ ذلــك ویكــون 
  .باطًال كل اتفاق یقضي بغیر ذلك

ویجوز للشركاء أن یطلبوا الحكم بإخراج شریك تكون تصرفاته ممـا یمكـن اعتبـاره  .2
  .كة قائمة بین الباقینسببًا مسوغًا لحل الشركة، على أن تبقى الشر 

  )26(مادة 
یجــوز للشـــریك أن ینـــزل عـــن حصـــته ألي شــریك آخـــر إال إذا نـــص عقـــد الشـــركة . 1

  .على غیر ذلك
ال یجــوز للشــریك النــزول عــن حصــته فــي الشــركة إلــى غیــر الشــركاء إال بموافقــة  .2

  .جمیع الشركاء أو بموافقة األكثریة المنصوص علیها في عقد الشركة
مـن هـذه المـادة ) 2، 1(ینا نزل الشریك عن حصته حسب البنـدوعلى أیة حال إذ .3

  .وجب القیام بإجراءات التسجیل والنشر وفق أحكام هذا القانون
إذا نـزل أحـد الشـركاء عـن حصـته فـال یبـرأ مـن دیـون الشـركة السـابقة علـى نزولــه  .4

 قبــل دائنیهــا إال إذا أقــروا هــذا النــزول وفقــًا للقواعــد المعمــول بهــا فــي شــأن حوالــة
  .الدین

  )27(مادة 
، ومـع ذلـك یجـوز  .1 كل اتفاق على جواز النزول عن الحصص دون قید یعد باطًال

للشریك أن ینزل إلى الغیر عن الحقوق المتعلقة بحصـته أو جـزء منهـا، وال یكـون 
  .لهذا النزول أثر إال بین طرفیه

إذا نـــزل أحـــد الشـــركاء إلـــى الغیـــر عـــن حصـــته فـــي شـــركة التضـــامن دون موافقـــة  .2
ركاء اآلخــرین أو األغلبیـــة المبینــة فـــي عقــد الشـــركة، فــإن هـــذا النــزول یكـــون الشــ
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غیر نافذ في حق الشركة ودائنیها والشركاء اآلخـرین وال یحـق لمـن تـم النـزول لـه 
  .التدخل في إدارة الشركة أو اإلطالع على حساباتها ودفاترها

تنـازل وفـق یحق لمن تم النزول له قـبض حصـة األربـاح التـي تسـتحق للشـریك الم .3
حساب األرباح المتفق علیه بین الشركاء، كما یحـق لـه فـي حالـة حـل الشـركة أن 
یأخـذ مـن موجــودات الشـركة الحصــة التـي تســتحق للشـریك المتنــازل وللتحقـق مــن 
مقـدار تلـك الحصــة یحـق لـه أن یحصــل علـى حسـاب التصــفیة اعتبـارًا مـن تــاریخ 

  . حل الشركة
  )28(مادة 

إلــى شــركة التضــامن بموافقــة جمیــع الشــركاء فیهــا إال یجــوز ضــم شــریك أو أكثــر  .1
إذا نص عقد الشركة على غیر ذلك، ویصبح الشریك الجدیـد مسـئوًال عـن الـدیون 
وااللتزامــات التــي ترتبــت علــى الشــركة بعــد انضــمامه إلیهــا، وضــامنًا لهــا بأموالــه 

  .الخاصة
ى الشــركة مـن هــذه المــادة علـى أي شــریك جدیــد ینضـم إلــ) 1(تسـري أحكــام البنــد  .2

  .بنزول أحد الشركاء له عن حصته في الشركة، أو أي جزء منها
  )29(المادة 

تبقى شركة التضامن قائمة ویستمر وجودها في حالة وفاة أحـد الشـركاء فیهـا، مـا  .1
لـــم یــــنص عقــــد الشــــركة أو أي عقـــد آخــــر وقعــــه جمیــــع الشـــركاء قبــــل وفــــاة أحــــد 

  .الشركاء فیها على غیر ذلك
ورثــة الشــریك المتــوفى إلــى الشــركة كــل بنســبة مــا آل ینضــم مــن یرغــب مــن     .أ 

بصــفة شــركاء متضــامنین إذا كــانوا ممــن تتــوافر فــیهم  هإلیــه مــن حصــة مورثــ
  .الشروط الواجب توافرها في الشریك المتضامن وفقًا ألحكام هذا القانون

إذا كــان بــین ورثــة الشــریك المتــوفى قاصــرٌ أو فاقــٌد لألهلیــة القانونیــة، ینضــم   .ب 
الشـركة بصـفة شـریك موصـى، وتتحـول الشـركة حكمـًا إلـى شـركة توصـیة إلـى 

  .بسیطة
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إذا اســتمرت شــركة التضــامن فــي العمــل بعــد وفــاة أي مــن الشــركاء فیهــا دون أن  .2
یكون في عقدها أو في أي عقد آخر وقعه جمیع الشركاء قبل وفاة الشـریك نـص 

أل تركـة الشـریك صریح بمنع استمرار قیامها، واستمرت على ذلـك الوجـه، فـال تسـ
  .المتوفى عن أي من الدیون وااللتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته

  )30(مادة 
یقدر نصیب الشریك الذي یخرج من الشركة أو ورثتـه بحسـب قیمـة حصـته یـوم وقـوع 
، وال یكـون لـه أو للورثـة فـي حالـة  ما یسوغ خروجه أو وفاته، ویدفع هذا النصیب نقدًا

االنضــمام للشــركة نصــیب فیمـا یســتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق للشــركة عـدم رغبــتهم فــي 
إال بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على أسـباب خروجـه، مـا لـم 

  .ینص عقد الشركة على غیر ذلك
  )31(مادة 

إذا أفلــس أحــد الشــركاء فــي شــركة التضــامن یكــون لــدائني الشــركة حــق االمتیــاز فــي 
نه الخاصة، أما إذا أفلست الشركة، فتعطى دیـون دائنیهـا حـق طابق إفالسه على دیو 

  .االمتیاز على دیون الشركاء
  

  الفصل الثالث
  إدارة شركة التضامن

  )32(مادة 
یحــق لكــل شــریك أن یشــترك فــي إدارة شــركة التضــامن، مــا لــم یحــدد الشــركاء فــي  .1

ـــد الشــــركة أو فــــي عقــــد مســــتقل أســــماء المفوضــــین بإدارتهــــا والتوقیــــع عنهــــا ، عقـ
وصالحیاتهم، وعلى الشخص المفوض أن یقوم بأعمال الشركة وفقًا ألحكـام هـذا 
القــــانون واللـــــوائح الصـــــادرة بموجبــــه، وفـــــي حـــــدود الصــــالحیات المفوضـــــة إلیـــــه، 
والحقوق الممنوحة له في عقد الشـركة، وال یجـوز لـه تقاضـي مكافـأة أو أجـر عـن 

  .عمله في إدارة الشركة إال بموافقة الشركاء
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بــإدارة شــركة التضــامن والتوقیــع عنهــا یعــد ممــثًال عــن الشــركة وتلتــزم  كــل مفــوض .2
الشــــركة باألعمــــال التــــي یقــــوم بهــــا بالنیابــــة عنهــــا، وباآلثــــار المترتبــــة علــــى هــــذه 

  .األعمال
  )33(مادة 

علـــى الشـــخص المفـــوض بـــإدارة شـــركة التضـــامن، ســـواء كـــان شـــریكًا فیهـــا أم لـــم  .1
  :یكن

خــــالص، وأن یحــــافظ علــــى أن یقــــوم بالعمــــل لصــــالح الشــــركة بكــــل   .أ  ــــة وإ أمان
حقوقهـــا ویراعـــي مصـــالحها، وأن یبـــذل مـــن العنایـــة فـــي تـــدبیر مصـــالحها مـــا 
یبذلــه فــي تــدبیر مصــالحه الخاصــة، وأن یمتنــع عــن أي نشــاط یلحــق الضــرر 

  .بالشركة
أن یقدم للشركاء فیها حسابات صـحیحة عـن أعمـال الشـركة ومعلومـات وافیـة   .ب 

ــــك  عنهــــا بصــــورة دوریــــة مناســــبة وكلمــــا ــــب الشــــركاء أو أي مــــنهم مثــــل تل طل
  .الحسابات والمعلومات والبیانات منه

یتحمـــل الشـــخص المفـــوض بـــإدارة شـــركة التضـــامن مســـئولیة ضـــمان أي ضـــرر  .2
ـــه أو تقصـــیره وتســـقط هـــذه المســـئولیة  یلحقـــه بالشـــركة أو یلحـــق بهـــا بســـبب إهمال
ــــه فــــي إدارة الشــــركة ألي ســــبب مــــن  بانقضــــاء ثــــالث ســــنوات علــــى انتهــــاء عمل

  .األسباب
  )34(مادة 

على الشخص المفـوض بـإدارة الشـركة، أن یقـدم للشـركاء فیهـا خـالل مـدة ال تزیـد  .1
  :على ثالثة أشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة 

حســابًا عــن كــل منفعــة نقدیــة أو عینیــة أو حقــوق حصــل علیهــا أو حازهــا مــن   .أ 
واحــتفظ بهــا  أي عمــل أو تصــرف یتعلــق بالشــركة قــام بــه أثنــاء إدارتــه للشــركة

لنفسه، بما في ذلك أیة منـافع مـن ذلـك القبیـل حصـل علیهـا نتیجـة السـتغالله 
ســمها أو عالمتهــا التجاریــة أو شــهرتها، ممــا یترتــب علیــه اعنــوان الشــركة أو 
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رد تلك المنافع للشركة بكامـل مقـدارها أو قیمتهـا مـع ضـمان الضـرر الـذي قـد 
  .یلحق بالشركة من جراء ذلك

أمـــوال أو موجــودات تعــود للشــركة أقـــدم علــى وضــعها تحـــت حســابًا عــن أیــة   .ب 
تصــرفه واســتعملها أو اســتغلها، أو قصــد اســتغاللها لمنفعتــه الشخصــیة وعلیــه 
أن یعید تلك األموال أو الموجودات للشركة مع ضمان قیمة مـا لحـق بهـا مـن 

  .ضرر
مـــن المـــادة ) 2(ال تســـري أحكـــام ســـقوط المســـئولیة المنصـــوص علیهـــا فـــي البنـــد  .2

من هـذا القـانون علـى األفعـال المنصـوص علیهـا فـي هـذه المـادة، وال یمنـع ) 33(
  .ذلك من تحمیل مرتكبها مسئولیة جزائیة بمقتضى قانون آخر

  
  )35(مادة 

  .ال یجوز للشریك غیر المفوض بادارة الشركة أن یتدخل في إدارتها .1
إذا قام الشریك غیر المفوض بعمل باسـم الشـركة ال تلتـزم الشـركة بهـذا العمـل مـا  .2

لـم یجــزه الشــركاء ولكــن تلتــزم الشــركة تجـاه الغیــر حســن النیــة بهــذا العمــل، وتعــود 
علــى هــذا الشــریك بالمطالبــة بــالتعویض عــن جمیــع األضــرار التــي لحقــت أو قــد 

  .تلحق بها من جراء هذا العمل
  
  )36(مادة 

ان الشــخص المفــوض بــإدارة شــركة التضــامن شــریكًا فیهــا ومعینــًا فــي عقــد إذا كــ .1
الشـــركة بتلـــك الصـــفة، فیجـــوز عزلــــه مـــن إدارتهـــا بموافقـــة جمیـــع الشــــركاء، دون 

  .موافقة الشریك المدیر، إال إذا نص عقد الشركة على غیر ذلك
فـي  یجوز عزل الشریك المفوض باإلدارة بقرار من أغلبیة الشـركاء إذا كـان معینـاً  .2

  .عقد مستقل أو كان من غیر الشركاء
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یجــوز عــزل الشــریك المفــوض بقــرار یصــدر عــن المحكمــة بنــاء علــى طلــب أحــد  .3
  .الشركاء إذا رأت المحكمة سببًا مسوغًا یبرر العزل

ال یترتــــب علــــى عــــزل الشــــخص المفــــوض بــــإدارة شــــركة التضــــامن فــــي أي مــــن  .4
  .المادة حل الشركةمن هذه ) 3، 2، 1(الحاالت الواردة في البنود 

  )37(مادة 
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاریف التـي یتكبـدها الشـخص المفـوض بإدارتهـا 
أثنــاء قیامــه بتســییر أعمالهــا، كمــا تتحمــل مــا یلحــق بــه مــن ضــرر بســبب قیامــه بــأي 
ـــم یحصـــل علـــى موافقـــة  عمـــل لمصـــلحة الشـــركة أو لحمایـــة أموالهـــا وحقوقهـــا، ولـــو ل

  .لى ذلكالشركاء المسبقة ع
  
  )38(مادة 

تلتـزم شــركة التضــامن بــأي عمــل أو تصــرف قــام بــه أي شــخص مفــوض بإدارتهــا  .1
  .أو بأي مستند وقعه باسمها سواء أكان شریكًا في الشركة أم لم یكن

یعد الشخص المفوض بإدارة الشـركة صـاحب مصـلحة ومخـوًال بالمخاصـمة باسـم  .2
  .الشركة إال إذا نص عقد الشركة على غیر ذلك

  )39( مادة
تلتــزم شــركة التضــامن بحفــظ دفاترهــا وقیودهــا وســجالتها فــي مركزهــا الــرئیس أو  .1

في أي محل تمارس فیه أعمالها، كمـا تلتـزم إذا كـان رأسـمالها عشـرة آالف دینـار 
ـــة  ـــًا أردنـــي أو أكثـــر أو مـــا یعادلهـــا بالعملـــة المتداول بحفـــظ دفـــاتر وســـجالت قانون

فیهــا اإلطــالع علیهــا بنفســه، أو  محاســبیة منظمــة بصــورة أصــولیة، ولكــل شــریك
بواســطة مــن یفوضــه خطیــًا بــذلك مــن أهــل الخبــرة واالختصــاص والحصــول علــى 

  .نسخ أو صورة منها، ویعد باطًال أي اتفاق على غیر ذلك
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تلتــزم شــركة التضــامن التــي یبلــغ رأســمالها مائــة ألــف دینــار أردنــي أو أكثــر أو مــا  .2
ین مـدقق حسـابات قـانوني یوافـق علیـه أكثریـة بتعی قانوناً  یعادلها بالعملة المتداولة

  .الشركاء
  

  الفصل الرابع
  انقضاء شركة التضامن وتصفیتها

  )40(مادة 
  :تنقضي شركة التضامن في أي من الحاالت التالیة 

  .اتفاق الشركاء جمیعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى .1
األصـلیة لهـا أم التـي مـددت إلیهـا انتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المـدة  .2

  .باتفاق جمیع الشركاء
  .انتهاء الغرض الذي أسست من أجله .3
مـن هـذا ) 24(مـن المـادة ) 4(بقاء شریك واحد فیها، مع مراعاة ما ورد في البنـد  .4

  .القانون
شــــهر إفــــالس الشــــركة، وفــــي هــــذه الحالــــة یترتــــب علــــى إفــــالس الشــــركة إفــــالس  .5

  .الشركاء
الشـــركاء فیهـــا أو بـــالحجر علیـــه، مـــا لـــم یقـــرر بـــاقي الشـــركاء شـــهر إفـــالس أحـــد  .6

  .استمرار الشركة بینهم، ما لم یوجد في عقد الشركة ما یمنع ذلك
  .صدور حكم قضائي .7
  .شطب تسجیل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون .8

  )41(مادة 
د الشــركاء تنظـر المحكمــة فــي حــل شــركة التضــامن، بنـاًء علــى دعــوى یقــدمها أحــ .1

  :وذلك في أي من الحاالت التالیة 
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، أو ألحــــق ضــــررًا   .أ  إذا أخـــل أي شــــریك بعقــــد الشـــركة إخــــالًال جوهریــــًا مســـتمرًا
جســیمًا بهــا نتیجــة ارتكابــه خطــأ فــي إدارة شــئونها أو فــي رعایــة مصــالحها أو 

  .المحافظة على حقوقها
ـــًا اســـتمرار الشـــركة فـــي أعمالهـــا إال بخســـارة ألي  .ب  ســـبب مـــن  إذا لـــم یعـــد ممكن

  .األسباب
كبیـرًا منهـا بحیـث أصـبحت الجـدوى  إذا خسرت الشركة جمیع أموالها أو جزءاً   .ج 

  .منتفیة من استمرارها
  .إذا وقع أي خالف بین الشركاء، وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً   .د 
إذا أصبح أي من الشركاء عاجزًا بشكل دائم عن القیـام بأعمالـه تجـاه الشـركة   .ه 

  .اتهاأو الوفاء بالتزام
مــن هـــذه ) 1(للمحكمــة فــي أي حالـــة مــن الحــاالت المنصـــوص علیهــا فــي البنـــد  .2

المادة أن تقرر حل الشركة، أو أن تقرر بقاءها واستمرارها فـي العمـل بعـد إخـراج 
شریك أو أكثر منها إذا كان ذلك  یـؤدي حسـب تقـدیرها إلـى اسـتمرار الشـركة فـي 

شـــركاء البـــاقین فیهـــا وتحفـــظ أعمالهـــا بصـــورة طبیعیـــة تحقـــق مصـــلحة الشـــركة وال
  .حقوق الغیر

  )42(مادة 
إذا توقفــت شــركة التضــامن عــن ممارســة أعمالهــا فعلــى المفــوض بإدارتهــا أو أي  .1

شــریك فیهــا تبلیــغ المراقــب بــذلك خــالل مــدة ال تزیــد علــى ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ 
توقفهــــا، وكــــذلك إذا وصــــل إلــــى علــــم المراقــــب أن الشــــركة متوقفــــة عــــن ممارســــة 

لهــا، فلــه إمهــال الشــركة للعــودة إلــى ممارســة أعمالهــا خــالل مــدة یحــددها لهــا أعما
عــــالن ذلــــك فــــي الجریــــدة وفــــي إحـــــدى  أو أن یقــــرر شــــطب تســــجیل الشــــركة، وإ
الصــــحف الیومیــــة علــــى نفقــــة الشــــركة دون أن یخــــل ذلــــك بمســــئولیة الشــــركة أو 

تلــــــك الشـــــركاء فیهـــــا عـــــن التزاماتهـــــا، والتزامـــــاتهم تجـــــاه الغیـــــر، أو یـــــؤثر علـــــى 
  .االلتزامات حتى تاریخ اإلعالن عن شطب تسجیل الشركة
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ألي متضــرر مــن قــرار المراقــب بشــطب تســجیل شــركة التضــامن أن یطعــن فیــه  .2
لــدى محكمــة العــدل العلیــا خــالل ســتین یومــًا مــن تــاریخ نشــر القــرار فــي الجریــدة، 
ویوقــف تنفیــذ قــرار الشــطب عنــد الطعــن فیــه، ویعــد الحكــم الــذي تصــدره المحكمــة 

  .الحالة نهائیًا ویترتب على المراقب نشره في الجریدة بعد تبلیغه له هي هذف
  )43(مادة 

إذا تألفــت شــركة التضــامن لمــدة معینــة واســتمرت فــي تعــاطي أعمالهــا بعــد انتهــاء  .1
تلـــك المـــدة بـــدون اتفـــاق جدیـــد، فیعـــد ذلـــك اســـتمرارًا لتلـــك الشـــركة وتظـــل حقـــوق 

اء المـــدة المعینـــة بقـــدر مـــا یتفـــق ذلـــك الشـــركاء والتزامـــاتهم كمـــا كانـــت حـــین انتهـــ
  .وشروط الشركة المتفق علیها بینهم

علــى الشــركاء إبــالغ المراقــب باســتمرار الشــركة فــي أعمالهــا خــالل خمســة عشــر  .2
ال تعرضــوا للعقوبــة المنصـوص علیهــا فــي المــادة  یومـًا مــن انتهــاء مـدة الشــركة، وإ

  .من هذا القانون) 332(
  
  )44(مادة 

تعد شركة التضامن بعد انقضائها ألي سبب من األسباب المنصـوص علیهـا فـي  .1
هــذا القــانون، فــي حالــة تصــفیة وتــتم تصــفیة أموالهــا وتقســیمها بــین الشــركاء وفقــًا 
لما هو متفق علیـه فـي عقـد الشـركة أو فـي أي وثیقـة موقعـة مـن جمیـع الشـركاء، 

تقسـیم أموالهـا بـین الشــركاء فـإذا لـم یوجـد ذلـك االتفـاق فتتبـع فـي تصـفیة الشـركة و 
  .أحكام هذا القانون

تحــتفظ شــركة التضــامن الموجــودة تحــت التصــفیة بشخصــیتها االعتباریــة إلــى أن  .2
لـــى المـــدى الالزمـــین للتصـــفیة وإلجراءاتهـــا، وتنتهـــي  تــتم تصـــفیتها وذلـــك بالقـــدر وإ
ـــة ســـواء كـــان مـــن  ســـلطة المـــدیر المفـــوض بـــإدارة أعمـــال الشـــركة فـــي هـــذه الحال

أو مـــــن غیــــرهم، ویجـــــب أن یضــــاف إلـــــى عنــــوان الشـــــركة خــــالل مـــــدة  الشــــركاء
  ).تحت التصفیة(تصفیتها عبارة 
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  )45(مادة 
إذا كانــت تصــفیة شــركة التضــامن اختیاریــة باتفــاق جمیــع الشــركاء، فیعــین المصــفي، 
ویحـدد أجــره مـن قــبلهم، فـإذا اختلفــوا علــى ذلـك یــتم تعیـین المصــفي وتحدیـد أجــره مــن 

لــــى طلــــب الشــــركاء أو أي مــــنهم، وأمــــا إذا كانــــت الشــــركة قــــد قبــــل المحكمــــة بنــــاء ع
مــن قبــل  هانقضــت بحكــم القــانون أو بقــرار قضــائي فیــتم تعیــین المصــفي وتحدیــد أجــر 

المحكمة وفي جمیع األحـوال یجـوز للمحكمـة بنـاء علـى طلـب أحـد الشـركاء وألسـباب 
مســــوغة أن تقضــــي بعــــزل المصــــفي، وكــــل قــــرار أو حكــــم بعــــزل المصــــفي یجــــب أن 

شتمل على تعیین من یحل محله، ویجـب نشـر اسـم المصـفي وطریقـة التصـفیة التـي ی
حــددها الشــركاء أو حــددتها المحكمــة فــي الجریــدة وفــي صــحیفتین یــومیتین علــى نفقــة 

  .الشركة
  )46(مادة 

على مصـفي شـركة التضـامن أن یبـدأ عملـه بإعـداد قائمـة تتضـمن أمـوال الشـركة  .1
ا لهـا مـن حقـوق علـى الغیـر ومـا علیهـا مــن وموجوداتهـا وأن یعمـل علـى تحدیـد مـ

التزامات وال یحق له أن ینـزل عـن أي مـن هـذه األمـوال والموجـودات والحقـوق أو 
  .یتصرف بها إال بموافقة مسبقة من جمیع الشركاء

لــیس للمصــفي أن یمــارس أي عمــل جدیــد مــن أعمــال الشــركة أو باســمها إال مــا  .2
  .به الشركةكان الزمًا أو ضروریًا إلتمام عمل قامت 

ذا تعــــدد المصــــفون كــــانوا مســــئولین  .3 یعــــد المصــــفي مســــئوًال بصــــفته الشخصــــیة وإ
  .بالتضامن عن مخالفة أحكام هذه المادة
  )47(مادة 

علـــى المصـــفي التقیـــد بـــاإلجراءات القانونیـــة والعملیـــة لتصـــفیة شـــركة التضـــامن وفقـــًا 
المســـتحقة  ألحكـــام هـــذا القـــانون أو أي قـــانون آخـــر، بمـــا فـــي ذلـــك تحصـــیل الـــدیون

  .للشركة، وتسدید الدیون المستحقة علیها حسب األولویة القانونیة المقررة لها
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  )48(مادة 
علــى المصــفي عنــد االنتهــاء مــن تصــفیة شــركة التضــامن أن یقــدم لكــل شــریك فیهـــا 
حسابًا ختامیًا عن األعمال واإلجـراءات التـي قـام بهـا فـي سـیاق التصـفیة، ویقـدم ذلـك 

ة إذا كان المصفي قد عـین مـن قبلهـا، ویبلـغ المراقـب فـي جمیـع الحساب إلى المحكم
نسخة مـن ذلـك الحسـاب، لإلعـالن عـن تصـفیة الشـركة فـي  هاحاالت التصفیة وأسباب

  .الجریدة
  )49(مادة 

تتبع األحكام والقواعد التالیـة فـي تسـویة الحقـوق بـین الشـركاء بعـد انقضـاء شـركة  .1
موالهـا وموجوداتهـا فـي تسـویة تلـك التضامن ووضعها تحـت التصـفیة، وتسـتعمل أ

الحقـــوق وااللتزامـــات المترتبـــة علیهـــا بمـــا فـــي ذلـــك األمـــوال التـــي قـــدمها الشـــركاء 
  :ألغراض تلك التسویة وكجزء منها وفقًا للترتیبات التالیة

  .نفقات التصفیة وأتعاب المصفي  .أ 
  .المبالغ المستحقة على الشركة للعاملین فیها  .ب 
  .الشركة للخزینة العامةالمبالغ المستحقة على   .ج 
  .الدیون المستحقة على الشركة لغیر الشركاء فیها  .د 
القروض التي قـدمها الشـركاء للشـركة ولـم تكـن جـزءًا مـن حصصـهم فـي رأس   .ه 

  .مالها
أو  ینــال كــل شــریك مــن الــربح ویتحمــل مــن الخســارة، بمــا فــي ذلــك ربــح التصــفیة .2

ذا لــم یــنص حســب النســبة المتفــق علیهــا والمحــددة فــي عقــد ال خســارتها شــركة، وإ
العقد على هذه النسـبة، فیـتم توزیـع األربـاح والخسـائر بنسـبة حصـة كـل مـنهم فـي 

  .رأس المال
یقســم مــا تبقــى بعــد ذلــك مــن أمــوال الشــركة وموجوداتهــا بــین الشــركاء كــل بنســبة  .3

  .حصته في رأسمالها
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  الباب الثاني
  شركة التوصیة البسیطة

  )50(مادة 
البسیطة من الفئتین التالیتین مـن الشـركاء وتـدرج وجوبـًا أسـماء تتألف شركة التوصیة 

  :الشركاء في كل منهما في عقد الشركة
وهــــم الــــذین یتولــــون إدارة الشــــركة وممارســــة أعمالهــــا، :  الشــــركاء المتضــــامنون .1

ویكونــون مســئولین بالتضــامن عــن دیــون الشــركة وااللتزامــات المترتبــة علیهــا فــي 
  .أموالهم الخاصة

وهــم الــذین یســاهمون فــي رأس مــال الشــركة دون أن یحــق :  الموصــونالشــركاء  .2
لهم إدارة الشـركة أو ممارسـة أعمالهـا ویكـون كـل مـنهم مسـئوًال عـن دیـون الشـركة 

  .وااللتزامات المترتبة علیها بمقدار حصته في رأس مال الشركة
  
  )51(مادة 

ذا ال یشـتمل عنــوان شــركة التوصـیة البســیطة إال علــى أسـماء الشــركاء  المتضــامنین وإ
إلـى اسـمه، ) وشـركاه(لم یكن فیها إال شریك واحـد متضـامن فیجـب أن تضـاف عبـارة 

وال یجــوز أن یــذكر اســم أي شــریك موصــي فــي عنــوان الشــركة، فــإذا ذكــر بنــاء علــى 
طلبــه أو علمــه بــذلك فإنــه یصــبح مســئوًال عــن دیــون الشــركة وااللتزامــات التــي ترتبــت 

غیر ممن یكون قد اعتمد فـي تعاملـه مـع الشـركة علـى علیها كشریك متضامن تجاه ال
  .ذلك بحسن نیة

  )52(مادة 
ال یجــوز للشــریك الموصــى أن یتــدخل فــي إدارة شــئون شــركة التوصــیة البســیطة  .1

ولیس له سلطة إلزامها، ولو بموجب وكالة، إنما یجـوز لـه أن یطلـع علـى دفاترهـا 
ثنـاء إدارتهـا وأن یستوضـح وحساباتها والسـجالت الخاصـة بـالقرارات المتخـذة فـي أ
  .عن حالتها وأمورها ویتداول والشركاء اآلخرون بشأنها
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ذا تــدخل الشــریك الموصــى فــي إدارة شــئونها فیكــون مســئوًال عــن جمیــع الــدیون  .2 وإ
وااللتزامــات التــي تحملتهــا الشــركة أثنــاء تدخلــه فــي إدارتهــا كأنــه شــریك متضــامن 

رفات مـدیري الشـركة وتقـدیم اآلراء على أنه ال یعد من أعمـال التـدخل مراقبـة تصـ
  .إلیهم

  )53(مادة 
یجوز قبول شریك متضامن جدیـد فـي شـركة التوصـیة البسـیطة، وذلـك بموافقـة جمیـع 
الشــركاء المتضــامنین واألغلبیــة العددیــة المالكــة ألغلبیــة حصــص الشــركاء الموصــین 

  .في رأسمال الشركة
  )54(مادة 

إلـــى شـــخص آخـــر بموافقـــة الشـــركاء یجـــوز للشـــریك الموصـــي أن ینـــزل عـــن حصـــته 
المتضامنین واألغلبیة العددیة للشـركاء الموصـین ویصـبح المتنـازل لـه شـریكًا موصـیًا 
ــــة للشــــركاء  فــــي الشــــركة إال إذا وافــــق جمیــــع الشــــركاء المتضــــامنین واألغلبیــــة العددی

  .الموصین على أن یدخل شریكًا متضامنًا في الشركة
  )55(مادة 

ي إدارة شــــركة التوصــــیة البســــیطة بإجمــــاع الشــــركاء یفصــــل فــــي أي خــــالف یقــــع فــــ
  .المتضامنین واألغلبیة العددیة للشركاء الموصین فیها

  )56(مادة 
ال یجــوز إجــراء أي تغییــر أو تعـــدیل فــي عقــد شـــركة التوصــیة البســیطة، إال بموافقـــة 

  .جمیع الشركاء المتضامنین، واألغلبیة العددیة للشركاء الموصین فیها
  )57(مادة 

تحــل شــركة التوصــیة البســیطة بــإفالس الشــریك الموصــى، أو إعســاره أو وفاتــه أو ال 
  .فقدانه أهلیته أو إصابته بعجز دائم
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  )58(مادة 
تطبـــق علـــى شـــركة التوصـــیة البســـیطة األحكــــام التـــي تطبـــق علـــى شـــركة التضــــامن 

نـص فـي هـذا  فیهـاالمنصوص علیها في هذا القانون، وذلك في الحاالت التي لم یرد 
  .الباب

  
  الباب الثالث

  شركة المحاصة
  )59(مادة 

شــــركة المحاصــــة شــــركة تنعقــــد بــــین شخصــــین أو أكثــــر یمــــارس أعمالهــــا شــــریك  .1
ظــاهر یتعامــل مــع الغیــر، بحیــث تكـــون الشــركة مقتصــرة علــى العالقــة الخاصـــة 

  .بین الشركاء
ر ال تتمتـــــع شـــــركة المحاصـــــة بالشخصـــــیة االعتباریـــــة وال تخضـــــع ألحكـــــام النشـــــ .2

جراءاتهــــا والتســــجیل والتــــرخیص ــــین الشــــركاء بجمیــــع طــــرق وإ ، ویجــــوز إثباتهــــا ب
  .اإلثبات

  )60(مادة 
ال یجـــوز لمـــن ســــبق أن شـــارك غیــــره فـــي صــــفقة تجاریـــة أن یشــــارك فیهـــا أشخاصــــًا 

  .آخرین إال بموافقة الشركاء المحاصین، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر ذلك
  )61(مادة 

علـى الشـریك الـذي تعامـل معـه فـي شـركة المحاصـة فـإذا لیس للغیـر حـق الرجـوع إال 
أقــر الشــركاء فیهــا بوجــود الشــركة أو صــدر عــنهم مــا یــدل الغیــر علــى وجودهــا بــین 
، ویكــون الشــركاء فیهــا مســئولین تجــاه ذلــك  الشــركاء، جــاز اعتبارهــا شــركة قائمــة فعــًال

  .الغیر على وجه التضامن
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  )62(مادة 
 هما وطریقــة إدارتهــا وحقــوق الشــركاءوالتزاماتیحــدد عقــد شــركة المحاصــة أغراضــه .1

وكیفیة توزیع األرباح والخسـائر، ومـدى رقابـة الشـریك المحـاص علـى اإلدارة وأیـة 
  .أمور أخرى یتفق علیها الشركاء

للشریك المحـاص الحصـول علـى بیـان حسـابي عـن التصـفیة بعـد إنجازهـا، وعلـى  .2
  .بیان سنوي إذا امتدت ألكثر من سنة

  
  )63(مادة 

  .التي تنقضي بها شركة التضامن نفسها لطرقباتنقضي شركة المحاصة  .1
نمــــا یعقبــــه حســــاب ختــــامي بــــین " تصــــفیة"ال یعقــــب انقضــــاء شــــركة المحاصــــة  .2 وإ

  .الشركاء یتولى تسویته عند النزاع خبیر تعینه المحكمة
  

  الباب الرابع
  الشركة ذات المسئولیة المحدودة

  أحكام عامة
  )64(مادة 

 عـــنت المســـئولیة المحـــدودة مـــن شـــریكین علـــى األقـــل وال تزیـــد تتـــألف الشـــركة ذا .1
، وتكــون مســئولیة الشــریك عــن دیونهــا وااللتزامــات المترتبــة علیهــا خمســین شــریكاً 

  .وخسائرها بمقدار حصته في رأسمالها
یجــوز للــوزیر بنــاء علــى تنســیب مبــرر مــن المراقــب الموافقــة علــى تســجیل شــركة  .2

  .ص واحدذات مسئولیة محدودة تتألف من شخ
  )65(مادة 

یجــب أال یقــل رأســمال الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة عــن خمســین ألــف دینــار  .1
، مقسمًا إلى حصـص متسـاویة، قیمـة قانوناً  أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة
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الحصــة الواحــدة دینــار واحــد علــى األقــل وهــى غیــر قابلــه للتجزئــة، علــى أنــه إذا 
واحد ألي سبب وجـب علـى الشـركاء فیهـا اختیـار تملك الحصة أكثر من شخص 

واحــد مــنهم لینــوب عــنهم لــدى الشــركة، فــإذا لــم یتفــق الشــركاء فیهــا أو لــم یوافقــوا 
مـــن تـــاریخ اشـــتراكهم فـــي الحصـــة فینـــوب عـــنهم  علـــى ذلـــك خـــالل ثالثـــین یومـــاً 

الشـخص الـذي یختــاره مـن بیــنهم مـدیر الشــركة أو هیئـة المــدیرین حسـب مقتضــى 
  .الحال

  .وز أن تكون حصة الشریك عمال یؤدیه للشركةال یج .2
  )66(مادة 

ال یجـــوز للشـــركة ذات المســــئولیة المحـــدودة طـــرح حصصــــها أو زیـــادة رأســــمالها، أو 
االقتــراض عــن طریــق االكتتــاب العــام، وال یجــوز لهــا إصــدار أســهم أو ســندات قــرض 

  .قابلة للتداول
  
  )67(مادة 

، ویجـــــوز أن یكـــــون للشـــــركة ذات المســـــئولیة المحـــــدودة أن تتخـــــذ  .1 عنوانـــــًا خاصـــــًا
  .عنوانها مستمدًا من أغراضها، ویجوز أن یتضمن عنوانها اسم شریك أو أكثر

یحــق لشـــركة التضـــامن أو التوصــیة البســـیطة االحتفـــاظ بعنوانهــا األصـــلي إذا مـــا  .2
  .رغبت بالتحول إلى شركة ذات مسئولیة محدودة

وأن یـــدرج ) محـــدودة ذات مســـئولیة(یجـــب أن یضـــاف إلـــى عنـــوان الشـــركة عبـــارة  .3
عنوانهـا ومقــدار رأسـمالها فــي جمیـع أوراقهــا ومطبوعاتهـا وعقودهــا وفواتیرهـا، فــإذا 
أهمـــل المـــدیرون مراعـــاة ذلـــك كـــانوا مســـئولین بالتضـــامن عـــن التزامـــات الشـــركة 

  .والتعویضات في أموالهم الخاصة تجاه الغیر
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  الفصل األول
  تأسیس الشركة ذات المسئولیة المحدودة

  )68( مادة
  :یخضع تأسیس الشركة ذات المسئولیة المحدودة لإلجراءات التالیة 

یقــدم طلــب تأســیس الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة إلــى المراقــب مرفقــًا بــه عقــد  .1
تأسیســها ونظامهــا علــى النمــاذج المعتمــدة لهــذه الغایــة، ویوقــع مــن الشــركاء أمــام 

ـــًا بـــذلك أو أمـــام الكاتـــب  العـــدل أو أحـــد المحـــامین المراقـــب أو مـــن یفوضـــه خطی
  .المجازین

  :یجب أن یتضمن عقد تأسیس الشركة ذات المسئولیة المحدودة البیانات التالیة .2
  .عنوان الشركة واسمها، وغایاتها، والمركز الرئیس لها  .أ 
  .أسماء الشركاء، وجنسیة كل منهم وعنوانه  .ب 
وصـف مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شریك فیه النقدیـة، أو العینیـة، مـع   .ج 

  .دقیق للحصص العینیة وقیمتها التي قدرت بها
  .مجلس الرقابة إذا كان عدد الشركاء یزید على سبعة  .د 

یجـــب أن یتضـــمن نظـــام الشـــركة ذات المســـئولیة المحـــدودة البیانـــات المنصـــوص  .3
  : من هذه المادة، باإلضافة إلى البیانات التالیة ) 2(علیها في البند 

هیئــــة المــــدیرین وصــــالحیاتهم، وحــــدود  طریقــــة إدارة الشــــركة، وعــــدد أعضــــاء  .أ 
رین في اإلستدانه، ورهن العقارات التـي تملكهـا الشـركة، یصالحیات هیئة المد

  .وتقدیم الكفاالت باسمها
شــروط النــزول عــن الحصـــص فــي الشــركة واإلجـــراءات الواجــب اتباعهــا فـــي   .ب 

  .ذلك والصیغة التي یجب أن یحرر بها النزول
  .على الشركاء كیفیة توزیع األرباح والخسائر  .ج 
اجتماعـــــات الجمعیـــــة العامـــــة للشـــــركاء ونصـــــابها القـــــانوني، ونصـــــاب اتخـــــاذ   .د 

  .القرارات فیها واإلجراءات الخاصة بكیفیة عقد تلك االجتماعات
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جراءاتو قواعد تصفیة الشركة   .ه    .هاإ
  .أي بیانات أخرى إضافیة یقدمها الشركاء أو یطلب المراقب تقدیمها  .و 

  )69(مادة 
ـــــزم مقـــــدمو الحصـــــص  .1 ـــــة فـــــي رأســـــمال الشـــــركة بنقـــــل ملكیتهـــــا للشـــــركة یلت العینی

  .وبالمحافظة علیها وعدم التصرف فیها إلى حین تسلیمها إلى الشركة
إذا لـــم یقـــم مقـــدمو هـــذه الحصـــص بنقـــل ملكیتهـــا إلـــى الشـــركة، فیكونـــون ملـــزمین  .2

حكمــًا بــدفع قیمتهــا نقــدًا وفــق الســعر الــذي اعتمــده المؤسســون فــي نظــام الشــركة 
  .طلب ما یثبت صحة تقدیر قیمة الحصص العینیة وعلى المراقب

تعــد حقـــوق االمتیـــاز وحقـــوق االختـــراع والمعرفــة الفنیـــة وغیرهـــا مـــن الحقـــوق مـــن  .3
  .المقدمات العینیة

یكــون المؤسســون مســئولین بالتضـــامن تجــاه الغیــر عـــن صــحة تقــدیر الحصـــص  .4
ط دعــوى العینیــة بقیمتهــا الحقیقیــة فــي تــاریخ تقــدیم طلــب التســجیل للمراقــب، وتســق

  .المسئولیة بمرور خمس سنوات من تاریخ تسجیل الشركة في سجل الشركات
  
  )70(مادة 

ال یــتم تأســیس الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة إال إذا وزعــت جمیــع الحصــص  .1
النقدیــة فــي عقـــد تأســیس الشــركة بـــین الشــركاء ودفعــت قیمتهـــا فــي مصــرف مـــن 

تة للدفع مع عقـد التأسـیس لـدى المصارف المعتمدة ویجب أن تودع الشهادة المثب
  .مراقب الشركات

ال یجـــوز للمصــــرف تســـلیم المبــــالغ المدفوعـــة مــــن الشـــركاء عــــن حصصـــهم فــــي  .2
رأســمال الشــركة إال للمــدیر أو لهیئــة المــدیرین بعــد حصــول الشــركة علــى شــهادة 

  .تسجیل حسب األصول وال یجوز إلدارة الشركة إقراض الشركاء من مالها
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  )71(مادة 
یصدر المراقب قراره بالموافقة على تسـجیل الشـركة خـالل خمسـة عشـر یومـًا مـن  .1

تــاریخ تقــدیم الطلــب والتوقیــع علیــه مــن قبــل الشــركاء، ولــه رفــض الطلــب إذا تبــین 
له أن في عقد الشركة أو نظامهـا مـا یخـالف األحكـام المنصـوص علیهـا فـي هـذا 

انون آخــر معمــول بــه فــي القــانون أو فــي اللــوائح الصــادرة بموجبــه، أو فــي أي قــ
فلســطین، ولـــم یقـــم الشـــركاء بإزالـــة المخالفــة خـــالل المـــدة التـــي یحـــددها المراقـــب، 
وللشركاء االعتراض على قرار الرفض إلى الـوزیر خـالل ثالثـین یومـًا مـن تبلیغـه 
ذا قـــرر الــوزیر رفـــض االعتـــراض، فیحــق للمعترضـــین الطعــن فـــي قـــراره  إلــیهم، وإ

  .الل ستین یومًا من تاریخ تبلیغهم القرارلدى محكمة العدل العلیا خ
إذا وافق المراقب على تسجیل الشـركة أو تمـت هـذه الموافقـة بقـرار مـن الـوزیر أو  .2

مــن هــذه المــادة، وبعــد أن یقــدم ) 1(مــن محكمــة العــدل العلیــا وفقــًا ألحكــام البنــد 
مــــن خمســــین بالمائــــة  %)50(الشـــركاء الوثــــائق التــــي تثبـــت أن مــــا ال یقــــل عـــن 

ل الشـــركة قـــد تـــم دفعـــه، یقـــوم المراقـــب باســـتیفاء رســـوم التســـجیل، ویصـــدر رأســـما
شــهادة بتســجیلها وتنشــر فــي الجریــدة، وفــي جمیــع األحــوال یجــب أن یســدد بــاقي 

  .رأسمال الشركة خالل السنتین التالیتین لتسجیلها
  

  الفصل الثاني
  الحصص وانتقالها

  )72(مادة 
أن ینـزل عـن حصصـه فـي رأسـمال  للشریك فـي الشـركة ذات المسـئولیة المحـدودة .1

ــــى أي مــــن الشــــركاء أو لغیــــرهم، بموجــــب ســــند تحویــــل وفقــــًا للصــــیغة  الشــــركة إل
ــــه  ــــده وتوثیقــــه لــــدى المراقــــب واإلعــــالن عن المحــــددة فــــي نظــــام الشــــركة، ویــــتم قی
واســـتیفاء الرســــوم المقـــررة لــــذلك وال یحـــتج بهــــذا النـــزول فــــي مواجهـــة الشــــركة أو 

  .ده وتوثیقه على الوجه المتقدمالشركاء أو الغیر إال بعد قی
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ال یتوقــــف نــــزول الشـــــریك عــــن حصصـــــه فــــي رأســـــمال الشــــركة ذات المســـــئولیة  .2
المحــدودة بــالبیع أو بغیــره إلــى أحــد الشــركاء فیهــا علــى موافقــة بــاقي الشــركاء أو 

  .مدیر الشركة أو هیئة المدیرین فیها
  )73(مادة 

دودة، بیــع حصصــه فــي إذا رغــب أحــد الشــركاء فــي الشــركة ذات المســئولیة المحــ .1
الشـــركة للغیـــر علیـــه أن یقـــدم طلبـــًا بـــذلك إلـــى مـــدیر الشـــركة أو هیئـــة المـــدیرین 

  .حسب واقع الحال یتضمن السعر الذي یطلبه
وعلى المدیر أو هیئة المـدیرین إخطـار بـاقي الشـركاء بشـروط البیـع خـالل أسـبوع  .2

ــــه، ویكــــون للشــــركاء األولویــــة فــــي الشــــرا ــــاریخ تقــــدیم الطلــــب إلی ء بالســــعر مــــن ت
  .المعروض، وعلى المدیر أو هیئة المدیرین إبالغ المراقب بنسخة من الطلب

إذا تقدم أكثر مـن شـریك لشـراء الحصـص المـراد بیعهـا بالسـعر المعـروض، تقسـم  .3
الحصـــص بـــین الـــراغبین مـــن الشـــركاء بالشـــراء كـــل بنســـبة حصـــته فـــي رأســـمال 

مـدقق حسـابات قانونیــًا الشـركة، وفـي حالـة االخـتالف علـى الســعر یعـین المراقـب 
، وتقســـم الحصـــص بــــین  علـــى نفقـــة الشـــركة لتحدیـــد الســـعر، ویعـــد تقـــدیره نهائیـــًا

  .الشركاء الراغبین بالشراء
یومــًا مــن تــاریخ إخطــار الشــركاء بشــروط البیــع دون أن  ینإذا انقضــت مــدة ثالثــ .4

یبـــدي أحـــد مـــنهم رغبتـــه فـــي الشـــراء بالســـعر المعـــروض أو بالســـعر المقـــدر مـــن 
ســـابات، یكـــون للشـــریك الراغـــب بـــالبیع الحـــق فـــي بیـــع حصصـــه للغیـــر مـــدقق الح

  .بالسعر المعروض أو بالسعر المقدر كحد أدني
أمـا إذا لــم یبــد أي مــن الشـركاء أو الغیــر رغبتــه فــي شـراء الحصــص المــراد بیعهــا  .5

أعـاله، یجــوز للشــریك ) 4(خـالل ثالثــین یومــًا مـن انتهــاء المــدة المعینـة فــي البنــد 
  .الطلب من المراقب بیع الحصص بالمزاد العلني الراغب بالبیع
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  )74(مادة 
إذا صـــدر حكـــم قضـــائي بالتنفیـــذ علـــى حصـــص أحـــد الشـــركاء المـــدینین فتعطـــى  .1

ذا لــم یتقــدم أحــد  األولویــة فــي شــراء تلــك الحصــص لبــاقي الشــركاء فــي الشــركة، وإ
مــنهم لشــرائها أو تعـــذر االتفــاق علــى الســـعر خــالل مــدة ثالثـــین یومــًا مــن تـــاریخ 

نـي، ولكـل شــریك صـدور الحكـم بالتنفیـذ، تعـرض تلـك الحصــص للبیـع بـالمزاد العل
فــي الشــركة الــدخول باســمه فــي المــزاد علــى قــدم المســاواة مــع الغیــر وشــراء تلــك 

  .الحصص لنفسه
یصــدر المراقــب التعلیمــات الالزمــة لتنفیــذ عملیــات البیــع بــالمزاد العلنــي ألغــراض  .2

  .هذه المادة
  )75(مادة 

 إذا تــوفي أي شــریك فــي الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة، تنتقــل حصصــه إلـــى .1
ورثتــــه، ویطبــــق هــــذا الحكــــم علــــى الموصــــى لهــــم بــــأي حصــــة أو حصــــص فــــي 

  .الشركة
حال انتقال حصص الشـریك المتـوفى بـاإلرث أو بالوصـیة إلـى أكثـر مـن شـخص  .2

وكـان ذلــك یــؤدي إلــى زیــادة عــدد الشـركاء علــى الخمســین، بقیــت حصــص جمیــع 
تفــق الورثــة أو الموصــى لهــم فــي حكــم حصــة واحــدة بالنســبة إلــى الشــركة مــا لــم ی

الورثة أو الموصى لهم علـى انتقـال الحصـص إلـى عـدد مـنهم یـدخل ضـمن الحـد 
  .األقصى لعدد الشركاء

  )76(مادة 
تحــتفظ الشــركة فــي المقــر الــرئیس لهــا بســجل خــاص للشــركاء تــدون فیــه البیانــات  .1

  :التالیة عنهم 
اسم الشریك ولقبه إذا كان له لقب وجنسیته ومركـز إقامتـه وعنوانـه علـى وجـه   .أ 

  .دیدالتح
  .عدد الحصص التي یملكها الشریك وقیمتها  .ب 
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  .التغییر الذي یطرأ على حصص الشریك وتفاصیله وتاریخ وقوعه  .ج 
مـا یقـع علـى حصـص الشـریك مـن حجـز أو رهـن وأي قیـود أخـرى والتفاصـیل   .د 

المتعلقة بهـا، وال یكـون لـذلك أثـر فـي مواجهـة الشـركة أو الغیـر إال مـن تـاریخ 
  .قیده في سجل الشركاء

المــدیر أو هیئـــة المــدیرین فــي الشـــركة مســئولین عــن الســـجل وعــن صـــحة یكــون  .2
  .البیانات المدرجة فیه

یحق لكل شریك في الشركة ولكـل ذي مصـلحة مـن غیـر الشـركاء االطـالع علـى  .3
  .بذلك هذا السجل بنفسه أو بواسطة من یفوضه خطیاً 

بالبیانــات  علــى مــدیر الشــركة أو رئــیس هیئــة المــدیرین فیهــا تزویــد المراقــب ســنویاً  .4
المدونــة فــي الســجل الخــاص بالشــركاء فــي الشــركة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة 

مـن هــذه المــادة، وذلـك خــالل الشــهر األول مــن انتهـاء الســنة المالیــة للشــركة ) 1(
وبكــل تعــدیل أو تغییــر یطــرأ علــى تلــك البیانــات خــالل مــدة ال تزیــد علــى ثالثــین 

  .رمن تاریخ وقوع التعدیل أو التغیی یوماً 
  

  الفصل الثالث
  إدارة الشركة ذات المسئولیة المحدودة

  )77(مادة 
یتولى إدارة الشركة مدیر، أو هیئة مدیرین، ال یقل عـدد أعضـائها عـن اثنـین، وال  .1

یزید علـى سـبعة وفـق مـا یـنص علیـه النظـام األساسـي للشـركة لمـدة ال تزیـد علـى 
  .ونائبًا لهأربع سنوات، وتنتخب هیئة المدیرین رئیسًا لها 

یكـون لمـدیر الشـركة ذات المسـئولیة المحـدودة أو لهیئـة المـدیرین فیهـا الصــالحیة  .2
ـــــي یبینهـــــا نظامهـــــا، وتعـــــد األعمـــــال  ــــي إدارة الشـــــركة فـــــي الحـــــدود الت ـــــة فـ الكامل
والتصـــرفات التـــي یقـــوم بهـــا أو یمارســـها المـــدیر أو هیئـــة المـــدیرین باســـم الشـــركة 
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عامــل مــع الشــركة بحســن نیــة بغــض النظــر ملزمــة لهــا فــي مواجهــة الغیــر الــذي یت
  .عن أي قید یرد في نظام الشركة أو في عقد تأسیسها

یعد الغیر الذي یتعامل مع الشركة حسن النیة ما لم یثبـت غیـر ذلـك علـى أنـه ال  .3
یلـــزم ذلـــك الغیـــر بـــالتحقق مـــن وجـــود أي قیـــد علـــى صـــالحیات المـــدیر أو هیئـــة 

  .موجب عقدها أو نظامهاالمدیرین على سلطتهم في إلزام الشركة ب
  )78(مادة 

كـــان مـــدیرًا منفـــردًا لهـــا أو أحـــد أیعـــد مـــدیر الشـــركة ذات المســـئولیة المحـــدودة، ســـواء 
أعضــاء هیئــة المــدیرین فیهــا مســئوًال تجــاه الشــركة والشــركاء فیهــا والغیــر عــن ارتكابــه 

ة أي مخالفـــة ألحكـــام هـــذا القـــانون واللـــوائح الصـــادرة بموجبـــه، ولعقـــد تأســـیس الشـــرك
  .ونظامها األساسي والقرارات الصادرة عن جمعیتها العامة أو هیئة المدیرین

 )79(  
یحظر على مدیر الشركة ذات المسئولیة المحـدودة سـواء أكـان مـدیرًا منفـردًا أو مـدیرًا 
معینًا من قبل هیئة المدیرین، وعلى أي من أعضاء هیئة المـدیرین فیهـا تـولي وظیفـة 

مماثلـــة أو منافســة ألعمـــال الشـــركة، أو القیـــام بعمـــل فــي شـــركة أخـــرى ذات أغـــراض 
مماثــل ألعمــال الشــركة ســواء لحســابه أو لحســاب الغیــر بــأجر أو بدونــه أو االشــتراك 

للشــركة إال بموافقــة الجمعیــة  ةفــي إدارة شــركة أخــرى ذات أغــراض مماثلــة أو منافســ
نـــة مـــن الحصـــص المكو خمـــس وســـبعین بالمائـــة %) 75(العامـــة بأغلبیـــة ال تقـــل عـــن

ذا قــام بهـــا دون هــذه الموافقـــة فإنــه یتعـــرض إلــى عزلـــه مـــن إدارة  لرأســمال الشـــركة، وإ
لزامه بالتعویض إن كان له مقتضى   .الشركة وإ

  )80(مادة 
إذا شـــغر منصـــب المـــدیر أو هیئـــة المـــدیرین ألي ســـبب مـــن األســـباب یتـــولى مجلـــس 

ر مؤقـت للشـركة في هـذا القـانون تعیـین مـدی) 86(الرقابة المنصوص علیه في المادة 
لیتــولى إدارتهــا علــى أن تــدعى جمعیتهــا العامــة خــالل ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ تعیــین 
المدیر المؤقت النتخاب مدیر الشركة أو هیئة مدیرین، فان لم یكن لهـا مجلـس رقابـة 
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علــى دعــوة شـــریك أو  تولــت الجمعیــة العامــة انتخــاب المــدیر أو هیئـــة المــدیرین بنــاًء 
  .أكثر لها

  )81(مادة 
علــــى مـــــدیر الشـــــركة ذات المســــئولیة المحـــــدودة أو هیئـــــة المــــدیرین إعـــــداد المیزانیـــــة 
الســـــنویة للشــــــركة وحســــــاباتها الختامیــــــة بمــــــا فـــــي ذلــــــك حســــــاب األربــــــاح والخســــــائر 
واإلیضــاحات المرفقــة بهــا مدققــة جمیعهــا مــن مــدققي حســابات قــانونیین وفقــًا لقواعــد 

تقریــــر الســــنوي عــــن أعمــــال الشــــركة المحاســــبة المتعــــارف علیهــــا، باإلضــــافة إلــــى ال
ــاریعها وتقــــــدیمها إلــــــى الجمعیــــــة العامــــــة للشــــــركة وللمراقــــــب مرفقــــــة  نجازاتهــــــا ومشــــ وإ
بالتوصــیات المناســبة وذلــك خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن الســنة المالیــة الجدیــدة 

  .للشركة
  )82(مادة 

الشــركاء ت المســئولیة المحــدودة مــن جمیــع ألف الجمعیــة العامــة فــي الشــركة ذاتتــ .1
فیها وتعقد اجتماعًا سنویًا واحدًا خـالل األشـهر األربعـة األولـى مـن السـنة المالیـة 
للشــركة بــدعوة مــن المـــدیر أو رئــیس هیئــة المــدیرین وفـــي الموعــد والمكــان الـــذي 

  .یحدد لها
للجمعیة العامة في الشركة ذات المسئولیة المحدودة عقـد اجتمـاع غیـر عـادي أو  .2

مــن المــدیر أو مــن رئــیس هیئــة المــدیرین أو بنــاء علــى  أكثــر فــي أي وقــت بــدعوة
طلــب عــدد مــن الشــركاء یملكــون ربــع رأســمال الشــركة علــى األقــل أو بنــاء علــى 
طلب المراقب إذا قُدِّم إلیه طلٌب بـذلك مـن عـدد مـن الشـركاء فـي الشـركة یملكـون 

 مــن رأســمالها علـى األقــل، واقتنـع باألســباب الــواردة خمسـة عشــر بالمائـة %)15(
فـــي الطلـــب، وفـــي حالـــة عـــدم اســـتجابة الشـــركة یقـــوم المراقـــب بالـــدعوة لالجتمـــاع 

  .على نفقة الشركة
تبلــغ الــدعوة لكــل شــریك فــي الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة لحضــور اجتمــاع  .3

أو غیـر عـادي، إمـا بتسـلیم الـدعوة بالیـد  الجمعیة العامة للشركة سواء كـان عادیـاً 
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إرســالها إلیــه بالبریــد المســجل، علــى أن یــتم إرســالها مقابــل التوقیــع باالســتالم أو ب
علــى األقــل مــن التــاریخ المحــدد لعقــد االجتمــاع،  بالبریــد قبــل خمســة عشــر یومــاً 

وتعـد الـدعوة مبلغــة للشـریك خـالل مــدة ال تزیـد علــى سـتة أیـام مــن تـاریخ إیــداعها 
  .البرید المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة

المســـئولیة المحـــدودة حضـــور اجتماعـــات الجمعیـــة  لكـــل شـــریك فـــي الشـــركة ذات .4
العامــة للشــركة العادیــة أو غیــر العادیــة، مهمــا كــان عــدد الحصــص التــي یملكهــا 
في رأسمال الشركة ومناقشة األمور التي تعرض علیهـا والتصـویت علـى القـرارات 
ــــة  التــــي تتخــــذها، ولــــه أن ینیــــب عنــــه أي شــــریك آخــــر لحضــــور اجتمــــاع الجمعی

  .العامة
عى المراقب لحضور اجتماعات الجمعیة العامة فـي الشـركة ذات المسـئولیة ال ید .5

المحــدودة ســواء كانــت عادیــة أو غیــر عادیــة ولكــن علــى مــدیر الشــركة أو هیئــة 
ـــــیس  المـــــدیرین تزویـــــد المراقـــــب بنســـــخة مـــــن محضـــــر االجتمـــــاع موقعـــــه مـــــن رئ
ــــاریخ انعقــــاده  ــــك خــــالل عشــــرة أیــــام مــــن ت االجتمــــاع ومــــن كاتــــب المحضــــر وذل

علـــى طلــب المـــدیر أو هیئــة المـــدیرین أو بنـــاًء  لمراقــب حضـــور االجتمــاع بنـــاًء ول
 خمسـة عشـر بالمائـة%)15(على طلب خطي من شركاء یملكون ما ال یقل عن 

  .من الحصص المكونة لرأسمال الشركة
  )83(مادة 

یكون نصاب االجتماع العـادي للجمعیـة العامـة للشـركة ذات المسـئولیة المحـدودة  .1
ضـــور عــــدد مـــن الشــــركاء یمثلـــون أكثــــر مـــن نصــــف رأســـمال الشــــركة قانونیـــًا بح

ذا لم یتوافر هـذا النصـاب خـالل سـاعة مـن الوقـت المحـدد لبـدء  أصالة ووكالة، وإ
االجتمــاع یؤجـــل االجتمــاع إلـــى موعــد آخـــر یعقــد خـــالل خمســة عشـــر یومــًا مـــن 

یكـون التاریخ المحدد لالجتمـاع األول، ویعـاد تبلیـغ الشـركاء الـذین لـم یحضـروا، و 
ــــذین یحضــــرونه مهمــــا كــــان  ــــاني قانونیــــًا بالشــــركاء ال النصــــاب فــــي االجتمــــاع الث

  .عددهم أو النسبة التي یملكونها في رأس المال
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یكـــون نصـــاب االجتمـــاع غیـــر العـــادي للجمعیـــة العامـــة للشـــركة ذات المســـئولیة  .2
خمـــس وســـبعون %)  75(المحــدودة قانونیـــًا بحضـــور عـــدد مــن الشـــركاء یمثلـــون 

من الحصص المكونة لرأسـمال الشـركة علـى األقـل أصـالة ووكالـة، مـا لـم بالمائة 
ذا لـم یتــوافر النصــاب خــالل ســاعة مــن  یـنص نظــام الشــركة علــى أغلبیــة أعلــى وإ
الوقــت المحــدد لبــدء االجتمــاع، یؤجــل االجتمــاع علــى أن یعقــد خــالل عشــرة أیــام 

ن لـــم یحضـــروا، مـــن التـــاریخ المحـــدد لالجتمـــاع األول، ویعـــاد تبلیـــغ الشـــركاء الـــذی
خمســین بالمائــة %) 50(ویكــون النصــاب فــي االجتمــاع الثــاني قانونیــًا بحضــور 

على األقل ممن یمثلون الحصص المكونة لرأسـمال الشـركة أصـالة ووكالـة مـا لـم 
ذا لـــم یتـــوفر هــــذا النصـــاب ال ینعقــــد  ـنص نظـــام الشــــركة علـــى أغلبیـــة أعلــــى وإ یــ

  .االجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إلیه
  )84(ة ماد

یشــتمل جــدول أعمــال الجمعیــة العامــة العــادي للشــركة ذات المســئولیة المحــدودة  .1
  :في اجتماعها السنوي العادي على األمور التالیة 

مناقشــة تقریــر المــدیر أو هیئـــة المــدیرین عــن أعمـــال الشــركة وأوجــه نشـــاطها   .أ 
  .ومركزها المالي خالل السنة المالیة السابقة

ســـاب أرباحهـــا وخســـائرها، والمصـــادقة علیهـــا بعـــد مناقشـــة میزانیـــة الشـــركة وح  .ب 
  .تقدیم مدققي الحسابات لتقریرهم ومناقشته

انتخاب مدیر الشركة أو هیئة المـدیرین لهـا أو مجلـس الرقابـة حسـب مقتضـى   .ج 
  .الحال وفقًا ألحكام هذا القانون

تعیین مدقق حسابات الشركة وتحدید أتعابه وتطبـق علیـه األحكـام الـواردة فـي   .د 
  .من هذا القانون) 255-244(المواد 

أي أمــور أخــرى تتعلــق بالشــركة تعــرض علــى الجمعیــة العامــة مــن قبــل مــدیر   .ه 
الشــركة أو هیئــة المــدیرین فیهــا أو یقــدمها أي شــریك وتوافــق الجمعیــة العامــة 
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علــى مناقشــتها، علــى أن ال یكــون أي مــن تلــك األمــور ممــا ال یجــوز عرضــه 
  .ر عادي لها بمقتضى هذا القانونعلى الجمعیة العامة إال في اجتماع غی

تتخــذ الجمعیــة العامــة فــي الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة قراراتهــا فــي أي مــن  .2
مــن هــذه المــادة بأكثریــة الحصــص مــن ) 1(األمــور المنصــوص علیهــا فــي البنــد 

  .رأس المال الممثلة في االجتماع ویكون لكل حصة صوت واحد
  
  )85(مادة 

لشــركة ذات المســئولیة المحـــدودة إلــى اجتمــاع غیـــر تــدعى الجمعیــة العامــة فـــي ا .1
عـادي لمناقشـة األمــور التالیـة وال یجــوز مناقشـة أي أمــر منهـا إذا لــم یكـن مــدرجًا 

  :في الدعوة إلى االجتماع
تعـــدیل عقـــد تأســـیس الشـــركة أو نظامهـــا علـــى أن ترفـــق التعـــدیالت المقترحـــة   .أ 

  .بالدعوة
عــالوة اإلصــدار، علــى أن  تخفــیض أو زیــادة رأســمال الشــركة وتحدیــد مقــدار  .ب 

  .من هذا القانون) 89(تراعى في تخفیض رأس المال أحكام المادة 
  .دمج الشركة في شركة أخرى  .ج 
  .حل الشركة وتصفیتها  .د 
  .عزل مدیر الشركة أو هیئة المدیرین فیها وانتخاب من یحل محلهم  .ه 
  .بیع الشركة لشركة أخرى  .و 

مـن هـذا القـانون ) 91(و) 89(على الـرغم ممـا هـو منصـوص علیـه فـي المـادتین  .2
ذا كـــان الهـــدف إعـــادة هیكلـــة رأس المـــال، یجـــوز للشـــركة تخفـــیض رأســـمالها أو  وإ
زیادتــه فــي نفــس اجتمــاع الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة، علــى أن تتضــمن الــدعوة 
المبررات والجدوى التي یهدف إلیها هذا اإلجراء، وأن یتم نشر إعـادة هیكلـة رأس 

  .المال في صحیفتین یومیتین
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للجمعیـــة العامـــة للشـــركاء فـــي الشـــركة ذات المســـئولیة المحـــدودة أن تنـــاقش فـــي  .3
مــن ) 84(اجتماعهــا غیــر العــادي أیــا مــن األمــور المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

هذا القانون على أن تدرج في الـدعوة إلـى االجتمـاع، وتتخـذ قراراتهـا فیهـا بأكثریـة 
  .لكل حصة صوت واحد الحصص من رأس المال الممثلة في االجتماع ویكون

تتخــذ الجمعیــة العامــة فــي الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة قراراتهــا فــي أي مــن  .4
مـــن هـــذه المـــادة بأكثریـــة ال تقـــل عـــن ) 1(األمـــور المنصـــوص علیهـــا فـــي البنـــد 

من الحصــص المكونـــة لــرأس المـــال الممثلــة فـــي خمــس وســبعین بالمائـــة%) 75(
ـــم یـــنص نظـــام الشـــركة علـــى االجتمـــاع، ویكـــون لكـــل حصـــة صـــوت واحـــد، مـــا  ل

أكثریـــــة أعلـــــى، وتخضـــــع القـــــرارات التـــــي تتخـــــذها الجمعیـــــة العامـــــة فـــــي األمـــــور 
مـــن ) 2(والبنــد ) 1(مــن البنـــد ) أ، ب، ج، د، و(المنصــوص علیهـــا فــي الفقـــرات 

  .هذه المادة ألحكام الموافقة والتسجیل والنشر المنصوص علیها في هذا القانون
  )86(مادة 

اء أكثـر مـن سـبعة، وجـب أن یعـین فـي عقـد التأسـیس مجلـس إذا كان عدد الشرك .1
أن  العامـة رقابة من ثالثـة مـن الشـركاء علـى األقـل لمـدة معینـة، ویجـوز للجمعیـة

  .تنتخب من الشركاء مجلس رقابة بعد انتهاء هذه المدة لمدة أربع سنوات
لمجلـــس الرقابـــة أن یفحـــص دفـــاتر الشـــركة ووثائقهـــا، وأن یقـــوم بجـــرد الصـــندوق  .2

لبضائع واألوراق المالیة والوثائق المثبتة لحقوق الشـركة، وأن یطالـب المـدیر أو وا
هیئـة المـدیرین حســب الحـال فــي أي وقـت بتقــدیم تقـاریر عــن إدارتهـم، وأن یراقــب 

فــــي هــــذا الشــــأن إلــــى  المیزانیــــة، وتوزیــــع األربــــاح والتقریــــر الســــنوي ویقــــدم تقریــــراً 
  .الجمعیة العامة في اجتماعها العادي
  )87(ة ماد

مــــن عشــــرة بالمائــــة %) 10(علــــى الشــــركة ذات المســــئولیة المحــــدودة أن تقتطــــع  .1
أرباحهــا الســـنویة الصـــافیة لحســاب االحتیـــاطي اإلجبـــاري، وأن تســتمر علـــى هـــذا 
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االقتطــاع لكــل ســنة علــى أن ال یتجــاوز مجمــوع مــا اقتطــع لهــذا االحتیــاطي رأس 
  .مال الشركة

یة المحــدودة أن تقــرر اقتطــاع نســبة ال للجمعیــة العامــة فــي الشــركة ذات المســئول .2
مـن األربـاح السـنویة الصـافیة للشـركة لحسـاب  عشرین بالمائـة %)20(تزید على 

االحتیــــاطي االختیـــــاري، وللجمعیـــــة العامـــــة أن تقـــــرر اســـــتخدام هـــــذا االحتیـــــاطي 
ألغــــراض الشــــركة أو توزیعــــه علــــى الشــــركاء كأربــــاح إذا لــــم یســــتخدم فــــي تلــــك 

  .األغراض
  )88(مادة 

فــى الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة مــن نشــر میزانیتهــا الســنویة وحســاب أرباحهــا تع
  .وخسائرها والموجز من تقریر مدیرها أو هیئة المدیرین فیها في الصحف المحلیة

  )89(مادة 
للشــركة ذات المســئولیة المحــدودة أن تخفــض رأســمالها إذا زاد علــى حاجتهـــا، أو  .1

رأسـمالها علـى أن تراعـى فـي هـذه الحالـة  إذا لحقت بها خسـائر تزیـد علـى نصـف
  .من هذا القانون) 91(أحكام المادة 

علــى المراقــب أن ینشــر إعالنــًا علــى نفقــة الشــركة ذات المســئولیة المحــدودة فــي  .2
صـــــحیفة یومیـــــة ثـــــالث مـــــرات متتالیـــــة یتضـــــمن قـــــرار الجمعیـــــة العامـــــة للشـــــركة 

علـى التخفـیض لـدى بتخفیض رأسمالها، ویحق لكل من دائنیها االعتراض خطیـًا 
المراقــب خــالل خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر آخــر إعــالن لقــرار التخفــیض، 
وللــدائن حــق الطعــن فــي قــرارات التخفــیض لــدى المحكمــة إذا لــم یــتمكن المراقــب 

  .من تسویة اعتراضه خالل ثالثین یومًا من تاریخ تقدیمه إلیه
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  الفصل الرابع
  المحدودة وتصفیتهاانقضاء الشركة ذات المسئولیة 

  )90(مادة 
ــي الشــــركة ذات المســــئولیة المحــــدودة بأحــــد األمــــور التــــي تنقضــــي بهــــا شــــركة  تنقضــ
المســـاهمة، وتجـــري تصـــفیة أموالهـــا وفقـــًا للقواعـــد المقـــررة فـــي تصـــفیة أمـــوال الشـــركة 

  .من هذا القانون) 288إلى  268من (المساهمة في المواد 
  )91(مادة 

ت المســــئولیة المحــــدودة علــــى نصــــف رأس مالهــــا فعلــــى إذا زادت خســــائر الشــــركة ذا
مدیرها أو هیئة المدیرین فیهـا دعـوة الجمعیـة العامـة للشـركة إلـى اجتمـاع غیـر عـادي 
لتصدر قرارها إما بتصفیة الشـركة أو باسـتمرارها وأمـا إذا بلغـت خسـائر الشـركة ثالثـة 

عـادي حـل الشـركة  أرباع رأسمالها، فیكون للجمعیة العامة أن تقرر فـي اجتمـاع غیـر
وتصــفیتها أو زیــادة رأســمالها بمــا ال یقــل عــن نصــف الخســائر، أمــا إذا بلغــت خســائر 
الشــــركة أكثــــر مــــن ثالثــــة أربــــاع رأســــمالها فیجــــب علــــى الجمعیــــة العامــــة أن تصــــفي 

  .الشركة
  )92(مادة 

تطبـق األحكـام المتعلقــة بشـركة المســاهمة علـى الشـركة ذات المســئولیة المحـدودة فــي 
ـــ م یـــرد بشـــأنه نـــص صـــریح فـــي األحكـــام المتعلقـــة بالشـــركة ذات المســـئولیة كـــل مـــا ل
  .المحدودة

  الباب الخامس
  شركة التوصیة باألسهم

  أحكام عامة
  )93(مادة 

  :تتألف شركة التوصیة باألسهم من فئتین من الشركاء هما 
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شــركاء متضــامنون ال یقــل عــددهم عــن اثنــین یســألون فــي أمــوالهم الخاصــة عــن  .1
  .وااللتزامات المترتبة علیها دیون الشركة

شـــركاء مســــاهمون ال یقـــل عــــددهم عـــن ثالثــــة ویســـأل كــــل شـــریك مــــنهم بمقــــدار  .2
  .مساهمته عن دیون الشركة والتزاماتها

  
  )94(مادة 

ال یجـوز أن یقـل رأســمال شـركة التوصــیة باألسـهم عـن مائــة ألـف دینــار أردنـي أو مــا 
م متســاویة القیمــة قابلــة للتــداول، وقیمــة یقســم إلــى أســهقانوناً  یعادلهــا بالعملــة المتداولــة

الســـهم الواحـــد دینـــار أردنـــي واحـــد غیـــر قابـــل للتجزئـــة، ویشـــترط أن ال یزیـــد رأســـمال 
الشـركة الــذي یطــرح لالكتتــاب علــى مثلــي مجمـوع مــا ســاهم بــه الشــركاء المتضــامنون 

  .في الشركة
  )95(مادة 

ـــــوان شـــــركة التوصـــــیة باألســـــهم مـــــن اســـــم واحـــــد أو أكثـــــر  مـــــن الشـــــركاء یتكـــــون عن
ومــا ) شــركة توصــیة باألســهم(العبــارة  هالمتضــامنین علــى أن یضــاف إلــى عنوانهــا هــذ

یــدل علــى أغراضــها وال یجــوز أن یــذكر اســم شــریك مســاهم فــي عنــوان الشــركة، فــإذا 
  .ذكر اسمه مع علمه بذلك أعتبر شریكًا متضامنًا في مواجهة الغیر حسن النیة

  
  )96(مادة 

بتأســیس شــركة المســاهمة علــى شــركة التوصــیة باألســهم مــع  تســري األحكــام المتعلقــة
  :مراعاة التالي 

یوقــع جمیــع الشــركاء المتضــامنون وغیــرهم مــن المؤسســین مشــروع نظــام الشــركة  .1
  .ویكون حكمهم من حیث المسئولیة حكم المؤسسین في شركة المساهمة

  .وینهمیذكر في مشروع نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنین وألقابهم وعنا .2
  .عن ذلك یتولى إجراءات تسجیل الشركة مدیرها ویكون مسئوالً  .3
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  )97(مادة 
تســـري أحكــــام شــــركة التضـــامن المنصــــوص علیهــــا فــــي هـــذا القــــانون علــــى الشــــركاء 
المتضـــامنین فـــي شـــركة التوصـــیة باألســـهم وتســـري علـــى الشـــریك المســـاهم فـــي هـــذه 

ة المســاهمة بالقــدر الــذي النظــام القــانوني الــذي یخضــع لــه المسـاهم فــي شــرك"الشـركة 
  ".ال یتعارض فیه هذا النظام مع أحكام شركة التوصیة

  
  الفصل األول 

  إدارة شركة التوصیة باألسهم
  )98(مادة 

یتــولى إدارة شــركة التوصــیة باألســهم شــریك متضــامن أو أكثــر وتــذكر أســماء مــن  .1
كــم عــین لــإلدارة مــن الشــركاء المتضــامنین وســلطاتهم فــي نظــام الشــركة ویكــون ح

مــن یعهــد إلــیهم بــإدارة الشــركة مــن حیــث المســئولیة حكــم أعضــاء مجلــس اإلدارة 
  .في الشركة المساهمة

إذا شـــغر منصـــب مـــدیر شـــركة التوصـــیة باألســـهم فـــي أي وقـــت ألي ســـبب مـــن  .2
ذا تعــذر  األســباب یتــولى الشــركاء المتضــامنون تعیــین مــدیر للشــركة مــن بیــنهم، وإ

مـــن هـــذا ) 101(لیـــه فـــي المـــادة ذلـــك وجـــب علـــى مجلـــس الرقابـــة المنصـــوص ع
القـــانون تعیـــین مـــدیر مؤقـــت للشــــركة لیتـــولى إدارتهـــا، علـــى أن تـــدعى جمعیتهــــا 
العامة خالل ثالثین یومًا من تاریخ تعیین المدیر المؤقـت النتخـاب مـدیر للشـركة 

  .من الشركاء المتضامنین
  )99(مادة 

بــالغیر ولــو بنـــاًء ال یجــوز للشــریك المســاهم التــدخل فـــي أعمــال اإلدارة المتصــلة  .1
  .على تفویض

ــــریك المســــــاهم االشــــــتراك فــــــي أعمــــــال اإلدارة الداخلیــــــة فــــــي الحــــــدود  .2 یجـــــوز للشــ
  .المنصوص علیها في عقد الشركة
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إذا خــالف الشــریك المســاهم الحظــر المنصــوص علیــه فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه  .3
فــي المــادة كــان مســئوًال فــي جمیــع أموالــه عــن االلتزامــات التــي تنشــأ عــن تدخلــه 

  .أعمال اإلدارة
علـى تفـویض صـریح  إذا قام الشریك المساهم بأعمال اإلدارة المحظورة علیه بناًء  .4

أو ضمني من الشركاء المتضامنین كان هؤالء الشركاء مسئولین معـه بالتضـامن 
  .عن االلتزامات التي تنشأ عن هذه األعمال

  )100(مادة 
ددة بنســـبة معینـــة مـــن أربـــاح إذا كانـــت مكافـــأة مـــدیري شـــركة التوصـــیة باألســـهم محـــ

من الـــربح الصـــافي بعـــد عشـــرة بالمائـــة%)10(الشـــركة فـــال یجـــوز أن تجـــاوز النســـبة 
  .خصم مبالغ االحتیاطي

  )101(مادة 
یكون لشركة التوصیة باألسـهم مجلـس للرقابـة مـن ثالثـة أعضـاء علـى األقـل مـن  .1

بیـنهم أو مـن غیر الشركاء المتضـامنین یتـولى الشـركاء المسـاهمون انتخـابهم مـن 
غیـــرهم ســــنویًا لمــــدة ســـنة واحــــدة وفقــــًا لإلجــــراءات المنصـــوص علیهــــا فــــي نظــــام 

  .الشركة
ذا شغر منصب مجلس الرقابة ألي سبب من األسباب، تقـوم إدارة الشـركة فـوراً  .2  وإ

  .بدعوة الجمعیة العامة للشركاء المساهمین النتخاب مجلس رقابة جدید
  )102(مادة 

  : كة التوصیة باألسهم المهام والصالحیات التالیةیتولى مجلس الرقابة في شر 
مراقبــة ســیر أعمــال الشــركة والتحقــق مــن صــحة إجــراءات تأسیســها والطلــب إلــى  .1

  .مدیر الشركة أو مدیریها تزویده بتقریر شامل عن تلك األعمال واإلجراءات
  .االطالع على قیود الشركة وسجالتها وعقودها، وجرد أموالها وموجوداتها .2
لرأي في المسائل التي یرى أنها تهم الشـركة، أو فـي األمـور التـي یعرضـها إبداء ا .3

  .مدیرها أو مدیروها علیه
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الموافقـــة علـــى إجـــراء التصــــرفات واألعمـــال التـــي یــــنص نظـــام الشـــركة علــــى أن  .4
  .تنفیذها أو القیام بها یحتاج إلى موافقته

أن مخالفــات دعــوة الجمعیــة العامــة للشــركة إلــى اجتمــاع غیــر عــادي إذا تبــین لــه  .5
  .ارتكبت في إدارة الشركة، ویجب عرضها على الجمعیة العامة

  )103(مادة 
على مجلس الرقابة فـي شـركة التوصـیة باألسـهم أن یقـدم للمسـاهمین فـي الشـركة فـي 
نهایــة كــل ســنة مالیــة تقریــرًا عــن أعمــال المراقبــة التــي قــام بهــا ونتائجهــا ویعــرض هــذا 

ركة في اجتماعها السـنوي العـادي وترسـل منـه نسـخه التقریر على الجمعیة العامة للش
  .إلى المراقب

  )104(مادة 
ال یســأل أعضـــاء مجلـــس الرقابــة عـــن أعمـــال المــدیر أو المـــدیرین أو نتائجهـــا إال إذا 

  .علموا بما وقع من مخالفات في إدارة الشركة وأغفلوا إخطار الجمعیة العامة بذلك
  )105(مادة 

ال یزیـــد أمـــدقق حســابات واحـــد أو أكثـــر شـــریطة  یكــون لشـــركة التوصـــیة باألســـهم .1
  .عددهم عن ثالثة

ـــى مــــــدقق الحســــــابات األحكــــــام الخاصــــــة بــــــه فــــــي شــــــركة المســــــاهمة  .2 تســـــري علـــ
  .المنصوص علیها في هذا القانون

  )106(مادة 
  .یكون لشركة التوصیة باألسهم جمعیة عامة .1
المتضــامنین تتـألف الجمعیــة العامـة لشــركة التوصـیة باألســهم مـن جمیــع الشـركاء  .2

والشركاء المساهمین، ویكـون لكـل مـنهم حـق حضـور اجتماعـات الجمعیـة العامـة 
للشــركة ســواء كانــت عادیـــة أو غیــر عادیــة، ومناقشـــة األمــور المعروضــة علیهـــا 
واالشــتراك فــي التصــویت علــى القــرارات التــي تتخــذها، ویكــون لــه مــن األصــوات 

  .لشركةفي الجمعیة العامة بعدد ما یملكه من أسهم في ا
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تطبق األحكام الخاصة باجتماعات الجمعیة العامة العادیة وغیـر العادیـة للشـركة  .3
المســاهمة المنصــوص علیهــا فــي هـــذا القــانون علــى اجتماعــات الجمعیــة العامـــة 

  .لشركة التوصیة باألسهم
  

  الفصل الثاني
  انقضاء شركة التوصیة باألسهم

  )107(مادة 
ال تنقضــي شــركة التوصــیة باألســهم وتصــفى ب الطریقــة التــي یقررهــا نظــام الشـــركة، وإ

  .تطبق علیها األحكام الخاصة بتصفیة شركة المساهمة
  )108(مادة 

تســري علــى شــركة التوصــیة باألســهم األحكــام الخاصــة بشــركات المســاهمة فــي هــذا 
  .القانون على كل ما لم یرد علیه النص في هذا الباب

  
  الباب السادس
  شركة المساهمة

  أحكام عامة
  )109(مادة 

تتألف الشركة المساهمة من عـدد مـن المؤسسـین ال یقـل عـن اثنـین یكتتبـون فیهـا  .1
باســـهم متســـاویة القیمـــة قابلـــة للتـــداول والتحویـــل وفقـــًا ألحكـــام هـــذا القـــانون وأیـــة 

  .قوانین أخرى معمول بها
یجوز للوزیر بناء على تسبیب مبرر من المراقب الموافقة علـى أن یكـون مؤسـس  .2

  .مساهمة شخصًا واحداً الشركة ال
تســتمد الشــركة المســاهمة اســمها مــن أغراضــها، علــى أن تتبعــه أینمــا ورد عبــارة  .3

وال یجـــوز أن تكـــون باســـم شـــخص طبیعـــي إال إذا كـــان غـــرض " شـــركة مســـاهمة"
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الشركة استثمار براءة اختـراع مسـجلة بصـورة قانونیـة باسـم ذلـك الشـخص، أو إذا 
لــك مؤسســة تجاریــة واتخــذت اســمها اســما تملكــت الشــركة عنــد تأسیســها أو بعــد ذ

  .لها
  )110(مادة 

تعد الذمة المالیة لشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالیـة لكـل مسـاهم فیهـا وتكـون 
الشركة بأموالها وموجوداتها مسئولة عـن الـدیون وااللتزامـات المترتبـة علیهـا وال یكـون 

زامــات إال بمقــدار األســهم التــي المســاهم مســئوًال تجــاه الشــركة عــن تلــك الــدیون وااللت
  . یملكها في الشركة

  
  )111(مادة 

تكـــون مـــدة الشـــركة المســـاهمة غیـــر محـــددة إال إذا نـــص علـــى تحدیـــدها فـــي النظـــام 
األساسـي للشـركة أو كـان غرضــها القیـام بعمـل معـین فتنقضــي الشـركة بانتهـاء مــدتها 

  .أو تحقق غرضها
  )112(مادة 

المســـاهمة كافیــــًا لتحقیـــق أغراضــــها وأال یقـــل عــــن یجـــب أن یكــــون رأس مـــال شــــركة 
خمسمائة ألف دینـار وأن ال یقـل المـدفوع عنـد االكتتـاب أو تأسـیس الشـركة عنـد عـدم 

  .منهعشرین بالمائة%)20(طرح األسهم لالكتتاب العام عن 
  )113(مادة 

ال یجـوز الجمـع بــین وظیفـة عامـة وبــین االشـتراك فـي تأســیس شـركة مسـاهمة أو فــي 
مجلــس إدارتهــا أو االشـــتغال بصــفة دائمــة أو عرضـــیة بــأجر أو بغیــر أجـــر عضــویة 

بــأي عمــل فیهــا ولــو علــى ســبیل االستشــارة إال إذا كــان الموظــف یعمــل فیهــا بصــفته 
  . ممثًال لجهة حكومیة
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  )114(مادة 
تكتســـب شـــركة المســـاهمة الشخصـــیة االعتباریـــة خـــالل فتـــرة التأســـیس بالقـــدر الـــالزم 

الشـــركة بتصـــرفات لجنـــة المؤسســـین فـــي تلـــك الفتـــرة شـــریطة إتمـــام لتأسیســـها، وتلتـــزم 
  .تأسیسها وفقا ألحكام هذا القانون

  )115(مادة 
المؤســـس هـــو كـــل مـــن یشـــترك اشـــتراكًا فعلیـــًا فـــي تأســـیس الشـــركة إذا لـــم یـــذكر  .1

  .صراحة أنه غیر شریك
یعد مؤسسًا على وجه الخصوص كل من وقع على عقـد تأسـیس الشـركة أو وقـع  .2

  .الترخیص بتأسیسها، أو قدم حصته نقدیة أو عینیة عند تأسیسها على طلب
إال من توافرت فیه الشروط الـالزم توافرهـا فـي أعضـاء  ال یجوز أن یكون مؤسساً  .3

  .مجلس إدارة شركة المساهمة
  )116(مادة 

ال یجــوز القیــام بــأي عمــل مــن األعمــال التالیــة إال مــن قبــل شــركات المســاهمة، التــي 
  :القانون  سجیلها وفقًا ألحكام هذاسیسها وتیتم تأ
  .أعمال البنوك والشركات المالیة، والتأمین بأنواعه المختلقة .1
  .الشركات ذات االمتیاز .2

  
  الفصل األول 

  تأسیس شركة المساهمة
  عملیات التأسیس: أوًال 

  )117(مادة 
ینتخــب مؤسســو شــركة المســاهمة لجنــة مــن بیــنهم تســمى لجنــة المؤسســین تتــألف  .1

یقــل عــن عضــوین وال یزیــد علــى خمســة، فــإذا كــان عــددهما ال یزیــد  مــن عــدد ال
  .على اثنین فیناط بهما مهام لجنة المؤسسین
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تتــــــولى لجنــــــة المؤسســــــین إجــــــراءات تأســــــیس شــــــركة المســــــاهمة لــــــدى الجهــــــات  .2
  .المختصة

  )118(مادة 
ال یجــــوز تأســـــیس شــــركة المســـــاهمة التــــي تطـــــرح أســــهمها لالكتتـــــاب العــــام إال بعـــــد 

  .ترخیص بذلك یصدر بقرار من الوزیر المختصالحصول على 
  )119(مادة 

یقـــدم طلــــب تــــرخیص تأســـیس شــــركة المســــاهمة مــــن قبـــل لجنــــة المؤسســــین إلــــى  .1
  :المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقًا بما یلي

  .عقد تأسیس الشركة  .أ 
  .مشروع نظام الشركة األساسي  .ب 
  .أسماء المؤسسین  .ج 
  .أسماء لجنة المؤسسین  .د 

یكـــون عقــد تأســـیس شـــركة المســاهمة ومشـــروع نظامهــا األساســـي علـــى یجــب أن  .2
  :النموذج المقرر لذلك، وأن یتضمن كل منهما البیانات التالیة

  .اسم الشركة ومركزها الرئیس وأغراضها  .أ 
أســماء المؤسســین وجنســیاتهم وعنــاوینهم المختــارة للتبلیــغ وعــدد األســهم التــي   .ب 

  .ل منهمقصروها على أنفسهم ومقدار ما أكتتب به ك
رأســـمال الشـــركة المصـــرح بـــه والجـــزء المكتتـــب بـــه فعـــًال وعـــدد األســـهم التـــي   .ج 

  .ینقسم إلیها ونوعها وقیمتها
بیــان بالمقــدمات العینیــة فــي الشــركة وشــروط تقــدیمها واســم مقــدمها، والحقــوق   .د 

  .المترتبة على هذه المقدمات
إصـدارات جدیـدة بیان فیما إذا كان للمساهمین حق األولویة لالكتتاب في أي   .ه 

  .للشركة
  .السنة المالیة للشركة  .و 
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یوقع عقد تأسیس شركة المساهمة ومشروع نظامها األساسي من كـل مؤسـس   .ز 
  .أمام المراقب أو أحد المحامین المجازین

  )120(مادة 
یصـــدر الـــوزیر بنـــاًء علـــى تنســـیب المراقـــب قـــراره بالموافقـــة علـــى تأســـیس شـــركة  .1

ثالثین یومـًا مـن تـاریخ تنسـیب المراقـب،  المساهمة، أو رفض التأسیس خالل مدة
وعلى المراقب أن یجري التنسیب خالل ثالثین یومـًا مـن تـاریخ تقـدیم الطلـب إلیـه 
موقعــًا مــن المؤسســین ومســتكمًال للشــروط القانونیــة، فــإذا لــم یصــدر الــوزیر قــراره 

  .خالل تلك المدة یعد الطلب مرفوضاً 
تأســیس الشــركة، أو عنــد إصــداره  یكـون للجنــة المؤسســین فــي حالــة رفـض الــوزیر .2

  .قرارًا بذلك خالل المدة المحددة الطعن لدى محكمة العدل العلیا
ینشـــر قـــرار الـــوزیر، أو قـــرار الحكـــم بالموافقـــة علـــى تأســـیس الشـــركة فـــي الجریـــدة  .3

  . بمشروع نظامها األساسي مرفقاً 
  :االكتتاب في أسهم شركة المساهمة وتغطیتها:ثانیاً 

  )121(مادة 
نــة المؤسســین مباشــرة إجــراءات االكتتــاب خــالل خمســة عشــر یومــًا مــن علــى لج .1

تاریخ نشر القرار بالموافقة على تأسـیس الشـركة فـي الجریـدة، ویجـوز للـوزیر عنـد 
  .الضرورة أن یأذن بمد هذا المیعاد لمدة ال تتجاوز ثالثین یوماً 

ادة مــن تقـدم لجنـة المؤسســین إلـى المراقـب قبــل دعـوة الجمهـور إلــى االكتتـاب شـه .2
المصــرف تثبــت أن المؤسســین قــد اكتتبــوا فــي أســهم الشــركة فــي الحــدود المقــررة 
وفقًا للقانون وأنهم دفعوا فعـًال فـي حسـاب الشـركة فـي المصـرف المـرخص المبلـغ 
الــذي یعــادل النســبة المطلــوب دفعهــا مــن الجمهــور عــن كــل ســهم عنــد االكتتــاب، 

لتـي ترفـق مـع الشـهادة فـإذا قـدمت ویشار إلى دفع هذا المبلغ في نشـرة االكتتـاب ا
لجنـــة المؤسســـین ذلـــك إلـــى المراقـــب علیـــه أن یـــأذن بنشـــر الـــدعوة لالكتتـــاب فـــي 

  .الصحف المحلیة
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  )122(مادة 
یجـــب أال تزیـــد نســـبة األســـهم المكتتـــب بهـــا مـــن قبـــل المؤسســـین فـــي المصـــارف  .1

مـن رأس المــال  خمســین بالمائـة%)50(والشـركات المالیـة وشــركات التـأمین علـى 
  .لمصرح به وأن ال یقل عدد المؤسسین فیها عن خمسین شخصاً ا

یجب أن ال تزید مساهمة المؤسس أو المؤسسین في الشـركة المسـاهمة مـن غیـر  .2
خمـــس %) 75(عنـــد التأســـیس علـــى ) 1(الشـــركات المنصـــوص علیهـــا فـــي البنـــد 

من رأس المــال المكتتــب فیــه ویترتــب علــى لجنــة المؤسســین طــرح وســبعین بالمائــة
  .المتبقیة لالكتتاب العام األسهم

یحظـــر علـــى مؤسســـي شـــركة المســـاهمة االكتتـــاب باألســـهم المطروحـــة لالكتتـــاب  .3
العــام فـــي مرحلـــة التأســـیس إال أنـــه یجـــوز لهــم تغطیـــة مـــا تبقـــى مـــن األســـهم بعـــد 

  .انقضاء ثالثة أیام على إغالق االكتتاب
فیجـوز تسـجیل وفي جمیع األحوال إذا لم یتم تغطیة األسهم المطروحـة لالكتتـاب  .4

الشــركة بعــدد األســهم التــي اكتتبــت بهــا علــى أن ال یقــل رأس المــال المكتتــب فیــه 
  ).112(عن الحد األدنى المنصوص علیه في المادة 

  )123(مادة 
مــــع مراعــــاة النصــــوص الــــواردة فــــي أي قــــانون آخــــر یجــــوز للجنــــة مؤسســــي شــــركة 

أسهم الشركة إلـى متعهـد المساهمة أو مجلس إدارتها أن یعهدوا بتغطیة االكتتاب في 
  .تغطیه أو أكثر

  ) 124(مادة 
ال یجـوز ألكثــر مـن شــخص واحـد االشــتراك فــي الطلـب الواحــد لالكتتـاب فــي األســهم 
ویحظـر االكتتــاب الـوهمي أو بأســماء وهمیـة وذلــك تحـت طائلــة بطـالن االكتتــاب فــي 

  .أي من الحاالت المنصوص علیها في هذه المادة
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  )125(مادة 
المؤسســـــین أســـــهم شـــــركة المســـــاهمة لالكتتـــــاب العـــــام عـــــن طریـــــق تطـــــرح لجنـــــة  .1

المصــارف المرخصــة وتضــع لــدى المصــارف المــذكورة نســخًا كافیــة مــن مشــروع 
  .النظام األساسي للشركة

تشـــتمل بصـــفة خاصـــة علـــى البیانـــات التـــي  ةتكـــون الـــدعوة لالكتتـــاب العـــام بنشـــر  .2
  :البیانات التالیة  یصدر بتعیینها قرارٌ من الوزیر على أن تتضمن على األقل

ــــاوینهم(أســــماء المؤسســــین ومــــواطنهم   .أ  ــــالغ التــــي ) عن وجنســــیاتهم ومقــــدار المب
  .اكتتب بها كل منهم

  .اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئیس  .ب 
مقــــدار رأس المــــال ونــــوع األســــهم وقیمتهــــا وعــــددها ومقــــدار مــــا طــــرح منهــــا   .ج 

ي تـــرد علـــى لالكتتـــاب العـــام ومـــا یحـــتفظ بـــه الكتتـــاب المؤسســـین والقیـــود التـــ
  .تداولها

  .طریقة توزیع األرباح والخسائر  .د 
  .المعلومات المتعلقة بالمقدمات العینیة والحقوق المترتبة علیها  .ه 
تاریخ صدور قرار الوزیر المرخص بتأسیس الشركة ورقم وعـدد الجریـدة الـذي   .و 

  .تم فیه نشره
تــاریخ بــدء االكتتــاب ونهایتــه ومكانــه وشــروطه والمصــرف أو المصــارف التــي   .ز 

  .جري االكتتاب فیهای
توقـــع نشـــرة االكتتـــاب مـــن لجنـــة المؤسســـین، ویكونـــون مســـئولین بالتضـــامن عـــن  .3

صـــحة البیانـــات الـــواردة بالنشـــرة، وعـــن صـــدورها مســـتوفاة للبیانـــات المـــذكورة فـــي 
  .من هذه المادة) 2(البند رقم 

تعلــن نشــرة االكتتــاب فــي صــحیفتین یــومیتین تصــدران باللغــة العربیــة وذلــك علــى  .4
  .الشركة قبل سبعة أیام من بدء االكتتاب نفقة
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  )126(مادة 
  :یكون االكتتاب باألسهم بمقتضى وثیقة تشمل على وجه الخصوص ما یلي  .1

  .اسم الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط االكتتاب  .أ 
  .اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسیته وعدد األسهم التي یرید االكتتاب بها  .ب 
  .نظام الشركة كما تقره الجمعیة التأسیسیةتعهد المكتتب بقبول أحكام   .ج 

ذا كـان المكتتـب غیـر مقـیم فـي  .2 یوقع المكتتب أو من ینوب عنه وثیقة االكتتاب وإ
  .فلسطین وجب أن یعین موطنًا له فیها

یســلم المكتتــب وثیقــة االكتتـــاب إلــى المصــرف المـــرخص، ویــدفع القســط الواجـــب  .3
كتتـب وعنوانــه وتـاریخ اكتتابــه دفعـه عنـد االكتتــاب مقابـل إیصـال یتضــمن اسـم الم

، وغیـــر ذلـــك مـــن  وعـــدد األســـهم المكتتـــب بهـــا والقســـط المـــدفوع ورقمـــًا متسلســـًال
البیانـــات الضـــروریة ویســـلم نســـخة مـــن عقـــد التأســـیس ومشـــروع النظـــام األساســـي 

  .للشركة
یجــب أن یكــون االكتتــاب جــدیًا باتــًا غیــر معلــق علــى شــرط أو مضــافًا إلــى أجــل  .4

علــى شــرط بطــل الشــرط وصــح االكتتــاب والــزم المكتتــب بــه فــإذا علــق االكتتــاب 
ذا أضیف إلى أجل بطل األجل وكان االكتتاب فوریاً    .وإ

  )127(مادة 
ال یجـــوز أن یقـــل المبلـــغ المـــدفوع مـــن قیمـــة كـــل ســـهم نقـــدي عنـــد االكتتـــاب عـــن  .1

مـــن قیمتـــه االســـمیة ویجـــب أن یـــدفع البـــاقي مـــن قیمـــة الســـهم خـــالل أربـــع % 20
أســـیس الشـــركة فـــي المواعیـــد التـــي یعینهـــا نظـــام الشـــركة أو ســـنوات مـــن تـــاریخ ت

  .مجلس إدارتها، ویؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قیمته
إذا كـــان االكتتـــاب بأســـهم تمثـــل حصصـــًا عینیـــة فیجـــب الوفـــاء بهـــا كاملـــة عنــــد  .2

  .االكتتاب
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  )128(مادة 
الشــركة تحــت تــودع المبــالغ التــي یــدفعها المكتتبــون فــي المصــرف المــرخص لحســاب 

التأسیس، ویحفـظ المصـرف األمـوال المقبوضـة مـن المكتتـب وال یجـوز لـه أن یسـلمها 
  .إال إلى مجلس اإلدارة األول بعد تمام تأسیس الشركة

 )129(  
یجــب أن یظــل االكتتــاب مفتوحــًا لمــدة ال تقــل عــن عشــرة أیــام وال تتجــاوز تســعین  .1

  .یوماً 
حــة خــالل المــدة المحــددة، جــاز للجنــة إذا لــم یــتم االكتتــاب بكامــل األســهم المطرو  .2

  .المؤسسین بإذن من المراقب تمدید االكتتاب مدة ال تزید على ثالثین یوماً 
  )130(مادة 

إذا كــان مجمــوع األســهم المكتتــب بهــا مســاویًا لعــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب  .1
  .تكمل لجنة المؤسسین اإلجراءات الالزمة لإلعالن عن تأسیس الشركة نهائیاً 

إذا لـــم یـــتم االكتتـــاب بكامـــل األســـهم المطروحـــة لالكتتـــاب فـــي نهایـــة المـــدة جـــاز  .2
  : للجنة للمؤسسین إما

  .إكمال االكتتاب باألسهم الباقیة بعد موافقة المراقب أو  .أ 
إنقــاص رأس المــال علــى أن ال یقــل عــن الحــد األدنــى المطلــوب المنصــوص   .ب 

  .من هذا القانون أو) 112(علیه في المادة 
  .تأسیس الشركةالرجوع عن   .ج 

فـــي حالـــة الرجـــوع عـــن تأســـیس الشـــركة تعیـــد المصـــارف المودعـــة لـــدیها المبـــالغ  .3
ــــاً  ــــة فــــور إشــــعارها كتابی ــــى أصــــحابها كامل ــــین إل مــــن  المدفوعــــة مــــن قبــــل المكتتب

  .المراقب
فــــي حالــــة إنقــــاص رأس المــــال یعطــــى المكتتبــــون الحــــق فــــي تثبیــــت اكتتــــابهم أو  .4

ثـــین یومـــًا تبـــدأ مـــن تـــاریخ نشـــر قـــرار الرجـــوع عنـــه خـــالل مـــدة ال تزیـــد علـــى ثال
  .اإلنقاص فإذا لم یرجعوا عنه في خاللها یعد اكتتابهم األول مثبتاً 
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إذا زاد عــــدد األســــهم المكتتــــب بهــــا علــــى األســــهم المطروحــــة لالكتتــــاب وزعــــت  .5
األســـهم علـــى المكتتبـــین علـــى أســـاس نســـبة عـــدد األســـهم المطروحـــة إلـــى عـــدد 

  .األسهم المكتتب بها
تتاب لجمیع األسهم في أي وقت بعد انقضاء عشرة أیام مـن البـدء فیـه إذا تم االك .6

 .وجب إغالق باب االكتتاب

  
  )131(مادة 

علــى لجنــة المؤسســین تزویــد المراقــب خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ 
إغالق باب االكتتاب في األسهم المطروحة بكشف یتضمن أسماء المكتتبـین ومقـدار 

كتتــب بهــا كــل مــنهم والوثــائق المصــرفیة المؤیــدة لــدفع القســط الواجــب األســهم التــي ا
  .دفعه عند االكتتاب

  
  )132(مادة 

إذا اشـــتمل رأس المـــال علـــى مقـــدمات عینیـــة، وجـــب أن تقیمهـــا لجنـــة المؤسســـین  .1
باالتفـاق مـع مقـدمیها وعلـى لجنـة المؤسسـین أن تطلـب مـن المراقـب تعیـین خبیــر 

المذكور، وتقـدیم تقریـر بـذلك للـوزیر، وتعـد مـن  أو أكثر للتحقق من صحة التقییم
  .المقدمات العینیة، حقوق االمتیاز، واالختراع وجمیع الحقوق غیر المادیة

یقــــدم الخبــــراء تقریــــرهم خــــالل ثالثــــین یومــــًا مــــن تــــاریخ تكلــــیفهم بالعمــــل، ویجــــوز  .2
للمراقــب بنــاء علــى طلــب مســبب مــن الخبــراء أن یمــنحهم مهلــة أخــرى ال تتجــاوز 

ـــغ القیمـــة  ثالثـــین ذا تبـــین مـــن تقریـــرهم أن قیمـــة المقـــدمات العینیـــة ال تبل ، وإ یومـــًا
المقـــدرة مــــن قبـــل لجنــــة المؤسســـین، یكــــون للجنـــة المؤسســــین طلـــب تنزیــــل عــــدد 
األســهم العینیــة بمــا یتطــابق مــع تقــدیر الخبــراء، أو تقــدیم مقــدمات عینیــة إضــافیة 

بــراء أنفسـهم، أو تقــدیم علـى أن یجـري تقییمهــا وفـق األصــول السـابقة وبمعرفـة الخ
  .أموال نقدیة تغطي الفرق
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علــى  إذا لــم توافــق لجنــة المؤسســین علــى تقــدیرات لجنــة الخبــراء، فللمراقــب بنــاًء  .3
 ، ذلــك رفــض تســجیل الشــركة، أو تشــكیل لجنــة خبــراء ثانیــة، ویعــد تقریرهــا نهائیــًا

  .فإذا لم تقبل به لجنة المؤسسین على المراقب رفض المقدمات العینیة
یرســـل المراقـــب صـــورة عـــن تقریـــر الخبـــراء إلـــى لجنـــة المؤسســـین، وتقـــوم بتوزیعـــه  .4

علــى المكتتبــین قبــل انعقــاد الجمعیــة العامــة التأسیســیة بخمســة عشــر یومــًا علــى 
األقــل، كمــا یــودع التقریــر فــي مركــز الشــركة خــالل المیعــاد المــذكور، ویحــق لكــل 

  .ذي شأن اإلطالع علیه
التقییم الذي أجرتـه لجنـة المؤسسـین باالتفـاق مـع یعرض على الجمعیة التأسیسیة  .5

مقدم المقدمة العینیة وتقریر الخبراء، ومن حقها المصادقة على التقیـیم أو رفضـه 
أو تخفیضه، فـإذا قـررت تخفیضـه یجـوز لمقـدم المقـدمات العینیـة أن یسـحبها مـن 

  .رأس المال أو یدفع الفرق
مـة العینیـة أو سـحبها مقـدمها جـاز إذا قررت الجمعیة التأسیسیة رفض تقیـیم المقد .6

  .تخفیض رأس المال بما ال یقل عن الحد األدنى المقرر في هذا القانون
تصـــدر القـــرارات المتعلقـــة بتقیـــیم المقـــدمات العینیـــة باألغلبیـــة العددیـــة للمكتتبـــین  .7

باألســهم النقدیــة شــریطة أن تكــون هــذه األغلبیــة حــائزة علــى األقــل لثلثــي األســهم 
اســتبعاد مــا اكتتــب بــه مقــدمو المقــدمات العینیــة، وال یكــون لهــؤالء  المــذكورة، بعــد

  .حق التصویت ولو كانوا قد اكتتبوا في األسهم النقدیة
  )133(مادة 

م یال یجوز أن تصدر األسهم العینیة إال بعد إتمـام اإلجـراءات القانونیـة الخاصـة بتسـل
  .مت على سبیل التملیكالمقدمات العینیة إلى الشركة ونقل ملكیتها إلیها، إذا قد

  )134(مادة 
تتضمن األسهم العینیة ما تتضمنه األسهم النقدیـة مـن بیانـات وحقـوق وتعطـى أرقامـًا 

  .متسلسلة خاصة ویذكر أنها عینیة
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  )135(مادة 
یجـــب علـــى لجنـــة المؤسســـین خـــالل خمســـة عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ إقفـــال بـــاب  .1

ة ، وال یجـوز أن تزیـد الفتـرة بـین االكتتاب أن یدعوا المكتتبین إلى جمعیـة تأسیسـی
تــاریخ الــدعوة وتـــاریخ عقــد االجتمـــاع علــى ثالثـــة أســابیع وأن ال تقـــل عــن عشـــرة 
أیام، وفي جمیـع األحـوال ال یجـوز عقـد االجتمـاع قبـل انقضـاء عشـرین یومـًا مـن 
التاریخ الذي تسلم فیه لجنة المؤسسـین تقریـر لجنـة الخبـراء بشـأن تقیـیم المقـدمات 

  .العینیة
ذا لم تقم لجنة المؤسسین بإرسال الدعوة النعقاد الجمعیـة التأسیسـیة قـام المراقـب إ .2

  .بهذه الدعوة على نفقتهم
  .یكون لكل مكتتب حق حضور جلسات الجمعیة التأسیسیة .3
، وتنتخــب الجمعیــة أمــین ســر  یتــولى رئاســة الجمعیــة مؤقتــاً  .4 أكبــر المؤسســین ســنًا

  .وجامع أصوات
  )136(مادة 

مــاع الجمعیــة التأسیســیة حضــور عــدد مــن المكتتبــین یمثلــون یشــترط لصــحة اجت .1
  .نصف رأس المال على األقل

إذا لــم یتــوافر فــي االجتمــاع األول النصــاب المنصــوص علیــه فــي الفقــرة الســابقة  .2
مـــن تـــاریخ  وجـــب توجیـــه الـــدعوة الجتمـــاع ثـــان یعقـــد خـــالل خمســـة عشـــر یومـــاً 

جیــــه هــــذه الــــدعوة وتــــاریخ االجتمــــاع األول، علــــى أال تقــــل الفتــــرة بــــین تــــاریخ تو 
إذا حضـره عــدد مــن  االجتمـاع عــن سـبعة أیــام، ویكـون االجتمــاع الثـاني صــحیحاً 

  .من رأس المال على األقل أربعین بالمائة) %40(المكتتبین یمثل 
تصـــدر القـــرارات فـــي الجمعیـــة التأسیســـیة باألغلبیـــة المطلقـــة لألســـهم الممثلـــة فـــي  .3

  .لى نسبة أكبراالجتماع ما لم ینص النظام األساسي ع
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  )137(مادة 
  :لى وجه الخصوص في المسائل اآلتیةتنظر الجمعیة التأسیسیة ع

  .تقریر لجنة المؤسسین عن عملیات تأسیس الشركة والنفقات التي استلزمتها .1
ألحكــام  مناقشــة مشــروع النظــام األساســي للشــركة ووضــع نصوصــه النهائیــة وفقــاً  .2

  .القانون
  .لألحكام المنصوص علیها في هذا القانون تقویم المقدمات العینیة وفقاً  .3
  .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول .4
ــاب مــــــدقق حســــــابات للشــــــركة وتحدیــــــد أتعابــــــه أو تفــــــویض مجلــــــس اإلدارة  .5 انتخــــ

  .بتحدیدها
انتخـاب مجلـس اإلدارة األول  رتنتهي صالحیات لجنة المؤسسین من أعمالهـا فـو  .6

  .الشركة إلى هذا المجلسللشركة، وعلیها تسلیم جمیع الوثائق الخاصة ب
  

  )138(مادة 
عشـــرین %) 20(إذا اعتـــرض المكتتبـــون فـــي الشـــركة الـــذین یملكـــون مـــا ال یقـــل عـــن 

من األســهم الممثلــة فــي اجتمــاع الجمعیــة التأسیســیة للشــركة علــى أي بنــد مــن بالمائــة
بنــود نفقــات تأســیس الشــركة، فعلــى المراقــب التحقــق مــن صــحة االعتــراض وتســویته، 

تمكن مــن ذلــك ألي ســبب مــن األســباب فلمقــدمي طلــب االعتــراض اللجــوء فــإذا لــم یــ
  .إلى القضاء

  )139(مادة 
ــدم مجلــــس إدارة الشــــركة األول خــــالل عشــــرة أیــــام مــــن تــــاریخ انتهــــاء اجتمــــاع  .1 یقــ

الجمعیــة التأسیســیة طلبــًا إلــى المراقــب بــإعالن تأســیس الشــركة، ویجــب أن یرفــق 
  :به 

ل ومــا دفعــه المكتتبــون مــن قیمــة األســهم إقــرارًا بحصــول االكتتــاب بــرأس المــا  .أ 
  .التي اكتتب بها كل منهم
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  .محضر جلسة الجمعیة  .ب 
  .نظام الشركة األساسي كما أقرته الجمعیة  .ج 
قـــرارات الجمعیـــة التأسیســـیة بالمصـــادقة علـــى تقریـــر لجنـــة المؤسســـین وتقیـــیم   .د 

  .المقدمات العینیة
  .اتواسم مدقق الحسابوأعضاؤه  أسماء رئیس مجلس اإلدارة األول  .ه 
  .الوثائق المؤیدة لصحة إجراءات التأسیس  .و 

إذا تبـــین للمراقـــب أن إجـــراءات تأســـیس الشـــركة قـــد تمـــت وفـــق القـــانون فعلیـــه أن  .2
علــى هــذا التنســیب أن یصــدر  وعلــى الــوزیر بنــاًء  ،ینســب إعــالن تأســیس الشــركة

بــإعالن تأســیس الشــركة علــى أن یــتم تنســیب المراقــب وصــدور قــرار الــوزیر  قــراراً 
عشـــرة أیـــام مـــن تـــاریخ تقـــدیم الطلـــب إلـــى المراقـــب، ویعـــد فـــي حكـــم قـــرار خـــالل 

بإعالن تأسـیس الشـركة انقضـاء هـذا المیعـاد دون البـت فـي الطلـب، أمـا إذا تبـین 
للمراقــب أن إجــراءات تأســیس الشــركة قــد تمــت مخالفــة للقــانون، فعلیــه أن ینــذرها 

اإلنـــذار، وال  خطیـــًا بتصـــویب أوضـــاعها خـــالل ثالثـــة أشـــهر مـــن تـــاریخ تبلیغهـــا
  .ینسب اإلعالن بتأسیسها إلى أن تقوم بذلك

  )140(مادة 
بــه نظامهــا  ینشــر علــى نفقــة الشــركة قــرار الــوزیر بــإعالن تأســیس الشــركة مرفقــاً  .1

  .األساسي في الجریدة
یقــوم مجلــس اإلدارة األول بتســجیل الشــركة لــدى مراقــب الشــركات، وال یجــوز لهــا  .2

ـــــس اإلدارة األولوأعضـــــاأن تبـــــدأ أعمالهـــــا قبـــــل التســـــجیل، وی  ؤهكـــــون رئـــــیس مجل
  .مسئولین بالتضامن عن األضرار الناشئة عن عدم القیام بالتسجیل

  )141(مادة 
ال یجوز بعد تسجیل الشركة لدى مراقب الشركات الطعـن بـبطالن الشـركة بسـبب  .1

  .مخالفة األحكام المتعلقة بإجراءات التأسیس
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جــاز لكــل ذي عالقــة خــالل إذا أسســت شــركة مســاهمة علــى وجــه غیــر قــانوني  .2
خمـــــس ســـــنوات مـــــن تأسیســـــها أن ینـــــذرها بوجـــــوب إتمـــــام المعاملـــــة الناقصـــــة أو 

  .التصحیح وفقًا ألحكام القانون خالل ثالثة أشهر من تاریخ اإلنذار
إذا لـم تقـم الشـركة خـالل هـذا المیعــاد بـإجراء التصـحیح الـالزم جـاز لكـل صــاحب  .3

  .الشركة وتصفیتهامصلحة أن یطلب من المحكمة الحكم ببطالن 
إذا حكـــم بـــبطالن الشـــركة تجـــري تصـــفیتها كأنهـــا شـــركة فعلیـــة ویلـــزم المؤسســـون  .4

وأعضاء مجلس اإلدارة األول متضامنین وكذلك المدققون القـانونیون الـذین یثبـت 
  .إهمالهم بأداء ما یكون لكل صاحب مصلحة من حقوق قبل الشركة

  .اه الغیر ببطالن الشركةال یجوز للمؤسسین وسائر الشركاء أن یحتجوا تج .5
  )142(مادة 

استثناء من األحكام السابقة وفـي غیـر الشـركات ذوات االمتیـاز واالحتكـار یجـوز  .1
دون حاجــــة إلــــى استصــــدار رخصــــة تأســــیس شــــركة مســــاهمة ال تطــــرح أســــهمها 
للجمهــــور فــــي اكتتــــاب عــــام وذلــــك بموجــــب محــــرر رســــمي یصــــدر مــــن جمیــــع 

د تأســیس الشــركة ونظامهــا األساســي المؤسســین، ویشــتمل هــذا المحــرر علــى عقــ
  :وعلى اإلقرارات التالیة 

أن أحكام العقد والنظـام األساسـي مطابقـة للنمـوذج المنصـوص علیـه فـي هـذا   .أ 
  .القانون

أن المؤسسـین قــد اكتتبــوا فـي جمیــع األســهم، وأدوا القـدر الــذي یوجــب القــانون   .ب 
  .مرخصأداءه من قیمتها وأودعوا ما أدوه تحت تصرف الشركة في مصرف 

إن المقـــدمات العینیـــة قـــد قیمـــت وفقـــًا ألحكـــام القـــانون وقـــد تـــم الوفـــاء بقیمتهـــا   .ج 
  .كاملة

  .إن المؤسسین قد عینوا الهیئات اإلداریة الالزمة للشركة  .د 
ـــب أن یحفـــــظ مـــــع المحـــــرر الرســـــمي صـــــور مـــــن األوراق المؤیـــــدة لإلقـــــرارات  .2 یجــ

  .المتقدمة الذكر
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  )143(مادة 
تطـرح أسـهمها للجمهـور فـي اكتتـاب عـام إلجــراءات تخضـع شـركة المسـاهمة التـي ال 

النشــر والتســجیل التــي تتبــع فــي الشــركة المســاهمة ذات االكتتــاب العــام وال یجــوز أن 
تبـــــدأ أعمالهـــــا إال بعـــــد القیـــــام بتلــــــك اإلجـــــراءات، ویتحمـــــل أعضـــــاء مجلــــــس اإلدارة 

  .بالتضامن المسئولیة عن األضرار الناشئة عن عدم القیام بإجراءات التسجیل
  الفصل الثاني

  ) الصكوك المالیة التي تصدرها الشركة(
  ) األسهم(

  )144(مادة 
الصــــكوك المالیــــة التــــي تصــــدرها الشــــركة هــــي األســــهم ، وال یجــــوز إنشــــاء حصــــص 
تأســـــیس وال مـــــنح مزایـــــا خاصـــــة للمؤسســـــین أو لغیـــــرهم، أو إصـــــدار اســـــهم تعطـــــي 

  .أصحابها امتیازًا من أي نوع
  

  )145(مادة 
بعد تأسیسها بإیصاالت االكتتاب شهادات مؤقتـة باألسـهم یوقعهـا تستبدل الشركة  .1

رئیس مجلس اإلدارة وتشـمل بوجـه خـاص علـى اسـم المسـاهم وعـدد األسـهم التـي 
اكتتــب بهــا وتــاریخ الــدفع، ورقــم المسلســل بالشــهادات المؤقتــة وأرقــام األســهم التــي 

  .تمثلها ورأسمال الشركة ومركزها الرئیس
  .ن تستبدل بها صكوك األسهمأألسهم، وتظل اسمیه إلى تقوم الشهادات مقام ا .2
یجب أن تستبدل بالشهادات المؤقتة صكوك األسهم خـالل سـتة أشـهر مـن تـاریخ  .3

تسجیل الشركة، ویجب أن یوقع صكوك األسهم عضوان علـى األقـل مـن مجلـس 
  .اإلدارة، وتكون قابلة للتداول، وكل شرط یقید حریة تداولها یعد كأن لم یكن

  )146(مادة 
  .تكون أسهم الشركة متساویة القیمة وهي ترتب حقوقًا والتزامات متساویة .1
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ــــك الســــهم أشــــخاص  .2 ــــة فــــي مواجهــــة الشــــركة، فــــإذا تمل الســــهم غیــــر قابــــل للتجزئ
ـــیهم أن یختـــاروا أحـــدهم لینـــوب عـــنهم فـــي اســـتعمال الحقـــوق  متعـــددون وجـــب عل

یحـددها لهـم مجلـس إدارة المتصلة بالسهم، فإذا تخلفوا عن ذلك خالل المدة التـي 
الشركة یعین المجلس أحدهم، ویكـون هـؤالء األشـخاص مسـئولین بالتضـامن عـن 

  .االلتزامات الناشئة عن ملكیتهم للسهم
  ) 147(مادة 

تكــون أســـهم الشـــركة نقدیــة أو عینیـــة، ویـــذكر نــوع الســـهم فـــي الصــك المثبـــت لـــه  .1
  .ویعطى كل مساهم رقمًا خاصاً 

دیـــة مقســـمة إلـــى أقســـاط یجـــب أن یبـــین نظـــام الشـــركة إذا كانـــت قیمـــة الســـهم النق .2
طریقة دفع األقساط، وال یقل القسط الواجب دفعه عند االكتتاب عـن خمـس قیمـة 
الســهم االســمیة ویجــب تســدید كامــل قیمتــه خــالل أربــع ســنوات مــن تــاریخ تســجیل 

  .الشركة
  

  )148(مادة 
في حـق الشـركة إال إذا  یجوز بیع الشهادات المؤقتة واألسهم، وال یعد البیع ساریاً  .1

  ).161(دون في سجل المساهمین الموجود عندها والمنصوص علیه في المادة 
كمــا یجـــوز رهـــن الشـــهادات المؤقتـــة واألســهم والتصـــرف فیهـــا بـــأي تصـــرف آخـــر  .2

ویؤشر بذلك علیها، مـع مراعـاة التسـجیل فـي سـجل األسـهم وتتحـدد مرتبـة الـدائن 
ل المعـــد لــذلك، ویكـــون للــدائن المـــرتهن المــرتهن مــن تـــاریخ قیــد الـــرهن فــي الســج

قــبض األربـــاح واســتعمال الحقـــوق المتصــلة بالســـهم مـــا لــم یتفـــق فــي عقـــد الـــرهن 
  .على غیر ذلك

ال یجوز رفع إشارة الرهن إال بعـد تسـجیل إقـرار المـرتهن باسـتیفاء حقـه فـي سـجل  .3
  .الشركة أو بموجب حكم اكتسب الدرجة النهائیة
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  )149(مادة 
ـــــت ملك .1 یـــــة الســـــهم بطریـــــق اإلرث أو الوصـــــیة، وجـــــب علـــــى الـــــوارث أو إذا انتقل

  .الموصى له أو من یقوم مقامهما أن یطلب قید نقل الملكیة في سجل األسهم
إذا كــان نقــل ملكیــة الســهم بمقتضــى حكــم قضــائي نهــائي جــري القیــد فــي ســجل  .2

  .األسهم وفقًا لهذا الحكم
الوصــیة أو بمقتضـــى  یؤشــر علــى الســهم بمـــا یفیــد نقــل ملكیتـــه بطریــق اإلرث أو .3

  .حكم قضائي
  )150(مادة 

ال یجــوز تــداول األســهم النقدیــة أو العینیــة التــي یكتتــب بهــا المؤسســون قبــل نشــر  .1
المیزانیـــة وحســـاب األربـــاح والخســـائر عـــن ســـنتین مـــالیتین ال تقـــل كـــل منهـــا عـــن 
اثني عشر شـهرًا مـن تـاریخ تسـجیل الشـركة، وال یجـوز تسـلیمها ألصـحابها خـالل 

لمـذكورة ویوضـع علیهـا مـا یــدل علـى نوعهـا وتـاریخ تسـجیل الشـركة والمــدة المـدة ا
  .التي یمتنع فیها تداولها، ویعد باطًال أي تصرف یخالف ذلك

ومــــع ذلـــــك یجـــــوز خـــــالل فتـــــرة الحظـــــر نقـــــل ملكیـــــة األســـــهم التـــــي یكتتـــــب فیهـــــا  .2
المؤسســون فیمــا بیــنهم أو مــن أحـــدهم إلــى أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة لتقـــدیمها 

  .لإلدارة أو من ورثة المؤسس إلى الغیركضمان 
تســـري أحكـــام هـــذه المـــادة علـــى مـــا یكتتـــب فیـــه المؤسســـون فـــي حالـــة زیـــادة رأس  .3

  .المال قبل انقضاء فترة الحظر
ومـع ذلــك إذا كانــت األســهم العینیــة ناتجــة عـن انــدماج شــركة أخــرى أو أكثــر بهــا  .4

فـال یسـري علیهـا حظـر وكانت أسهم هذه الشركة المندمجة متداولة قبل االندماج 
  .التداول

  )151(مادة 
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة ال یجوز تـداول الشـهادات المؤقتـة وال األسـهم 

إلیهــا عنــد االقتضــاء مقابــل نفقــات  النقدیــة بأزیــد مــن القیمــة التــي صــدرت بهــا مضــافاً 
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بالنسـبة إلـى اإلصـدار، وذلـك فـي الفتـرة السـابقة علـى قیـدها فـي السـجل الخـاص بهـا، 
شـــهادات االكتتـــاب، أو فـــي الفتـــرة التالیـــة لتـــاریخ القیـــد فـــي ســـجل األســـهم حتـــى نشـــر 
المیزانیــة وحســاب األربــاح والخســائر عــن ســنتین مــالیتین ال تقــل كــل منهمــا عــن اثنــى 

  .عشر شهرًا بالنسبة لألسهم
  

  )152(مادة 
دل خمســین یجـوز تـداول السـهم بعـد أن یكــون المسـاهم قـد سـدد مــن قیمتـه مـا یعـا .1

  .بالمائة على األقل
تتداول األسهم بالقید في سجل األسهم الذي تعده الشركة وتؤشـر بهـذا القیـد علـى  .2

الســهم وال یعتـــد بنقـــل ملكیـــة الســـهم فــي مواجهـــة الشـــركة أو الغیـــر إال مـــن تـــاریخ 
  .القید في السجل المذكور

ها تبــین عــدد بعـد إجــراء القیـد تعطــى الشـركة المشــتري شــهادة باألسـهم التــي اشـترا .3
األسهم المبیعة وأرقامها واألقساط المدفوعة واسم المشتري یوقعهـا مـن یملـك حـق 

  .التوقیع عن الشركة
تكـــون األســـهم قابلـــة للتـــداول فـــي الســـوق حســـب مـــا یـــنص علیـــه قـــانون األوراق  .4

  .المالیة
  )153(مادة 

تتعلق بتـداول األسـهم شـریطة أال یكـون مـن  یجوز أن یتضمن نظام الشركة قیوداً  .1
  .شأن هذه القیود تحریم التداول، أو حرمان المساهم من حق النزول عن أسهمه

  :في األحوال التالیة هأو نقلالسهم ال یجوز لمجلس اإلدارة أن یوافق على بیع  .2
  .إذا كان السهم مرهونًا أو محجوزاً    .أ 
  .جدیدةإذا كان السهم مفقودًا ولم یعط به شهادة   .ب 
  .إذا كان البیع أو النقل مخالفًا لهذا القانون أو نظام الشركة  .ج 
  .في أیة أحوال أخرى تحظرها القوانین  .د 
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  )154(مادة 
ال یسـأل المسـاهم عــن التزامـات الشــركة إال بقـدر مـا یملــك مـن أســهم فـي رأســمال  .1

  .الشركة
المســاهمین، ال یجــوز الحجــز علــى أمــوال الشــركة بســبب دیــون مترتبــة علــى أحــد  .2

نما یجوز لدائني المساهم توقیع الحجز على السـهم وعلـى األربـاح الناتجـة عنـه  وإ
  .بموجب حكم قضائي

یؤشر الحجز علـى السـهم فـي سـجل األسـهم، ویؤشـر علـى السـهم بمـا یفیـد توقیـع  .3
الحجـز علیـه، وال ترفـع هـذه اإلشـارة إال بقـرار مـن المحكمـة وتسـري علـى الحـاجز 

ـــــع ا ـــــة العامـــــة بالنســـــبة للمســـــاهم أو المـــــرتهن جمی ـــــي تتخـــــذها الجمعی لقـــــرارات الت
المحجــوزة أو المرهونـــة أســـهمه دون أن یكــون لهمـــا حقـــوق المســاهم األخـــرى فـــي 

  .الشركة
  )155(مادة 

  .المساهم مدین للشركة بكامل القیمة غیر المدفوعة عن أسهمه .1
لــــذلك، یلتـــزم المســــاهم بـــدفع قیمــــة الســــهم غیـــر المدفوعــــة فــــي المواعیـــد المعینــــة  .2

وتســتحق الغرامــات عــن التــأخیر فــي الوفــاء بمجــرد حلــول میعــاد االســتحقاق دون 
  .حاجة إلى إنذار

إذا تخلــف المســاهم عــن دفــع القســط المســتحق علیــه مــن قیمــة الســهم فــي میعــاد  .3
االستحقاق، جـاز لمجلـس اإلدارة التنفیـذ علـى السـهم، وذلـك بإنـذار المسـاهم بـدفع 

حوب بعلـــم الوصـــول، فـــإذا لـــم یقـــم بالوفـــاء القســـط المســـتحق بكتـــاب مســـجل مصـــ
خالل عشرة أیام من تـاریخ وصـول اإلنـذار جـاز للشـركة بیـع أسـهمه فـي السـوق، 
ذا لم توجد هذه السوق جاز لها بیعها فـي المـزاد العلنـي وال یجـوز للمسـاهم دفـع  وإ

  .القیمة المستحقة علیه في الیوم المحدد إلجراء المزایدة
النــاتج عــن البیــع مــا یســتحق لهــا مــن أقســاط متــأخرة  تســتوفى الشــركة مــن الــثمن .4

وغراماتهــا والمصــاریف وتــرد البــاقي لصــاحب الســهم فــإذا لــم یكــف الــثمن للوفـــاء 
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بهــــذه المبــــالغ، جــــاز للشــــركة الرجــــوع بالبــــاقي علــــى المســــاهم بالطریقــــة العادیــــة 
  .للمطالبة

ســـة إذا تـــم البیـــع بالمزایـــدة، وجـــب علـــى الشـــركة تحریـــر محضـــر بمـــا تـــم فـــي جل .5
المزایــدة وتعـــد البیانـــات الـــواردة فــي هـــذا المحضـــر صـــحیحة مــا لـــم یثبـــت خـــالف 

  .ذلك
تلغـــى الشـــركة الســـهم الـــذي حصـــل التنفیـــذ علیـــه ویعطـــى المشـــترى ســـهمًا جدیـــدًا  .6

یحمــل رقــم الســهم الملغــى، ویؤشــر فــي ســجل األســهم بوقــوع البیــع مــع بیــان اســم 
  .المالك الجدید

  
  )156(مادة 

تتــابعون مســئولین بالتضــامن عــن الوفــاء بقیمــة الســهم، وفیمــا یكــون مــالكو الســهم الم
عــدا المالــك األخیــر تبــرأ ذمــة كــل مســـاهم مــن هــذه المســئولیة، بانقضــاء ســنتین مـــن 

  .تاریخ التأشیر بنزوله عن السهم في سجل األسهم
  )157(مادة 

ــــدفع قیمــــة الســــهم وال تقــــع  .1 ال یجــــوز للشــــركة إبــــراء ذمــــة المســــاهم مــــن التزامــــه ب
  .بین هذا االلتزام، وما یكون للمساهم من حقوق قبل الشركة المقاصة

  .ال یجوز للمساهم أن یطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في راس المال .2
  )158(مادة 

یعطى المساهم بعد تسدید قیمة السهم شهادة أسهم یذكر فیهـا أن قیمـة السـهم قـد  .1
  .هاسددت وتمتع حاملها بحق ملكیة مطلقه لألسهم المبینة فی

ــــى  .2 تثبــــت للمســــاهم جمیــــع الحقــــوق المتصــــلة بالســــهم، كــــالحق فــــي الحصــــول عل
نصیب من األرباح التي تقرر توزیعها من موجـودات الشـركة عنـد التصـفیة وحـق 
حضــــور جلســــات الجمعیــــات العامــــة واالشــــتراك فــــي مــــداوالتها والتصــــویت علــــى 

هـــا قراراتهــا وحـــق التصــرف فـــي الســهم وحـــق االطــالع علـــى أوراق الشــركة ودفاتر 
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قامة دعوى المسـئولیة علـى أعضـائه والطعـن فـي  ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة وإ
  .قرارات الجمعیة العامة، وذلك بالشروط الواردة في هذا القانون أو نظام الشركة

یعد باطًال كـل قـرار یصـدر عـن الجمعیـة العامـة العادیـة وغیـر العادیـة یكـون مـن  .3
تـي یسـتمدها بصـفته شـریكًا مـن أحكـام شأنه المساس بحقوق المساهم األساسـیة ال

  .القانون أو نظام الشركة
  )159(مادة 

إذا فقدت الشهادة المؤقتة باألسهم أو شهادة األسهم، فلمالكها المسـجل فـي سـجل  .1
  .الشركة أن یطلب منها إعطاءه شهادة جدیدة بدًال من الضائعة

  .وعددهاتین محلیتین مع ذكر أرقام الشهادات فییعلن الفقدان في صح .2
بعــد مضــي شــهرین علــى تــاریخ اإلعــالن یعطــى المســاهم شــهادة جدیــدة علــى أن  .3

  .یؤشر علیها بأنها أعطیت بدًال من ضائع
  )160(مادة 

یجــوز أن یــنص فــي نظــام الشــركة علــى اســتهالك األســهم أثنــاء قیــام الشــركة إذا  .1
  .كان مشروعها مما یهلك تدریجیًا أو كان قائمًا على حقوق مؤقتة

یكون االستهالك بطریق شراء الشركة أسهمها شـریطة أن یكـون سـعرها  یجوز أن .2
أقــــل مــــن قیمتهــــا االســــمیة أو مســــاویًا لهــــذه القیمــــة وتعــــدم الشــــركة األســــهم التــــي 

  .تحصل علیها بهذه الطریقة
یجوز أن ینص في نظام الشركة على إعطاء أسهم تمتع ألصـحاب األسـهم التـي  .3

الحقـوق التـي تعطیهـا ألصـحابها ومـع ذلـك تستهلك بالقرعة، ویحدد نظـام الشـركة 
یجـــب أن تخصـــص نســـبة مئویـــة مـــن الــــربح الســـنوي الصـــافي لألســـهم التـــي لــــم 
تســـتهلك لیـــوزع علیهـــا باألولویـــة علـــى أســـهم التمتـــع، وفـــي حالـــة انقضـــاء الشـــركة 
یكون ألصـحاب األسـهم التـي لـم تسـتهلك حـق الحصـول باألولویـة مـن موجـودات 

  .مة االسمیة ألسهمهمالتصفیة على ما یعادل القی
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  )161(مادة 
تحتفظ الشركة بسجالت تدون فیهـا أسـماء المسـاهمین وعـدد األسـهم التـي یملكهـا كـل 
منهم، وأعمال التصرف واالنتقـال التـي تجـري علیهـا وأیـة بیانـات أخـرى تتعلـق بهـا أو 

  .بالمساهمین
  

  الفصل الثالث
  إدارة شركة المساهمة
  مجلس إدارة الشركة

  )162(مادة 
یتـــــولى إدارة شـــــركة المســـــاهمة مجلـــــس إدارة ال یقـــــل عـــــدد أعضـــــائه عـــــن ثالثـــــة  .1

أشــخاص وال یزیــد علــى ثالثــة عشــر شخصــًا وفقــًا لمــا یحــدده نظــام الشــركة، ویــتم 
انتخـــابهم مـــن قبـــل الجمعیـــة العامـــة للشـــركة بـــاالقتراع الســـري وفقـــًا ألحكـــام هـــذا 

  .دأ من تاریخ انتخابهالقانون ویقوم بمهام إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تب
یجب أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة من المتمتعـین بالجنسـیة الفلسـطینیة  .2

ولهــم مــواطن بهــا، ومــع ذلــك یجــوز بتــرخیص خــاص مــن الــوزیر، إعفــاء الشــركة 
من هذا الحكـم إذا كـان بعـض المسـاهمین مـن األجانـب، علـى أن ال تكـون نسـبة 

نســـبة اشـــتراك المســـاهمین األجانـــب فـــي األجانـــب فـــي مجلـــس اإلدارة أكثـــر مـــن 
  .رأسمال الشركة

ــــس اإلدارة أن یــــدعو ) 4(مــــع مراعــــاة أحكــــام البنــــد  .3 ــــى مجل مــــن هــــذه المــــادة، عل
ــــة العامــــة للشــــركة لالجتمــــاع خــــالل األشــــهر الثالثــــة األخیــــرة مــــن مدتــــه  الجمعی
النتخـــــاب مجلـــــس إدارة جدیـــــد، علـــــى أن یســـــتمر فـــــي عملـــــه إذا تـــــأخر انتخـــــاب 

ألي سبب من األسباب، شـریطة أن ال تزیـد مـدة التـأخیر فـي أي  المجلس الجدید
  .حالة من الحاالت على ثالثة أشهر من تاریخ انتهاء مدة المجلس القائم



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

یجوز أن یشترط في نظام الشركة على انتخاب عـدد ال یقـل عـن نصـف أعضـاء  .4
مجلــــس اإلدارة مــــن بــــین مؤسســــي الشــــركة، كمــــا یجــــوز إعــــادة انتخــــاب أعضــــاء 

  .دارة ما لم ینص نظام الشركة على غیر ذلكمجلس اإل
إذا كان موعد عقد االجتماع الذي ستدعى إلیه الجمعیة العامـة للشـركة بمقتضـى  .5

مــن هــذه المــادة یقــع قبــل انتهــاء مــدة مجلــس اإلدارة القــائم بســتة ) 3(أحكــام البنــد 
أشـــهر علـــى األكثـــر أو یقـــع بعـــد انتهـــاء مـــدة المجلـــس بـــنفس المـــدة فیســـتمر هـــذا 

لــــس فــــي عملــــه وینتخــــب مجلــــس اإلدارة الجدیــــد فــــي أقــــرب اجتمــــاع عــــادي المج
  للجمعیة العامة

  )163(مادة 
یحدد في نظام الشركة عدد األسهم التي یشترط أن یكون الشخص مالكـًا لهـا فـي  .1

رأســمال الشــركة حتــى یترشــح لعضــویة مجلــس إدارتهــا، ویبقــى محتفظــًا بعضــویته 
ن محجـــوزة أو مرهونـــة، أو مقیـــدة بقیـــد فیــه، ویشـــترط فـــي هـــذه األســـهم أن ال تكـــو 

  .آخر، ویمنع التصرف المطلق فیها
یجـــوز أن یقـــدم بعـــض المســـاهمین األســـهم التـــي یملكونهـــا لتكملـــة عـــدد األســـهم  .2

ــــة هــــذه  ــــس اإلدارة مــــع احتفــــاظهم بملكی المطلوبــــة لترشــــیح أحــــدهم لعضــــویة مجل
مجلـــس األســـهم وفـــي هـــذه الحالـــة تعامـــل األســـهم المقدمـــة كمـــا لـــو كانـــت لعضـــو 

  .اإلدارة وتسري علیها األحكام الواردة في هذه الحالة
یبقــــى النصــــاب المؤهــــل لعضــــویة مجلــــس اإلدارة محجــــوزًا مــــا دام مالــــك األســــهم  .3

عضوًا في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضـویته فیـه، وال یجـوز التـداول 
ارة إلــى بهــا خــالل تلــك المــدة وتحقیقــًا لــذلك توضــع إشــارة الحجــز علیهــا مــع اإلشــ

ذلـــك فـــي ســـجل المســـاهمین ویعـــد هـــذا الحجـــز رهنـــًا لمصـــلحة الشـــركة ولضـــمان 
  .المسئولیات وااللتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس اإلدارة

تســقط تلقائیــًا عضــویة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة المســاهمة إذا  .4
الشــركة وألي نقــص عــدد األســهم التــي یجــب أن یكــون مالكــًا لهــا بمقتضــى نظــام 
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ســــبب مــــن األســــباب، أو تثبیــــت الحجــــز علیهــــا بحكــــم قضــــائي اكتســــب الدرجــــة 
النهائیـة أو تـم رهنهـا خـالل مــدة عضـویته، مـا لـم یكمــل األسـهم التـي نقصـت مــن 
أسهم التأهیل الخاص به خالل مدة ال تزید على ثالثـین یومـًا مـن تـاریخ الـنقص، 

ة خـــالل حـــدوث الـــنقص فـــي وال یجـــوز لـــه أن یحضـــر أي اجتمـــاع لمجلـــس اإلدار 
  .أسهمه

علـى مــدقق الحسـابات أن یتحقــق مـن مراعــاة حكـم هــذه المـادة وأن یضــمن تقریــره  .5
  .إلى الجمعیة العامة أیة مخالفة في هذا الشأن

  )164(مادة 
  :یشترط فیمن یرشح لعضویة مجلس إدارة الشركة 

  .أن یكون كامل األهلیة .1
  .و بعقوبة جنایةأال یكون قد حكم علیه بجنحة مخلة بالشرف أ .2
  .أال یكون قد حكم بإفالسه أو إعساره ما لم یرد اعتباره .3
  .أن یكون مالكا لعدد من األسهم یحدده نظام الشركة .4
أال یكــون قــد حكــم علیــه بأیــة عقوبــة مــن العقوبــات المنصــوص علیهــا فــي المــادة  .5

  .من هذا القانون) 332(
  .ة عامةأال یكون موظفًا في الحكومة أو في أي شخصیة اعتباری .6

  )165(مادة 
إذا ســــاهمت الحكومــــة أو أي مــــن المؤسســــات الرســــمیة العامــــة أو أي شخصــــیة  .1

اعتباریــه عامــة أخــرى فــي شــركة مســاهمة، فتمثــل فــي مجلــس إدارتهــا بعضــو أو 
أكثــــر حســــبما یتفــــق علیــــه بــــین األطــــراف المعنیــــة أو بعــــدد یتناســــب مــــع نســــبة 
ة مســـاهمتها فـــي رأســـمال الشـــركة، وال تشـــارك فـــي انتخـــاب أعضـــاء مجلـــس اإلدار 

اآلخــرین، ویتمتــع العضــو الــذي تعینــه لتمثیلهــا بجمیــع حقــوق العضــویة، ویتحمــل 
واجباتهـا، ویشــترط أن ال یعـین أي شــخص بمقتضـى أحكــام هـذا البنــد عضـوًا فــي 
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أكثـــر مـــن مجلـــس إدارة شـــركتین تســـاهم فیهمـــا الحكومـــة بمـــا فـــي ذلـــك الشـــركات 
  .العربیة واألجنبیة

ة الرســـــمیة العامـــــة أو الشخصـــــیة تســـــتمر عضـــــویة ممثـــــل الحكومـــــة أو المؤسســـــ .2
االعتباریة العامة األخرى في مجلس إدارة الشـركة المـدة المقـررة للمجلـس وللجهـة 
التــي عینتــه اســتبدال غیــره بــه فــي أي وقــت مــن األوقــات، لیكمــل مــدة ســلفه فــي 
المجلس، أو انتداب من یحل محله بصورة مؤقتة في حالـة مرضـه أو غیابـه عـن 

  .الشركة خطیًا في الحالتین على أن تبلغ" فلسطین"
إذا اســــتقال العضــــو الــــذي یمثــــل الحكومــــة أو المؤسســــة الرســــمیة العامــــة أو أي  .3

شخصـیة اعتباریــة عامــة أخـرى مــن عضــویة مجلـس إدارة الشــركة فتعــد االســتقالة 
  .نافذة بحقه وللجهة التي كان یمثلها في مجلس اإلدارة تعیین من یحل محله فیه

عیـــــین ممثلـــــي الحكومـــــة فـــــي مجـــــالس إدارة شـــــركات تحـــــدد األحكـــــام الخاصـــــة بت .4
  .المساهمة بموجب القوانین واللوائح الصادرة في هذا الشأن

تطبق أحكام هـذه المـادة علـى الحكومـات واألشـخاص االعتباریـة العامـة األجنبیـة  .5
  .عند مساهمتها في رؤوس أموال الشركات الفلسطینیة

  )166(مادة 
م فـي رأسـمال شـركة المسـاهمة  ترشـیح یحق للشخص االعتبـاري الخـاص المسـاه .1

مــن یــراه مناســبًا لعــدد مــن المقاعــد فــي مجلــس اإلدارة حســب نســبة مســاهمته فــي 
  .رأسمال الشركة، وال یجوز له استبداله خالل مدة المجلس

یتوجب على الشخص االعتبـاري الخـاص تسـمیة ممثلـه فـي مجلـس اإلدارة خـالل  .2
ــــوافر ــــه ممــــن تت ــــاریخ انتخاب ــــام مــــن ت ــــه شــــروط ومــــؤهالت العضــــویة  عشــــرة أی فی

المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون فیمــا عــدا حیازتــه ألســهم التأهیــل، ویعــد فاقــدًا 
  .للعضویة إذا لم یعمد إلى تسمیة ممثلة خالل ثالثین یومًا من تاریخ انتخابه
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  )167(مادة 
ینتخـب مجلـس إدارة الشـركة مــن بـین أعضـائه بـاالقتراع الســري خـالل سـبعة أیــام  .1

تــاریخ انتخابــه رئیســًا ونائبــًا لــه یقــوم بمهــام وصــالحیات الــرئیس عنــد غیابــه، مــن 
كمــا ینتخــب مــن بــین أعضــائه واحــدًا أو أكثــر یكــون لــه أو لهــم حــق التوقیــع عــن 
الشركة منفردین أو مجتمعین وفقًا لما یقـرره المجلـس فـي هـذا الشـأن، وفـي حـدود 

الشـركة المراقـب، بنسـخ عـن الصالحیات التي یفوضها إلیهم، ویزود مجلس إدارة 
ــــالتوقیع عــــن الشــــركة،  ــــرئیس ونائبــــه واألعضــــاء المفوضــــین ب قراراتــــه بانتخــــاب ال

  .وبنماذج عن توقیعاتهم، وذلك خالل سبعة أیام من صدور تلك القرارات
لمجلــس إدارة الشــركة تفــویض أي موظــف فــي الشــركة بــالتوقیع عنهــا، وذلــك فــي  .2

  .حدود الصالحیات التي یفوضها إلیه
  )168(ادة م

علــى كــل مــن رئــیس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، وعلــى كــل مــن مــدیرها العــام  .1
والمـدیرین الرئیسـیین فیهـا أن یقـدم إلــى مجلـس اإلدارة فـي أول اجتمـاع یعقـده بعــد 
انتخابـــه إقــــرارًا خطیــــًا بمــــا یملكــــه هــــو وزوجتــــه وأوالده القاصــــرین مــــن اســــهم فــــي 

لــــك هــــو وزوجتــــه وأوالده القاصــــرین الشـــركة، وأســــماء الشــــركات األخــــرى التـــي یم
حصصــًا أو أســهمًا فیهــا إذا كانــت الشــركة مســاهمة فــي تلــك الشــركات األخــرى، 
وأن یقـــدم إلـــى مجلـــس اإلدارة أي تغییـــر یطـــرأ علـــى هـــذه البیانـــات خـــالل خمســـة 

  .عشر یومًا من تاریخ وقوع التغیر
وص علیهـا على مجلس إدارة الشركة أن یزود المراقب بنسخ عن البیانات المنصـ .2

من هذه المادة والتغییـر الـذي یطـرأ علـى أي منهـا خـالل سـبعة أیـام ) 1(في البند 
  .من تقدیمها أو تقدیم أي تغیر طرأ علیها

  )169(مادة 
ال یجوز للشركة أن تقـدم أو تضـمن قرضـًا نقـدیًا مـن أي نـوع إلـى رئـیس مجلـس إدارة 

فروعـــــه أو زوجـــــه، الشــــركة أو إلـــــى أي مــــن أعضـــــائه أو إلــــى أصـــــول أي مــــنهم أو 
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ویســتثنى مــن ذلـــك المصــارف والشـــركات المالیــة التــي یجـــوز لهــا أن تقـــرض أیــًا مـــن 
أولئك ضمن أغراضها وبالشروط التي تتعامل بها مع عمالئها اآلخـرین وفقـًا للقـوانین 

  .الساریة، ویعد باطال كل ما یخالف ذلك
  )170(مادة 

على ثالثـة أشـهر مـن انتهـاء على مجلس إدارة الشركة أن یعد خالل مدة ال تزید  .1
  :السنة المالیة للشركة، الحسابات والبیانات التالیة لعرضها على الجمعیة العامة

المیزانیـــة الســــنویة العامــــة للشـــركة وبیــــان األربــــاح والخســـائر وبیــــان التــــدفقات   .أ 
النقدیة واإلیضاحات حولها مقارنـة مـع السـنة المالیـة السـابقة مصـدقة جمیعهـا 

  .الشركة من مدققي حسابات
التقریـــر الســـنوي لمجلـــس اإلدارة عـــن أعمـــال الشـــركة خـــالل الســـنة الماضـــیة   .ب 

  .وتوقعاته للسنة القادمة
یــزود مجلــس اإلدارة المراقــب بنســخ عــن الحســابات والبیانــات المنصــوص علیهــا  .2

مــــن هــــذه المــــادة قبـــل الموعــــد المحــــدد الجتمــــاع الجمعیــــة العامــــة ) 1(فـــي البنــــد 
  .حد وعشرین یوماً للشركة بمدة ال تقل عن وا

  )171(مادة 
ـــــس إدارة الشـــــركة أن ینشـــــر المیزانیـــــة العامـــــة للشـــــركة وحســـــاب أرباحهـــــا  ـــــى مجل عل
ــائرها وخالصــــة وافیــــة عــــن التقریــــر الســــنوي للمجلــــس وتقریــــر مــــدققي حســــابات  وخســ
الشركة في إحدى الصحف المحلیـة قبـل موعـد اجتمـاع الجمعیـة العامـة بثالثـین یومـًا 

  .على األقل
  )172(مادة 

یعد مجلس إدارة الشركة تقریرًا كل ستة أشهر یبین فیه المركـز المـالي للشـركة ونتـائج 
َدق التقریر من رئیس مجلس اإلدارة ویزود المراقـب بنسـخة مـن  ُصَّ أعمالها، على أن ی

  .التقریر خالل ستین یومًا من انتهاء الفترة
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  )173(مادة 
ســبعة أیــام علــى األقــل مــن یضــع مجلــس إدارة الشــركة فــي مركزهــا الــرئیس قبــل  .1

الموعــــــد المحــــــدد الجتمــــــاع الجمعیــــــة العامــــــة للشــــــركة كشــــــفًا مفصــــــًال إلطــــــالع 
  :المساهمین یتضمن البیانات التالیة ویتم تزوید المراقب بنسخة منها 

جمیع المبالغ التي حصل علیها كل مـن رئـیس وأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة   .أ 
عاب ورواتب وعـالوات ومكافـآت من الشركة خالل السنة المالیة من أجور وأت

  .وغیرها
المزایـــا التـــي یتمتـــع بهـــا كـــل مـــن رئـــیس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة مـــن الشـــركة   .ب 

  .كالمسكن المجاني والسیارات وغیر ذلك
المبـــالغ التــــي دفعـــت لكــــل مـــن رئــــیس وأعضـــاء مجلــــس اإلدارة خـــالل الســــنة   .ج 

  .وخارجها" فلسطین"المالیة كنفقات سفر وانتقال داخل 
لتـــي دفعتهـــا الشـــركة خـــالل الســـنة المالیـــة مفصـــلة والجهـــات التـــي التبرعـــات ا  .د 

  .دفعت لها
یعد كـل مـن رئـیس وأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة مسـئولین عـن تنفیـذ أحكـام هـذه  .2

  .ساهمین علیهامالمادة وعن صحة البیانات التي تقدم بموجبها إلطالع ال
  )174(مادة 

فیهـا لحضـور اجتمـاع الجمعیـة یوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة إلـى كـل مسـاهم  .1
العامــة ترســل بالبریــد أو أیــة وســیلة اتصـــال أخــرى قبــل خمســة عشــر یومــًا علـــى 
األقـــل مـــن التـــاریخ المقـــرر لعقـــد االجتمـــاع، ویجـــوز تســـلیم الـــدعوة بالیـــد للمســـاهم 

  .مقابل التوقیع باالستالم
یرفـــــق بالـــــدعوة جــــــدول أعمـــــال الجمعیـــــة العامــــــة وتقریـــــر مجلـــــس إدارة الشــــــركة  .2

یزانیتها السـنویة العامـة وحسـاباتها الختامیـة وتقریـر مـدققي الحسـابات والبیانـات وم
  .اإلیضاحیة
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  )175(مادة 
یترتب على مجلـس إدارة الشـركة أن یعلـن عـن الموعـد المحـدد لعقـد اجتمـاع الجمعیـة 
العامة للشركة في صحیفتین یومیتین ولمرة واحـدة علـى األقـل وذلـك قبـل مـدة ال تزیـد 

عشر یومًا من ذلك الموعد، وأن یعلن المجلس عن ذلـك لمـرة واحـدة فـي على خمسة 
وســائل اإلعــالم الصــوتیة أو المرئیــة قبــل ثالثــة أیــام علــى األكثــر مــن التــاریخ المحــدد 

  .الجتماع الجمعیة العامة
  

  )176(مادة 
ال یجــوز ألي شــخص أن یكــون عضــوًا فــي مجــالس إدارة أكثــر مــن شــركتین مــن  .1

وقـت واحــد بصــفته الشخصــیة، كمـا ال یجــوز لــه أن یكــون شـركات المســاهمة فــي 
ممثًال لشخص اعتباري فـي مجـالس شـركتین مـن شـركات المسـاهمة، وفـي جمیـع 
األحــوال ال یجــوز للشــخص أن یكــون عضــوًا فــي أكثــر مــن مجــالس إدارة ثــالث 
شـــــركات مســـــاهمة بصـــــفته الشخصـــــیة فـــــي بعضـــــها، وبصـــــفته ممـــــثًال لشـــــخص 

عـــد أیـــة عضـــویة حصـــل علیهـــا فـــي مجلـــس إدارة اعتبـــاري فـــي بعضـــها اآلخـــر وت
  .شركة مساهمة خالفًا ألحكام هذا البند باطلة حكماً 

على كل عضو یتم انتخابه في مجلس إدارة أیـة شـركة مسـاهمة أن یعلـم المراقـب  .2
  .خطیًا عن أسماء الشركات التي یشترك في عضویة مجالس إدارتها

ارة أیــة شــركة مســاهمة ال یجــوز ألي شــخص أن یرشــح نفســه لعضــویة مجلــس إد .3
ــــاري إذا كــــان عــــدد عضــــویاته التــــي  بصــــفته الشخصــــیة أو ممــــثًال لشــــخص اعتب

من هذه المادة إال أنـه یسـمح ) 1(یشغلها قد بلغ العدد المنصوص علیه في البند 
لــه االســتقالة مــن إحــدى العضــویات إذا رغــب خــالل أســبوعین مــن تــاریخ انتخابــه 

أن یحضـــر اجتمــاع مجلـــس إدارة الشـــركة للعضــویة الجدیـــدة، علــى أنـــه ال یجــوز 
  .التي انتخب عضوًا فیها قبل أن یكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة
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  )177(مادة 
فــي مجلــس إدارة أي شــركة  ال یجــوز لمــن یشــغل وظیفــة عامــة أن یكــون عضــواً  .1

مســاهمة إال إذا كــان ممــثال للحكومــة أو ألي مؤسســة رســمیة عامــة أو لشــخص 
  .اعتباري عام

یجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مدیرها العام أن یكون عضوًا فـي مجلـس  ال .2
إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلـس إدارتهـا أو مماثلـة 
ـــه أن یقـــوم بـــأي عمـــل  لهـــا فـــي أغراضـــها وتنافســـها فـــي أعمالهـــا كمـــا ال یجـــوز ل

  .منافس ألعمالها
إدارة الشــركة أو للمــدیر العـــام أو  ال یجــوز أن یكــون لــرئیس أو ألعضــاء مجلــس .3

أي موظــــف یعمـــــل فـــــي الشــــركة مصـــــلحة مباشـــــرة أو غیــــر مباشـــــرة فـــــي العقـــــود 
  .والمشاریع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها

مـــــن هـــــذه المـــــادة أعمـــــال المقـــــاوالت والتعهـــــدات ) 3(یســـــتثنى مـــــن حكـــــم البنـــــد  .4
ك فــي العــروض والمناقصــات العامــة التــي یســمح فیهــا لجمیــع المتنافســین االشــترا

على قدم المساواة فإذا كـان العـرض األنسـب مقـدمًا مـن أحـد المـذكورین فـي البنـد 
مــن هـــذه المـــادة فیجــب أن یوافـــق ثلثـــا أعضــاء مجلـــس اإلدارة علـــى عرضـــه ) 3(

دون أن یكون له حـق حضـور جلسـة المداولـة فـي الموضـوع المتعلـق بـه، وتجـدد 
انــت تلــك العقــود ذات طبیعــة دوریــة هــذه الموافقــة ســنویًا مــن مجلــس اإلدارة إذا ك

  .متجددة
مـن ) 3(كل من یخالف أحكام هذه المادة من األشـخاص المشـار إلـیهم فـي البنـد  .5

  .هذه المادة یعزل من منصبه أو وظیفته في الشركة التي هو فیها
  )178(مادة 

فیما عدا ممثلي الحكومة والشخصیات االعتباریـة العامـة فـي مجلـس اإلدارة ال یجـوز 
ل الترشیح النتخاب أعضـاء مجلـس اإلدارة إال بعـد أن یقـر كتابـة بقبولـه الترشـیح، قبو 
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ویجـب أن یشــتمل اإلقــرار علـى بیــان مــن العضــو بجنسـیته والشــركات التــي زاول فیهــا 
  .أي عمل خالل السنوات الثالثة السابقة على ترشیحه ونوع هذا العمل

  )179(مادة 
ألي سـبب مـن األسـباب فیخلفـه عضــو إذا َشـغٌرَ مركـز عضـو فـي مجلـس اإلدارة  .1

ینتخبه مجلس اإلدارة من المساهمین الحائزین علـى مـؤهالت العضـویة، ویشـترك 
ممثلـــو الشـــخص االعتبـــاري فـــي هـــذا االنتخـــاب، ویتبـــع هـــذا اإلجـــراء كلمـــا شـــغر 
مركــز فــي مجلــس اإلدارة ویبقــى تعیــین العضــو بموجبــه مؤقتــًا حتــى یعــرض علــى 

أول اجتمـاع تعقـده لتقـوم بــإقراره أو انتخـاب مـن یمــأل الجمعیـة العامـة للشـركة فــي 
المركـــز الشـــاغر بمقتضـــى أحكـــام هـــذا القـــانون، وفـــي هـــذه الحالـــة یكمـــل العضـــو 

  .الجدید مدة سلفه في عضویة مجلس اإلدارة
ال یجوز أن یزید األعضاء الذین یعینون فـي مجلـس اإلدارة بمقتضـى هـذه المـادة  .2

شـــغر مركـــز فـــي المجلـــس بعـــد ذلـــك علـــى نصـــف عـــدد أعضـــاء المجلـــس، فـــإذا 
 .فتدعى الجمعیة العامة النتخاب مجلس إدارة جدید

  
  )180(مادة 

تـــنظم األمـــور المالیـــة والمحاســـبیة واإلداریـــة للشـــركة بموجـــب أنظمـــة داخلیـــة خاصـــة 
یعدها مجلس إدارة الشركة، ویحدد فیها بصورة مفصـله واجبـات المجلـس وصـالحیاته 

لـــى أن ال یـــنص فیهـــا علـــى مـــا یخـــالف أحكـــام هـــذا ومســـئولیاته فـــي تلـــك األمـــور، ع
القــانون واللــوائح الصــادرة بمقتضــاه أو أي تشــریع آخــر معمــول بــه، وترســل نســخ مــن 
هــذه األنظمــة للمراقــب، وللــوزیر بنــاء علــى تنســیب المراقــب إدخــال أي تعــدیل علیهــا 

  .یراه ضروریًا بما یحقق مصالح الشركة والمساهمین فیها
  )181(مادة 

س مجلـــــس اإلدارة رئیســـــًا للشـــــركة، وممثلهـــــا لـــــدى الغیـــــر وأمـــــام جمیـــــع یعـــــد رئـــــی .1
الجهــات، ویمــارس الصــالحیات المخولــة لــه لتحقیــق غرضــها بموجــب أحكــام هــذا 
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القــانون واللــوائح الصــادرة بمقتضــاه واألنظمــة األخــرى المعمــول بهــا فــي الشــركة، 
  .في الشركة ویتولى تنفیذ قرارات مجلس اإلدارة بالتعاون مع الجهاز التنفیذي

یجـــب أن یكـــون رئــــیس مجلـــس اإلدارة متفرغـــًا ألعمــــال الشـــركة، ویحـــدد مجلــــس  .2
اإلدارة في هذه الحالة المهام والصالحیات التي یحـق لـه ممارسـتها بوضـوح، كمـا 
یحــــدد أتعابــــه والعــــالوات التــــي یســــتحقها، ویشــــترط فــــي ذلــــك أن ال یكــــون رئیســــًا 

دیرًا عامـــًا ألیـــة شـــركة مســـاهمة متفرغـــًا لمجـــس إدارة شـــركة مســـاهمة أخـــرى أو مـــ
  .أخرى

ــــس إدارة الشــــركة أو أي مــــن أعضــــائه مــــدیرًا عامــــًا  .3 یجــــوز أن یعــــین رئــــیس مجل
للمــدیر العــام بقــرار یصــدر عــن أكثریــة ثلثــي أصــوات  نائبــاً للشــركة أو مســاعدًا أو 

أعضـــاء المجلـــس فـــي أیـــة حـــال مـــن هـــذه الحـــاالت علـــى أن ال یشـــترك صـــاحب 
  .العالقة في التصویت

  )182(ة ماد
ــــــس اإلدارة مــــــدیرًا عامــــــًا للشــــــركة مــــــن ذوي الكفــــــاءة ویحــــــدد مهامــــــه  .1 یعــــــین مجل

وصـــالحیاته بموجـــب تعلیمـــات یصـــدرها المجلـــس لهـــذه الغایـــة، ویفوضـــه بـــاإلدارة 
العامـــة لهـــا بالتعـــاون مـــع مجلـــس اإلدارة وتحـــت إشـــرافه، ویحـــدد المجلـــس راتـــب 

ألكثـر مـن شـركة مسـاهمة  المدیر العام ویشترط في ذلـك أن ال یكـون مـدیرًا عامـاً 
  .واحدة

لمجلــــس إدارة الشــــركة إنهــــاء خــــدمات المــــدیر العــــام إذا كانــــت مصــــلحة الشــــركة  .2
تتطلـــب ذلـــك علـــى أن یعلـــم المراقـــب بـــأي قـــرار یتخـــذ بشـــأن تعیـــین المـــدیر العـــام 

  .للشركة أو إنهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار
ألوراق المالیـــة فیـــتم إعـــالم إذا كانـــت األوراق المالیـــة للشـــركة مدرجـــة فـــي ســـوق ا .3

السـوق بـأي قــرار یتخـذ بشـأن تعیــین المـدیر العـام للشــركة أو إنهـاء خدماتـه وذلــك 
  .حال إتخاذ القرار
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ال یجــوز لــرئیس مجلــس إدارة الشــركة أو ألي عضــو مــن أعضــائه أن یتــولى أي  .4
عمل أو وظیفة في الشركة مقابل أجر أو مكافأة باسـتثناء مـا نـص علیـه فـي هـذا 

ون إال في الحاالت التي تقتضیها طبیعة عمـل الشـركة ویوافـق علیهـا مجلـس القان
  .على أن ال یشارك الشخص المعني بالتصویت ئهاإلدارة بأغلبیة ثلثي أعضا

  )183(مادة 
عـداد  یعین مجلس اإلدارة أمین سر للمجلس ویحدد راتبه، یتـولى تنظـیم اجتماعاتـه، وإ

ت والقـــرارات فـــي ســـجل خـــاص، وفـــي جـــداول أعمالـــه، وتـــدوین محاضـــر االجتماعـــا
صفحات متتالیة مرقمة بالتسلسل، وتوقع من رئیس وأعضـاء المجلـس الـذین حضـروا 

  .االجتماع، وتختم كل صفحة بخاتم الشركة
  )184(مادة 

یجتمـــع مجلــــس إدارة الشـــركة بــــدعوة خطیــــة مـــن رئیســــه أو مــــن نائبـــه فــــي حالــــة  .1
جلــس ربــع أعضــائه علــى غیابــه، أو بنــاء علــى طلــب خطــي یقدمــه إلــى رئــیس الم

األقل یبینون فیه األسباب الداعیة لعقد االجتماع فإذا لم یوجه رئـیس المجلـس أو 
نائبــه الــدعوة للمجلــس إلــى االجتمــاع خــالل ســبعة أیــام مــن تــاریخ تســلمه الطلــب، 

  . فلألعضاء الذین قدموا الطلب دعوته لالنعقاد
نصـــف عـــدد أعضـــائه ال یكـــون اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة صـــحیحًا إال إذا حضـــره  .2

علــى األقــل مــا لــم یــنص نظــام الشــركة علــى نســبة أو عــدد أكبــر وتصــدر قــرارات 
ذا تســــاوت  المجلــــس باألكثریــــة المطلقــــة لألعضــــاء الــــذین حضــــروا االجتمــــاع، وإ

  .األصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس االجتماع
مكــان آخــر تعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة فــي مركــز الشــركة الــرئیس أو فــي أي  .3

داخل فلسطین إذا تعذر عقده في مركزها، ویجوز للشركات التـي لهـا فـروع خـارج 
فلســـطین، أو طبیعـــة عمـــل الشـــركة تتطلـــب ذلـــك، عقـــد اجتمـــاعین علـــى األكثـــر 

  .لمجلس إدارتها في السنة خارج فلسطین
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، ویقـــوم بـــه العضـــو بنفســـه، وال  .4 یكـــون التصـــویت علـــى قـــرارات المجلـــس شخصـــیًا
فیــه كمــا ال یجــوز أن یــتم بالمراســلة أو بصــورة غیــر مباشــرة أخــرى یجــوز الوكالــة 

  .ما لم ینص نظام الشركة على غیر ذلك
ـــب أن ال یقـــــل عـــــدد اجتماعـــــات مجلـــــس إدارة الشـــــركة المســـــاهمة عـــــن ســـــتة  .5 یجــ

اجتماعــات خــالل الســنة المالیــة للشــركة، وأن ال ینقضــي أكثــر مــن شـــهرین دون 
 .خة من محضر االجتماععقد اجتماع للمجلس، ویبلغ المراقب نس

  
  )185(مادة 

یكــون لمجلــس إدارة الشــركة المســاهمة أو مــدیرها العــام الصــالحیات الكاملــة فــي  .1
إدارة الشــركة فـــي الحـــدود التـــي یبینهـــا نظامهـــا، ولـــه القیـــام باألعمـــال والتصـــرفات 
التي یقتضیها غرض الشركة عدا ما احتفظ بـه القـانون أو نظـام الشـركة للجمعیـة 

  .لیه أن یتقید بتوجیهات الجمعیة العامة وقراراتهاالعامة وع
تعـــد األعمـــال والتصـــرفات التـــي یقــــوم بهـــا ویمارســـها المجلـــس أو مـــدیر الشــــركة  .2

باســمها ملزمــة لهــا فــي مواجهــة الغیــر الــذي یتعامــل مــع الشــركة بحســن نیــة ولهــا 
الرجوع علیه بقیمة التعویض عن الضرر الذي لحق بها وذلك بغـض النظـر عـن 

  .یرد في نظام الشركة أو عقد تأسیسها أي قید
یعد الغیر الـذي تتعامـل معـه الشـركة حسـن النیـة مـا لـم یثبـت غیـر ذلـك علـى أنـه  .3

ال یلزم ذلـك الغیـر بـالتحقق مـن وجـود أي قیـد علـى صـالحیات مجلـس اإلدارة أو 
  .مدیر عام الشركة أو على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها

  )186(مادة 
ئــیس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مســئولون تجــاه الشــركة والمســاهمین والغیــر ر  .1

ـــوائح المعمـــول بهـــا،  عـــن كـــل مخالفـــة ارتكبهـــا أي مـــنهم أو جمـــیعهم للقـــوانین والل
ولنظام الشركة وعن أي خطأ في إدارة الشركة، وال تحـول موافقـة الجمعیـة العامـة 

  .لرئیس وأعضاء المجلسعلى إبراء مجلس اإلدارة دون المالحقة القانونیة 
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مــن هــذه المــادة إمــا شخصــیة ) 1(تكــون المســئولیة المنصــوص علیهــا فــي البنــد  .2
تترتــب علــى عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، أو مشــتركة بــین 
رئیس وأعضاء المجلس ویكون جمیعهم في هـذه الحالـة مسـئولین بالتضـامن عـن 

و الخطـأ علـى أن ال یشـمل هــذه التعـویض عـن الضـرر الـذي نـتج عـن المخالفـة أ
المســئولیة أي عضـــو أثبـــت اعتراضــه خطیـــًا فـــي محضــر االجتمـــاع علـــى القـــرار 
الـــذي تضـــمن المخالفـــة أو الخطـــأ وفـــي جمیـــع األحـــوال ال تســـمع الـــدعوى بهـــذه 
المســـئولیة بعـــد مـــرور ثـــالث ســـنوات علـــى تـــاریخ اجتمـــاع الجمعیـــة العامـــة التـــي 

  .الحسابات الختامیة للشركةصادقت فیه على المیزانیة السنویة و 
  )187(مادة 

یحظــر علــى رئــیس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومــدیرها العــام وأي موظــف یعمــل 
فیهـــا أن یفشـــي إلـــى أي مســـاهم فـــي الشـــركة أو إلـــى غیـــره أیـــة معلومـــات أو بیانـــات 
تتعلــق بالشــركة، وتعــد ذات طبیعـــة ســریة بالنســبة لهــا وكـــان قــد حصــل علیهــا بحكـــم 

ــــة العــــزل منصــــبه فــــي الشــــ ــــك تحــــت طائل ركة أو قیامــــه بــــأي عمــــل لهــــا أو فیهــــا وذل
ـــــة بـــــالتعویض عـــــن األضـــــرار التـــــي لحقـــــت بالشـــــركة، ویســـــتثنى مـــــن ذلـــــك  والمطالب
المعلومات التي تجیز القوانین واللوائح المعمـول بهـا نشـرها وال تحـول موافقـة الجمعیـة 

  .العامة على إبراء رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة من هذه المسئولیة
  )188(مادة 

ــــس إدارة الشــــركة مســــئولون بالتضــــامن تجــــاه المســــاهمین عــــن  رئــــیس وأعضــــاء مجل
تقصـــیرهم أو إهمـــالهم فـــي إدارة الشـــركة غیـــر أنـــه فـــي حالـــة تصـــفیة الشـــركة وظهـــور 
عجـز فـي موجوداتهـا، بحیـث ال تسـتطیع الوفـاء بالتزامهـا وكـان سـبب هـذا العجـز هــو 

مجلـس أو المـدیر العـام فـي إدارة الشـركة، التقصیر أو اإلهمـال مـن رئـیس وأعضـاء ال
أو مــدققي الحســابات، للمحكمــة أن تقــرر تحمیــل كــل مســئول عــن هــذا العجــز دیــون 
الشـــركة كلهـــا أو بعضـــها حســـب مقتضـــى الحـــال، وتحـــدد المحكمـــة المبـــالغ الواجـــب 

  .أداؤها وما إذا كان المسببون للخسارة متضامنین في المسئولیة أم ال
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  )189(مادة 
راقــب وللشــركة وألي مســاهم فیهــا إقامــة الــدعوى بمقتضــى أحكــام المــواد یحــق للم .1

  .من هذا القانون) 188، 187، 168(
إذا حكــم بشــهر إفــالس الشــركة یرفــع الــدعوى مــأمور التفلیســة وفــي حالــة تصــفیة  .2

  .الشركة یقوم المصفى برفع الدعوى شریطة استئذان الجمعیة العامة
  

  )190(مادة 
ــــان ال یمكــــن االحتجــــاج  .1 بــــاإلبراء الصــــادر عــــن الجمعیــــة العامــــة إال إذا ســــبقه بی

عالن تقریر مدققي الحسابات   .حسابات الشركة السنویة، وإ
  .ال یشمل هذا اإلبراء إال األمور التي تمكنت الجمعیة العامة من معرفتها .2

  
  )191(مادة 

 یبین نظام الشركة كیفیة تحدید مكافأة كل من رئیس وأعضاء مجلـس اإلدارة فـإذا .1
خال نظام الشركة من أحكام فـي هـذا الشـأن تحـدد مكافـأة رئـیس وأعضـاء مجلـس 

من الـربح الصـافي القابـل للتوزیـع عشرة بالمائة %) 10(اإلدارة في الشركة بنسبة 
علــى المســاهمین بعــد تنزیــل ضــریبة الــدخل والخــدمات االجتماعیــة وبحــد أقصــى 

لكــل  لــة المتداولــة قانونــاً أردنــي أو مــا یعادلهــا بالعم خمســة آالف دینــار) 5000(
مــنهم فــي الســنة وتــوزع المكافــأة علــیهم بنســبة عــدد الجلســات التــي حضــرها كــل 
مــــنهم، وتعــــد الجلســــات التــــي لــــم یحضــــرها العضــــو لســــبب مشــــروع یوافــــق علیــــه 

  .المجلس من الجلسات التي حضرها العضو
 إذا كانــت الشــركة فــي مرحلــة التأســیس، یجــوز أن تــوزع مكافــأة ســنویة ألعضــاء .2

لجنــة المؤسســین بمعــدل ال یتجــاوز ألــف دینــار لكــل عضــو إلــى أن تبــدأ الشــركة 
  .من هذه المادة) 1(نشاطها، وتحقیق أرباحها، وعندها تطبق أحكام البند 
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تكــن قــد حققــت أرباحــًا أو لــم أمــا إذا لحقــت بالشــركة خســائر بعــد تحقیــق األربــاح  .3
فیعطـــى كــل مـــن رئـــیس وأعضــاء مجلـــس اإلدارة مكافـــأة عــن جهـــدهم فـــي  جدیــدة

أو مـــا یعادلهـــا بالعملـــة المتداولـــة اردنیـــاً  عشـــرین دینـــاراً ) 20(إدارة الشـــركة بمعـــدل 
عــن كــل جلســة مــن جلســات مجلــس اإلدارة أو أي اجتمــاع للجــان المنبثقــة قانونــًا 

اردنیــأو مــا یعادلهــا  سـتمائة دینــار) 600(عنـه علــى أن ال تتجــاوز هــذه المكافــآت 
  .في السنة لكل عضوبالعملة المتداولة قانونًا 

تحدد بدالت االنتقال والسفر لرئیس وأعضاء مجلس اإلدارة بموجـب نظـام خـاص  .4
  .تصدره الشركة لهذه الغایة

  )192(مادة 
یفقـــد رئـــیس مجلـــس إدارة الشـــركة وأي مـــن أعضـــائه عضـــویته مـــن المجلـــس إذا  .1

متتالیـة للمجلــس دون عـذر یقبلــه ) اجتماعــات(تغیـب عــن حضـور ثــالث جلسـات 
المجلــس أو إذا تغیــب عــن حضــور اجتماعــات المجلــس لســتة أشــهر متتالیــة ولــو 
كـــان هـــذا التغیـــب بعـــذر مقبـــول، ویبلــــغ المراقـــب بـــالقرار الـــذي یصـــدره المجلــــس 

  .بمقتضى أحكام هذا البند
 ال یفقــــد الشــــخص االعتبــــاري عضــــویته مــــن مجلــــس إدارة الشــــركة بســــبب تغیــــب .2

مـن هـذه المـادة ولكـن ) 1(ممثله في أي من الحالتین المنصوص علیها في البنـد 
  .یجب علیه أن یعین شخصًا آخر بدًال عنه بعد تبلیغه قرار المجلس

  )193(مادة 
یحـق للجمعیــة العامــة للشــركة فـي اجتمــاع غیــر عــادي تعقـده عــزل رئــیس مجلــس  .1

مثلــین للحكومــة أو ألي اإلدارة أو أي عضــو مــن أعضــائه باســتثناء األعضــاء الم
شــخص اعتبــاري عــام وذلــك بنــاء علــى طلــب موقــع مــن مســاهمین یملكــون مــا ال 

ثالثــین بالمائــة مــن أســهم الشــركة، وعلــى مجلــس اإلدارة دعــوة %) 30(یقــل عــن 
الجمعیــة العامــة لعقــد اجتمــاع غیــر عــادي لهــا خــالل عشــرة أیــام مــن تــاریخ تقــدیم 

صــدار القــرار الــذي تــراه مناســبًا بشــأنه  الطلــب إلیــه لتنظــر الجمعیــة العامــة فیــه وإ
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ذا لــم یقــم مجلــس اإلدارة بــدعوة الجمعیــة العامــة إلــى االجتمــاع یتــولى المراقــب  وإ
  .دعوتها على نفقة الشركة

تتولى الجمعیة العامة مناقشة طلب عزل أي عضـو ولهـا سـماع أقوالـه شـفاهة أو  .2
ري وتبلــغ المراقــب كتابــة ویجــري بعــد ذلــك التصــویت علــى الطلــب بــاالقتراع الســ

 .بنتیجة التصویت

  
  )194(مادة 

یحظر على رئـیس وأعضـاء مجلـس إدارة الشـركة والمـدیر العـام للشـركة وأي  -1
موظــف فیــه أن یتعامــل بأســهم الشــركة بصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة، بنــاء 

ـــه فـــي الشـــركة كمـــا ال  .علـــى معلومـــات اطلـــع علیهـــا بحكـــم منصـــبه أو عمل
ومــات ألي شــخص آخــر بقصــد إحــداث تــأثیر فــي یجــوز أن ینقــل هــذه المعل

أســعار أســـهم هــذه الشـــركة أو أي شــركة تابعـــة أو قابضــة أو حلیفـــه للشـــركة 
التــي هــو عضــو أو موظــف فیهــا، أو إذا كــان مــن شــان النقــل إحــداث ذلــك 

  .التأثیر
ویقـــع بـــاطًال كـــل تعامـــل أو معاملـــة تطبـــق علیهـــا أحكـــام هـــذه المـــادة ویعـــد  -2

ــــذي أحدثــــه بالشــــركة أو الشــــخص الــــذي قــــام بــــذلك  مســــئوًال عــــن الضــــرر ال
 .بمساهمیها أو بالغیر

یترتــب علــى الحظــر بطــالن كــل المعــامالت التــي تــتم بنــاء علــى المعلومــات  -3
التي أطلع علیها بحكم المنصب أو الوظیفة تطبیقًا لحكم هـذه المـادة، فضـًال 
عـــن ذلـــك فـــإن الشـــخص الـــذي قـــام بـــذلك یكـــون مســـئوًال عـــن الضـــرر الـــذي 

  .للشركة أو بالمساهمین أو بالغیر أحدثه
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  )195(مادة 
یجـــوز لعضـــو مجلـــس إدارة الشـــركة غیـــر ممثـــل الشـــخص االعتبـــاري العـــام أن یقـــدم 
اســتقالته مــن المجلــس علــى أن تكــون هــذه االســتقالة خطیــة، وتعــد نافــذة المفعــول مــن 

  .تاریخ تقدیمها إلى المجلس وال یجوز الرجوع فیها
  )196(مادة 

إذا قـــدم رئـــیس وأعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة اســـتقالتهم أو فقـــد المجلـــس نصـــابه  .1
 179/2القــانوني بســبب اســتقالة عــدد مــن أعضــائه أو تــوافر شــرط تطبیــق المــادة 

مــن هــذا القــانون فعلــى الــوزیر تشــكیل لجنــة مؤقتــة مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص 
، ویعــین لهــا رئیســًا ونائبــًا لــ ه مــن بــین أعضــائها لتتــولى بالعــدد الــذي یــراه مناســبًا

إدارة الشركة، ودعوة الجمعیة العامة لها لالجتماع خـالل مـدة ال تزیـد علـى ثالثـة 
أشـــهر مـــن تـــاریخ تشـــكیلها النتخـــاب مجلـــس إدارة جدیـــد للشـــركة، ویمـــنح رئـــیس 

  .اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقًا لما یقرره الوزیر
لمــادة علـــى المصــارف والشـــركات المالیــة بعـــد مــن هـــذه ا) 1(تطبــق أحكــام البنـــد  .2

  .االستئناس برأي سلطة النقد
  )197(مادة 

إذا تعرضت الشـركة ألوضـاع مالیـة أو إداریـة سـیئة أو تعرضـت لخسـائر جسـیمة  .1
تـؤثر فـي حقــوق المسـاهمین أو فـي حقــوق دائنیهـا فعلـى رئــیس مجلـس إدارتهــا أو 

باتها تبلیــغ المراقــب بــذلك، أحــد أعضــاء المجلــس أو مــدیرها العــام أو مــدقق حســا
  .وذلك تحت طائلة المسئولیة في حالة عدم التبلیغ عن ذلك

یقوم الوزیر في أي من هـذه الحـاالت بنـاء علـى تنسـیب المراقـب بعـد التحقـق مـن  .2
صـــحة مـــا ورد فـــي التبلیـــغ بحـــل مجلـــس اإلدارة، وتشـــكیل لجنـــة مـــن ذوي الخبـــرة 

مناســـبًا إلدارة الشــركة لمـــدة ثالثـــة واالختصــاص إلدارة الشـــركة بالعـــدد الــذي یـــراه 
ــــًا للــــرئیس مــــن بــــین  ــــة للتمدیــــد لمــــرة واحــــدة ویعــــین رئیســــًا لهــــا، ونائب شــــهور قابل
أعضائها، وعلیها في هذه الحالة دعوة الجمعیة العامة خالل تلك المـدة النتخـاب 
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مجلــس إدارة جدیــد للشــركة، ویمــنح رئــیس اللجنــة وأعضــاؤها مكافــأة علــى حســاب 
  .لما یقرره الوزیرالشركة وفقًا 

  
  الجمعیة العامة لشركة المساهمة
  اجتماع الجمعیة العامة العادیة

  )198(مادة 
تعقـد الجمعیـة العامــة لشـركة المسـاهمة اجتماعــًا عادیـًا داخـل فلســطین مـرة واحــدة  .1

على األقل في السنة بدعوة من مجلس إدارة الشـركة، فـي التـاریخ والمكـان اللـذین 
علــى أن یعقــد هــذا االجتمــاع خــالل األشــهر الســتة التالیــة  یعینهمــا نظــام الشــركة،

  .النتهاء السنة المالیة للشركة
للمراقب بعد موافقة الوزیر دعوة الجمعیة العامة لالنعقاد إذا انقضى ثالثـون یومـًا  .2

علــى الســبب الموجــب لالنعقــاد دون أن یــدعو مجلــس اإلدارة إلــى انعقادهــا، وفــي 
  .الدعوة على نفقة الشركةجمیع األحوال تكون مصاریف 

ا میجــب نشــر اإلخطــار بالــدعوة لالجتمــاع مــرتین فــي صــحیفتین یــومیتین إحــداه .3
علـــى األقـــل باللغـــة العربیـــة، علـــى أن یـــتم النشـــر فـــي المـــرة الثانیـــة بعـــد انقضـــاء 
خمسـة أیـام علــى األقـل مـن تــاریخ نشـر اإلخطـار األول، ویجــب إرسـال اإلخطــار 

عنـــاوینهم الثابتـــة بســجالت الشـــركة بطریـــق البریـــد بالــدعوة إلـــى المســـاهمین علــى 
العــادي أو بـــأي طریقـــة أخــرى ویجـــوز للشـــركة التـــي لــم تطـــرح أســـهمها لالكتتـــاب 
ــام عــــدم نشــــر الــــدعوة واالكتفــــاء بإرســــال اإلخطــــار بالــــدعوة إلــــى المســــاهمین  العــ
بطریــق البریـــد المســجل أو بـــأي طریقــة أخـــرى، ویــتم نشـــر اإلخطــار قبـــل الموعـــد 

تمــاع الجمعیــة العامــة األول بخمســة عشــر یومــًا علــى األقــل، وتخطــر المقـرر الج
 .بالدعوة اإلدارة العامة للسوق، والمراقب ومدقق الحسابات
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  )199(مادة 
على مجلس اإلدارة توجیه الدعوة الجتماع الجمعیة العامـة لكـل مـن المراقـب ومـدققي 

جتماعهـــا وعلـــى حســـابات الشـــركة قبـــل خمســـة عشـــر یومـــًا علـــى األقـــل مـــن انعقـــاد ا
المــدققین الحضــور أو إرســال منــدوب عــنهم تحــت طائلــة المســئولیة، ویرفــق بالــدعوة 
جـدول أعمـال االجتمـاع وجمیـع البیانـات والمرفقـات التـي نـص علـى إرسـالها للمسـاهم 

إذا لــم یحضــره المراقــب أو  مـع الــدعوة ویعــد أي اجتمـاع تعقــده الجمعیــة العامــة بـاطالً 
  .من یفوضه بذلك

  )200(مادة 
یعــد االجتمــاع الــذي تعقــده الجمعیــة العامــة العادیــة قانونیــًا إذا حضــره مســاهمون  .1

ذا لـم یتـوافر النصـاب فـي  یملكون أكثر مـن نصـف أسـهم الشـركة المكتتـب بهـا، وإ
االجتمــاع األول، وجــب علــى مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعیــة العامــة الجتمــاع ثــان 

ول بــإعالن ینشــر فــي صــحیفتین یعقــد خــالل عشــرة أیــام مــن تــاریخ االجتمــاع األ
یـــومیتین قبــــل موعــــد االجتمــــاع بثالثــــة أیـــام علــــى األقــــل ویعــــد االجتمــــاع الثــــاني 

  .صحیحا مهما كان عدد المساهمین الحاضرین
تصدر قـرارات الجمعیـة العامـة باألغلبیـة المطلقـة لعـدد األصـوات المقـررة لألسـهم  .2

  .أعلى من ذلك الممثلة في االجتماع، ما لم یشترط نظام الشركة نسبة
یكـون التصــویت فــي الجمعیــة العامــة بالطریقــة التــي یعینهــا نظــام الشــركة، ویجــب  .3

أن یكـون بطریقــة االقتــراع السـري إذا كــان القــرار یتعلـق بانتخــاب أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو بعـــزلهم أو بإقامـــة دعــــوى المســـئولیة علـــیهم، أو إذا طلــــب ذلـــك رئــــیس 

  .من المساهمین عشرة بالمائة %10مجلس اإلدارة أو 
  )201(مادة 

تخــــتص الجمعیــــة العامــــة العادیــــة للشــــركة بــــالنظر فــــي جمیــــع المســــائل المتعلقــــة  .1
بالشــــركة، عــــدا مــــا یحــــتفظ بــــه القــــانون للجمعیــــة العامــــة غیــــر العادیــــة، وباتخــــاذ 

  : القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما یلي
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  .یةوقائع االجتماع السابق الذي عقدته الجمعیة العامة العاد  .أ 
  .تقریر مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة  .ب 
تقریـــر مـــدققي حســـابات الشـــركة عــــن میزانیتهـــا وحســـاباتها الختامیـــة األخــــرى   .ج 

  .وأحوالها وأوضاعها المالیة
المیزانیـــة الســـنویة وحســــاب األربـــاح والخســـائر، وتحدیــــد األربـــاح التـــي یقتــــرح   .د 

لمخصصــات التـــي نـــص مجلــس اإلدارة توزیعهـــا بمـــا فــي ذلـــك االحتیاطـــات وا
  .علیها القانون أو نظام الشركة على اقتطاعها

  .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، والنظر في عزلهم عند االقتضاء  .ه 
النظــر فــي إبــراء أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــدقق الحســابات مــن المســئولیة أو   .و 

  .تقریر رفع دعوى المسئولیة علیهم حسب األصول
  .المالیة المقبلة انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة  .ز 
  .الرهن أو إعادة الكفاالت إذا اقتضى ذلك نظام الشركة  .ح 
أي موضـــوع آخـــر یدرجــــه مجلـــس اإلدارة فـــي جــــدول أعمـــال الشـــركة أو أیــــة   .ط 

أمــور أخــرى تقتــرح الجمعیــة العامــة إدراجهــا فــي أعمالهــا علــى أن یقتــرن ذلــك 
من عشــرة بالمائــة%)10(بموافقــة عــدد مــن المســاهمین یملــك مــا ال یقــل عــن 

  .األسهم الممثلة في االجتماع
یجــب أن تتضــمن دعــوة الجمعیــة العامــة إلــى االجتمــاع جــدول األعمــال بــاألمور  .2

التـــي ســـیتم عرضـــها علیهـــا لمناقشـــتها، وأیضـــًا بنســـخة مـــن أیـــة وثـــائق أو بیانـــات 
  .تتعلق بتلك األمور

  
  اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة

  )202(مادة 
للشـــركة المســـاهمة اجتماعـــًا غیـــر عـــادي داخـــل فلســـطین تعقـــد الجمعیـــة العامـــة  .1

ــدعوة مــــن مجلــــس اإلدارة أو بنــــاء علــــى طلــــب خطــــي یقــــدم إلــــى المجلــــس مــــن  بــ
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مساهمین یملكون ما ال یقل عن ربع أسهم الشـركة المكتتـب بهـا أو بطلـب خطـي 
من مدققي حسابات الشـركة أو المراقـب إذا طلـب ذلـك مسـاهمون یملكـون أصـالة 

  .من أسهم الشركة المكتتب بها خمسة عشر بالمائة %)15(ما ال یقل عن 
ــى مجلـــــس اإلدارة دعـــــوة الجمعیــــة العامـــــة لالجتمـــــاع غیــــر العـــــادي لالنعقـــــاد  .2 علــ

مــن هــذه المـادة خــالل مــدة ال تتجــاوز خمسـة عشــر یومــًا مــن ) 1(بمقتضـى البنــد 
تاریخ تقدیم الطلب إلیه فإذا تخلف المجلس عن ذلك أو رفض االسـتجابة للطلـب 

وم المراقـــب بعـــد موافقـــة الـــوزیر بـــدعوة الجمعیـــة العامـــة لالجتمـــاع علـــى نفقـــة یقـــ
  .الشركة

علـــى مجلـــس إدارة الشـــركة المبـــادرة إلـــى دعـــوة الجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة إذا  .3
بلغــــت خســــائر الشــــركة نصــــف رأس المــــال المكتتــــب بــــه وذلــــك للنظــــر فــــي حــــل 

 .الشركة أو استمرارها

  
  )203(مادة 

مــن هــذه المــادة یكــون اجتمــاع الجمعیــة العامــة غیــر ) 2(البنــد مــع مراعــاة أحكــام  .1
العادیة للشركة قانونیًا بحضور مساهمین یملكون أكثـر مـن نصـف اسـهم رأسـمال 
ذا لم یتوافر هذا النصاب یؤجل االجتماع إلى موعـد آخـر  الشركة المكتتب بها، وإ

قبـل رئـیس  یعقد خالل عشرة أیام من تـاریخ االجتمـاع األول ویعلـن عـن ذلـك مـن
مجلس اإلدارة في صحیفتین یومیتین على األقل قبل موعـد االجتمـاع بثالثـة أیـام 

 %)40(علــى األقــل، ویعــد االجتمــاع الثــاني قانونیــًا بحضــور مســاهمین یملكــون 
من أسهم رأسمال الشركة المكتتـب بهـا علـى األقـل، فـإذا لـم یتـوافر  أربعین بالمائة

لغـــى االجتمـــاع مهمـــا كانـــت أســـباب الـــدعوة هـــذا النصـــاب فـــي االجتمـــاع الثـــاني ی
  .إلیه
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یجـــب أال یقـــل النصـــاب القـــانوني الجتمـــاع الجمعیـــة العامـــة غیـــر العادیـــة لشـــركة  .2
المسـاهمة فـي حـالتي تصـفیتها أو انـدماجها بغیرهـا مـن الشـركات عـن ثلثـي أســهم 

  .الشركة المكتتب فیها
  )204(مادة 

عــادي جـدول أعمــال مشــتمًال  یجـب أن تتضــمن دعـوة الجمعیــة العامـة الجتمــاع غیـر
ذا تضـمن جــدول األعمــال  المواضـیع التــي سـیتم عرضــها ومناقشــتها فـي االجتمــاع، وإ
تعــدیل عقــد تأســیس الشــركة ونظامهــا األساســي یجــب إرفــاق التعــدیالت المقترحــة مــع 

  .الدعوة إلى االجتماع
  )205(مادة 

  :تختص الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بما یلي  .1
نظــام الشــركة، ومــع ذلــك ال یجــوز لهــذه الجمعیــة إجــراء تعــدیالت فــي تعــدیل   .أ 

نظــام الشـــركة یكــون مـــن شـــأنها زیــادة أعبـــاء المســاهمین أو المســـاس بحقـــوق 
المســـاهمین األساســـیة، أو تعـــدیل الغـــرض األساســـي للشـــركة أو نقـــل المركـــز 

إلى بلد أجنبـي، إال أنـه یجـوز إضـافة ) في فلسطین(الرئیس للشركة المؤسسة 
  .غراض مكملة أو مرتبطة أو قریبة من غرض الشركة األصليأ

  .اندماج الشركة مع شركة أخرى  .ب 
  .تصفیة الشركة، أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمدید مدتها  .ج 
  .زیادة أو تخفیض رأسمال الشركة  .د 
  .بیع الشركة أو تملك شركة أخرى كلیاً   .ه 
  .االقتراض من الغیر  .و 

خمـس %)75(للجمعیة العامـة بأكثریـة  تصدر القرارات في االجتماع غیر العادي .2
  .من مجموع األسهم الممثلة في االجتماعوسبعون بالمائة 
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تخضع قرارات الجمعیة العامة غیـر العادیـة إلجـراءات الموافقـة والتسـجیل والنشـر  .3
مــن ) 1(مــن البنــد ) د(المقــررة بمقتضــى هــذا القــانون باســتثناء مــا ورد فــي الفقــرة 

  .هذه المادة
  )206(مادة 

ـــــر العادیـــــة للشـــــركة األمـــــور الداخلـــــة ضـــــمن یجـــــ ـــــة العامـــــة غی وز أن تبحـــــث الجمعی
ــــة باألغلبیــــة  ــــة، وتصــــدر قراراتهــــا فــــي هــــذه الحال ــــة العامــــة العادی صــــالحیات الجمعی

  .المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع
  

  القواعد العامة الجتماعات الجمعیة العامة
  )207(مادة 

، رئــیس مجلــس اإلدارة أو نائبــه فــي حالــة یــرأس اجتمــاع الجمعیــة العامــة للشــركة .1
  .غیابه أو من ینتدبه المجلس في حالة غیابهما

مـن هـذه المـادة عـن حضـور االجتمـاع ) 1(وفي حالة تخلف المذكورین في البنـد  .2
تعـین الجمعیــة العامـة مــن بـین المســاهمین رئیســًا لهـذا االجتمــاع كمـا تعــین مقــررًا 

  .لالجتماع
تمـــاع الجمعیـــة العامـــة بعـــدد ال یقـــل عـــن العـــدد علـــى مجلـــس اإلدارة حضـــور اج .3

الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس اإلدارة وال یجوز التخلـف عـن الحضـور بغیـر 
ذا تخلــف عضـو مجلــس اإلدارة عـن حضـور االجتمــاع بغیـر عــذر  عـذر مقبـول وإ

  .تقبله الجمعیة العامة یعد مستقیًال وتنتخب الجمعیة العامة غیره
  )208(مادة 

ي الشركة الذي تم تسجیله في سـجالت الشـركة قبـل ثالثـة أیـام مـن الموعـد للمساهم ف
المحــدد ألي اجتمــاع ســتعقده الجمعیــة العامـــة حــق الحضــور واالشــتراك فــي مناقشـــة 
األمـــور المعروضـــة علیهـــا، والتصـــویت علـــى قراراتهـــا بشـــأنها، بعـــدد مـــن األصـــوات 

  .عیساوي عدد األسهم التي یملكها أصالة ووكالة في االجتما
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  )209(مادة 
للمسـاهم فـي الشـركة المســاهمة أن ینیـب عنـه مســاهمًا آخـر لحضـور أي اجتمــاع  .1

تعقــده الجمعیــة العامــة للشــركة، بموجــب وكالــة خطیــة علــى القســیمة المعــدة لهــذا 
علــى أن تــودع القســیمة فــي مركــز الشــركة الغــرض مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة 
المحــدد الجتمــاع الجمعیــة العامــة ویتــولى قبــل ثالثــة أیــام علــى األقــل مــن التــاریخ 

تـــدقیقها، كمـــا یجـــوز للمســـاهم انابـــة أي شـــخص  المراقـــب أو مـــن یفوضـــه خطیـــاً 
  .بموجب وكالة عدلیه لحضور أي اجتماع تعقده الجمعیة العامة نیابة عنه

تكـــون الوكالـــة صـــالحة لحضـــور الوكیـــل ألي اجتمـــاع آخـــر یؤجـــل إلیـــه اجتمـــاع  .2
  .الجمعیة العامة

ر ولــي أو وصــي أو وكیــل المســاهم فــي الشــركة أو ممثــل الشــخص یكــون حضــو  .3
االعتبــــاري المســــاهم فیهــــا بمثابــــة حضــــور قــــانوني للمســــاهم األصــــیل الجتمــــاع 
الجمعیــة العامـــة ولــو كـــان ذلــك الـــولي أو الوصــي أو ممثـــل الشــخص االعتبـــاري 

  .غیر مساهم في الشركة
  )210(مادة 

ـــــًا مـــــن  .1 ـــــالوزارة  یتـــــولى المراقـــــب أو مـــــن ینتدبـــــه خطی ـــــة الشـــــركات ب مـــــوظفي مراقب
اإلشراف على تنفیذ اإلجراءات الخاصـة بعقـد اجتماعـات الجمعیـة العامـة للشـركة 
وفقــًا للتعلیمــات التــي یصــدرها الــوزیر لهــذه الغایــة ویجــوز للمراقــب االســتعانة بــأي 
موظف من مـوظفي الـوزارة فـي تنفیـذ أحكـام هـذه المـادة مـع حقهـم فـي االعتـراض 

  .جمعیة إذا لم یستكمل اإلجراءات القانونیة أو خالف القانونعلى قرار ال
یجــوز الطعـــن فـــي االعتـــراض لــدى الـــوزیر خـــالل خمســـة عشــر یومـــًا مـــن تـــاریخ  .2

، وللمتضـــرر اللجـــوء إلـــى  االعتــراض ویكـــون قـــرار الـــوزیر فـــي هــذا الطعـــن نهائیـــًا
  .القضاء
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  )211(مادة 
مــن بـــین المســاهمین أو مـــن یعــین رئــیس اجتمـــاع الجمعیــة العامــة للشـــركة كاتبــًا  .1

موظفي الشركة لتدوین محضر بوقائع اجتماعـات الجمعیـة العامـة والقـرارات التـي 
اتخــذت فیهــا كمــا یعـــین عــددًا مــن المــراقبین ال یقـــل عــن اثنــین لجمــع األصـــوات 

  .وفرزها ویتولى المراقب أو من یمثله إعالن النتائج التي یسفر عنها التصویت
عیـــة العامـــة، یـــدرج النصـــاب القـــانوني لالجتمــــاع فـــي كـــل محضـــر اجتمـــاع للجم .2

واألمور التي عرضت فیه والقرارات التـي اتخـذت بشـأنها وعـدد األصـوات المؤیـدة 
لكــل قــرار والمعارضــة لــه، واألصــوات التــي لــم تظهــر، ومــداوالت الجمعیــة العامــة 
التــي یطلــب المســاهمون إثباتهــا فــي المحضــر، ویوقــع هــذا المحضــر مــن رئــیس 

والكاتـــب، ویجـــب أن یوثـــق هـــذا المحضـــر فـــي ســـجل خـــاص یعـــد فـــي االجتمـــاع 
الشركة لهذه الغایة ویرسل مجلس اإلدارة نسخة موقعـة منـه للمراقـب خـالل عشـرة 

  .أیام من تاریخ انتهاء اجتماع الجمعیة العامة
للمراقب إعطاء صورة مصدقة عن محضـر اجتمـاع الجمعیـة العامـة ألي مسـاهم  .3

  .ب أحكام هذا القانونمقابل الرسوم المقررة بموج
  

  )212(مادة 
تكــــون القــــرارات التــــي تصــــدرها الجمعیــــة العامــــة للشــــركة فــــي أي اجتمــــاع تعقــــده  .1

بنصـــــاب قــــــانوني ملزمــــــة لمجلــــــس اإلدارة ولجمیــــــع المســــــاهمین الــــــذین حضــــــروا 
ـــم یحضـــروا شـــریطة أن تكـــون تلـــك القـــرارات قـــد اتخـــذت وفقـــًا  االجتمـــاع والـــذین ل

  .ح الصادرة بمقتضاهألحكام هذا القانون واللوائ
یقـع بــاطًال بحكــم القــانون كــل قــرار یصــدر مــن الجمعیــة العامــة بالمخالفــة ألحكــام  .2

  .هذا القانون أو نظام الشركة مع عدم اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة
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ضـرار بهـم لإلیجوز إبطال كل قرار یصدر لصالح فئـة معینـة مـن المسـاهمین أو  .3
ارة أو غیـــرهم دون اعتبـــار لمصـــلحة أو لجلـــب نفـــع خـــاص ألعضـــاء مجلـــس اإلد

  .الشركة
ترفــع دعــوى الــبطالن مــن كــل ذي مصــلحة، ســواء كــان مســاهمًا أو دائنــًا للشــركة  .4

وال یجـــوز أن یطلـــب الـــبطالن إال المســـاهمون الـــذین اعترضـــوا علـــى القـــرار فـــي 
محضر الجلسة، أو الـذین تغیبـوا عـن الحضـور بسـبب مقبـول ویجـوز للمراقـب أو 

بطالن إذا تقــدم بأســباب جدیــة تــدعو لــذلك، وال یترتــب علــى مــن یفوضــه طلــب الــ
  .رفع الدعوى وقف تنفیذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك

یترتـــب علـــى الحكـــم بـــالبطالن اعتبـــار القــــرار كـــأن لـــم یكـــن بالنســـبة إلـــى جمیــــع  .5
المســــاهمین وعلـــــى مجلـــــس اإلدارة نشـــــر ملخـــــص الحكـــــم بـــــالبطالن فـــــي إحـــــدى 

  .الصحف الیومیة
  .البطالن بمضي سنة من تاریخ صدور القرار تسقط دعوى .6
  
  

  
  رابعالفصل ال

  

  تعدیل نظام الشركة
  )213(مادة 

نهائیـة ال تكون قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة المتعلقة بتعدیل نظام الشـركة  .1
 .إال إذا اقرها الوزیر

بــه محضـــر جلســـة  التعـــدیل مرفقـــاً  قــرار یقــدم مجلـــس اإلدارة طلــب الموافقـــة علـــى .2
 األوراقالجمعیــــة العامــــة غیــــر العادیــــة التــــي اتخــــذ فیهــــا قــــرار التعــــدیل وجمیـــــع 

مـن تـاریخ صـدور القــرار  أیــاموالمسـتندات المتعلقـة بـه إلــى المراقـب خـالل خمسـة 
 . المذكور
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یرفع المراقب الطلب إلـى الـوزیر، ویصـدر الـوزیر قـراره بخصـوص التعـدیل خـالل  .3
ویعد فـي حكـم قـرار بـالقبول انقضـاء  إلیه ع الطلبرف من تاریخ خمسة عشر یوماً 

  .هذا المیعاد دون البت في الطلب
  )214(مادة 

بـــه قـــرار  قـــرار الـــوزیر بالموافقـــة علـــى تعـــدیل نظـــام الشـــركة مرفقـــاً فـــي الجریـــدة ینشـــر 
  .الجمعیة العامة بالتعدیل

  )215(مادة 
 ألحكـامالشـركات وفقاً یقـوم مجلـس اإلدارة بتسـجیل تعـدیل نظـام الشـركة فـي سـجل  .1

 .القانون

یترتـــب علـــى عـــدم قیـــام مجلـــس اإلدارة بتســـجیل التعـــدیل ، بطالنـــه وللغیـــر وحـــده  .2
 .التمسك بهذا البطالن

  
  :زیادة رأس المال: أوال 

  
  )216(مادة 

یجوز للشركة أن تزید رأسـمالها المصـرح بـه بموافقـة جمعیتهـا العامـة غیـر العادیـة إذا 
  .بالكاملكان قد اكتتب به 

  )217(مادة 
یجــب أن یحــدد قــرار الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة الطریقــة التــي تتبــع فــي زیــادة رأس 

الجدیـــدة، وال یجـــوز تخویـــل مجلـــس  إصداراألســـهمالمـــال ومقـــدار هـــذه الزیـــادة وســـعر 
  .اإلدارة هذه الصالحیات
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  )218(مادة 
مغـایرة لقیمـة األسـهم مـن یجوز إصدار أسـهم جدیـدة عنـد زیـادة رأس المـال بقیمـة  .1

اإلصــــــدارات الســــــابقة، وتكــــــون األســــــهم الجدیــــــدة ذات حقــــــوق والتزامــــــات أســــــهم 
  .اإلصدارات السابقة

یجــوز للجمعیــة العامــة غیـــر العادیــة إضــافة عــالوة إصـــدار إلــى القیمــة االســـمیة  .2
للسـهم وأن تحـدد مقـدارها وتضـاف هـذه العــالوة إلـى االحتیـاطي القـانوني ولـو بلــغ 

  .رأس المال
  )219(مادة 

الجدیــدة، وكــل  باألســهمفــي االكتتــاب  األولویــةحــق  األصــلیینیكــون للمســاهمین  .1
 .شرط على خالف ذلك یعد كأن لم یكن

المسـاهمین بأولویـاتهم فـي  إعـالنة یتضمن یومیینشر بیان في إحدى الصحف ال .2
 ةباإلضـافالجدیـدة ، ویجـوز  األسـهمقفاله وسعر إاالكتتاب وتاریخ افتتاحه وتاریخ 

المساهمین بهذا البیان بخطابات مسـجلة إال إذا ترتـب علـى ذلـك  إعالنإلى ذلك 
 .تحمیل الشركة نفقات باهظة

فــي االكتتــاب  األولویــةلكــل مســاهم أن یبــدي رغبتــه كتابــة فــي اســتعمال حقــه فــي  .3
  .الجدیدة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ نشر البیان المذكور باألسهم

  
  )220(مادة 

الــذین طلبــوا االكتتــاب باســهم  األصــلیینالجدیــدة علــى المســاهمین  األســهمتــوزع  .1
ـــبهم إذا لـــم تتجـــاوز  المطلوبـــة ، أمـــا إذا تجـــاوزت ذلـــك  األســـهمجدیـــدة حســـب طل

علیهم بنسبة اسـهم كـل مـنهم علـى أن ال یجـاوز مـا حصـل  األسهم الجدیدةفتوزع 
  .علیه المساهم ما طلبه من اسهم جدیدة

 األســــهمطـــرح مـــا تبقـــى مـــن یالمطلوبـــة  األســـهمعلـــى  األســـهم الجدیـــدةإذا زادت  .2
بع في هـذا االكتتـاب األحكـام المتعلقـة باالكتتـاب العـام تالجدیدة لالكتتاب العام وت
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الحصـص العینیـة علـى أن  یـیمعند تأسیس الشركة، كما تتبع األحكام المتعلقة بتق
  .تقوم الجمعیة العمومیة مقام الجمعیة التأسیسیة

  )221(مادة 
الجدیدة لالكتتاب العام یجـب تحریـر نشـرة اكتتـاب تشـمل  األسهمفي حالة عرض  .1

 :اآلتیة على وجه  خاص البیانات 

 .زیادة رأس المال أسباب  .أ 

قــرار الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة بزیــادة رأس المــال وقــرار الــوزیر بالموافقــة   .ب 
 .على ذلك

ة المقترحــة وعــدد الجدیــدة ومقــدار الزیــاد إصداراألســهمرأس مــال الشــركة عنــد   .ج 
 .اإلصدارسهم الجدیدة وعالوة األ

 .بیانات عن الحصص العینیة  .د 

التــــي وزعتهـــا الشـــركة خـــالل الســـنوات الــــثالث  األربـــاحبیانـــات عـــن متوســـط   .ه 
 .السابقة على قرار زیادة رأس المال

 .من مدقق الحسابات بصحة البیانات الواردة بالنشرة  إقراراً   .و 

بالتضـامن  نویكونـان مسـئولیالنشـرة لحسـابات یوقع رئیس مجلـس اإلدارة ومـدقق ا .2
  .عن صحة البیانات الواردة
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  تخفیض رأسمال الشركة 
  )222(مادة 

یجوز للشركة بقرار من الجمعیة العامة غیـر العادیـة تخفـیض رأسـمالها وذلـك إمـا  .1
بتخفــیض الجــزء غیــر المكتتــب مــن رأســمالها المصــرح بــه، أو بتخفــیض رأســمالها 

ـــــه إذا زاد  علـــــى حاجتهـــــا أو إذا طـــــرأت علیهـــــا خســـــارة ورأت الشـــــركة المكتتـــــب ب
إنقــاص رأســـمالها بمقـــدار هـــذه الخســـارة أو جــزء منهـــا، علـــى أن تراعـــى فـــي قـــرار 

جراءاتــه حقــوق الغیــر المنصــوص علیهــا فــي المــادة  مــن هــذا ) 228(التخفــیض وإ
  .القانون

ال یصـــدر قـــرار التخفـــیض إال بعـــد تـــالوة تقریـــر مـــدقق الحســـابات عـــن األســـباب  .2
الموجبـــة لـــه وعـــن االلتزامـــات التـــي علـــى الشـــركة، وعـــن أثـــر التخفـــیض فـــي هـــذه 

  .االلتزامات
ال یجــوز تخفــیض رأســمال الشــركة فــي أي حالــة مــن الحــاالت إلــى أقــل مــن الحــد  .3

  .من هذا القانون) 112(األدنى المقرر بمقتضى المادة 
  )223(مادة 

  :یتم تخفیض رأس مال الشركة بإحدى الطرق التالیة 
تخفـــیض القیمـــة االســــمیة للســـهم بـــرد جــــزء مـــن هـــذه القیمــــة إلـــى المســــاهمین أو  .1

  .إبرائهم من جزء من الباقي غیر المدفوع من قیمة األسهم
تالفــه علــى أن یــتم الشــراء  .2 شــراء عــدد مــن األســهم یــوازي الجــزء المــراد تخفیضــه وإ

  .من االحتیاطي االختیاري وتؤدى قیمة األسهم كاملة
  .یة لألسهم بما یعادل الخسارة التي أصابت الشركةتخفیض القیمة االسم .3
  .إلغاء عدد من األسهم یعادل القدر المطلوب تخفیضه .4

  )224(مادة 
إذا كان تخفیض رأس المال بـرد جـزء مـن القیمـة االسـمیة لألسـهم إلـى المسـاهمین أو 
إبــرائهم مــن القــدر غیــر المــدفوع مــن قیمــة األســهم فــال یحــتج بــالتخفیض قبــل الــدائنین 
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مـن هـذا القــانون إال ) 228(لـذین قـدموا اعتراضـاتهم فـي المیعـاد المـذكور فـي المـادة ا
  .إذا استوفى هؤالء دیونهم أو حصلوا على الضمانات الكافیة للوفاء بها

  
  )225(مادة 

إذا خفضــت الشــركة رأســمالها بمــا یعــادل خســارتها الثابتــة بمقتضــى آخــر میزانیــة لهــا، 
ض علـى اسـتیفاء الشـروط المـذكورة فـي الفقـرة الثانیـة مـن فال یتوقف تنفیذ قرار التخفـی

مــن هــذا القــانون شــریطة أال یزیــد التخفــیض علــى الخســارة التــي لحقــت ) 222(المــادة 
  .بالشركة

  )226(مادة 
إذا كـــان تخفـــیض رأس المـــال بإلغـــاء عـــدد مـــن األســـهم وجـــب مراعـــاة المســـاواة بـــین 

میعاد الذي تحدده، األسـهم التـي تقـرر المساهمین وعلیهم أن یقدموا إلى الشركة في ال
ال كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة   .إلغاؤها وإ

  )227(مادة 
تالفهـا وجـب توجیـه  .1 إذا قررت الشركة تخفیض رأسمالها بشراء عدد من أسهمها وإ

دعــوة عامــة إلــى جمیــع المســاهمین لیقومــوا بعــرض أســهمهم للبیــع وتنشــر الــدعوة 
خطـار المسـاهمین بخطابـات مسـجلة في صحیفتین یومیتین على نفقـ ة الشـركة، وإ
  .برغبة الشركة في شراء األسهم

إذا زاد عدد األسهم المعروضة للبیع على القدر الذي قررت الشركة شـراءه وجـب  .2
  .تخفیض طلبات البیع بنسبة الزیادة

یتبــع فــي تقــدیر ثمــن شــراء األســهم األحكــام المنصــوص علیهــا فــي نظــام الشــركة  .3
النظـام نـص بهـذا الشـأن وجـب علـى الشـركة أن تقـوم بـدفع الـثمن فإذا لـم یـرد فـي 

  .العادل
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  )228(مادة 
یقـــدم مجلـــس إدارة الشـــركة المســـاهمة طلـــب تخفـــیض رأســـمالها المكتتـــب بـــه إلـــى  .1

المراقــب مــع األســباب الموجبــة لــه بعــد أن تقــرر الجمعیــة العامــة للشــركة الموافقــة 
علــى التخفـــیض، ویرفـــق بالطلـــب قائمـــة بأســماء دائنـــي الشـــركة ومقـــدار دیـــن كـــل 

أن تكـون قائمـة الـدائنین  منهم وعنوانه وبیان بموجودات الشـركة والتزاماتهـا، علـى
  . للشركة وبیان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها

یبلغ المراقب الدائنین الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمـة مـن قبـل الشـركة إشـعارًا  .2
یتضـــمن قـــرار جمعیتهـــا العامـــة بتخفـــیض رأســـمال الشـــركة المكتتـــب بـــه، وینشـــر 

لـــى نفقـــة الشـــركة، ولكـــل دائـــن أن یقـــدم إلـــى اإلشـــعار فـــي صـــحیفتین یـــومیتین ع
المراقــب خــالل مــدة ال تزیــد علــى ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ نشــر اإلشــعار اعتراضــًا 
ــى تخفـــــیض رأســـــمال الشـــــركة، فـــــإذا لـــــم یـــــتمكن المراقـــــب مـــــن تســـــویة  خطیـــــًا علـــ
االعتراضات التي قدمت إلیه خـالل ثالثـین یومـًا مـن تـاریخ انتهـاء المـدة المحـددة 

یحــــق ألصـــحابها اللجــــوء إلـــى المحكمــــة المختصـــة بشــــأن مـــا ورد فــــي لتقـــدیمها ف
اعتراضـــاتهم خـــالل ثالثـــین یومـــًا مـــن تـــاریخ انتهـــاء المـــدة التـــي منحـــت للمراقـــب 

  .لتسویتها، وترد أیة دعوى تقدم بعد هذه المدة
إذا قبــل اعتــراض أحــد الــدائنین وقــدم إلــى الشــركة مســتنداته فــي المیعــاد المــذكور  .3

، وجــب علــى الشــركة أن تــؤدي إلیــه دینــه إذا كــان عــاجًال أو حســب البنــد الســابق
  .تقدم له ضمانًا كافیًا للوفاء به إذا كان آجالً 

خطیـًا مـن المحكمــة بإقامـة أیـة دعــوى لـدیها خـالل المــدة  إذا تبلـغ المراقـب إشــعاراً  .4
مـــن هــذه المـــادة بـــالطعن فــي تخفـــیض رأســـمال ) 2(المنصــوص علیهـــا فــي البنـــد 

الشــركة المكتتــب بــه فیترتــب علیــه أن یوقــف إجــراءات التخفــیض إلــى أن یصــدر 
قــرار المحكمــة فــي الــدعوى ویكتســب الدرجــة النهائیــة، علــى أن تعــد الــدعوى فــي 

الــة مــن الــدعاوى ذات الصــفة المســتعجلة بمقتضــى أحكــام قــانون أصــول هــذه الح
  .المحاكمات المدنیة والتجاریة المعمول بها
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ـــم تقـــدم أیـــة دعـــوى إلـــى المحكمـــة بـــالطعن فـــي قـــرار الجمعیـــة العامـــة غیـــر  .5 إذا ل
العادیة بتخفیض رأسمالها المكتتب به أو أقیمت دعوى وردتهـا المحكمـة واكتسـب 

ئیــة، فیترتــب علــى المراقــب متابعــة النظــر فــي طلــب تخفــیض الحكــم الدرجــة النها
ن یرفــع تنســیبه بشــأنه إلــى الــوزیر فــإذا قــرر الموافقــة علیــه یــتم  رأســمال الشــركة وإ
تســجیله ونشــره مــن قبــل المراقــب علــى نفقــة الشــركة وفقــًا لإلجــراءات المنصــوص 

محــل  علیهـا فـي هـذا القـانون، ویحـل رأس المــال المـنخفض للشـركة بحكـم القـانون
  .رأسمالها المدرج في عقد تأسیسها ونظامها

ال تشــترط موافقــة الــوزیر علــى تخفــیض الجــزء غیــر المكتتــب بــه مــن رأس المــال  .6
  .المصرح به وال یجوز للدائنین االعتراض علیه

  
  الفصل الخامس

  مالیة الشركة المساهمة
  )229(مادة 
  .تكون للشركة سنة مالیة یحددها نظامها

  )230(مادة 
الشـــركة المســـاهمة بتنظـــیم حســـاباتها وحفـــظ ســـجالتها ودفاترهـــا وفقـــًا لألصـــول تلتـــزم 

  .المحاسبیة المتعارف علیها
  

  )231(مادة 
ال یجـــوز للشـــركة توزیـــع أیـــة أربـــاح علـــى المســـاهمین فیهـــا إال مـــن أرباحهـــا وبعـــد  .1

مــن أرباحهــا الســنویة الصــافیة لحســاب  عشــرة بالمائــة %)10(اقتطــاع مــا نســبته 
القــانوني، وال یجــوز وقفــه قبــل أن یبلــغ حســاب االحتیــاطي  اإلجبــاري االحتیــاطي

القــانوني المتجمــع مــا یعــادل نصــف رأس مــال الشــركة المصــرح بــه إال أنــه یجــوز 
بموافقــة الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة للشــركة االســتمرار فــي اقتطــاع هــذه النســبة 
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ل الشــركة المصــرح الســنویة إلــى أن یبلــغ هــذا االحتیــاطي مــا یعــادل مقــدار رأســما
  .به

للشــركة إال فــي تغطیــة خســائر الشــركة أو  القــانونيال یجـوز اســتخدام االحتیــاطي  .2
زیادة رأسمالها، وفي تأمین الحد األدنى للربح المقرر فـي اتفاقیـات الشـركات ذات 
االمتیاز في أیة سنة ال تسـمح فیهـا أربـاح هـذه الشـركات بتـأمین ذلـك الحـد، علـى 

رة إلى هذا االحتیاطي ما أخذ منه عنـدما تسـمح بـذلك أربـاح أن یعید مجلس اإلدا
  .الشركة في السنتین التالیتین

  )232(مادة 
یجـــوز أن یـــنص فـــي نظـــام الشـــركة علـــى تجنیـــب نســـبة معینـــة مـــن أرباحهـــا الســـنویة 

  .الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي یخصص ألغراض معینة
  )233(مادة 

لــى اقتــراح مجلــس إدارتهــا أن تقــرر ســنویًا للجمعیــة العامــة العادیــة للشــركة بنــاء ع .1
مـــن أرباحهـــا الصـــافیة عـــن تلـــك الســـنة لحســـاب % 20اقتطـــاع مـــا ال یزیـــد علـــى 

  .االحتیاطي االختیاري القابل للتوزیع
یسـتعمل االحتیـاطي االختیــاري للشـركة فـي األغــراض التـي یقررهـا مجلــس اإلدارة  .2

بــاح علــى المســاهمین إذا ویحــق للجمعیــة العامــة توزیعــه كلــه أو أي جــزء منــه كأر 
  .لم یستعمل في تلك األغراض

  )234(مادة 
مـــن أرباحهـــا واحـــد بالمائـــة  %) 1(علـــى الشـــركة أن تخصـــص مـــا ال یقـــل عـــن  .1

ذا لـم  السنویة الصافیة إلنفاقه على دعم البحث العلمي والتدریب المهني لـدیها، وإ
یتوجــب ینفـق هـذا المخصـص أو أي جــزء منـه خـالل ثـالث ســنوات مـن اقتطاعـه 

تحویــل البــاقي إلــى صــندوق خــاص یــتم إنشــاؤه بموجــب نظــام یصــدر لهــذه الغایــة 
ویحدد النظام طریقة الصرف وأصوله على أال تتجاوز الغایـة المقصـودة مـن هـذا 

  .البند
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علــى األقــل مــن أرباحهــا الســنویة واحــد بالمائــة %)1(علــى الشــركة أن تخصــص  .2
  .الصافیة للمشروعات ذات النفع العام
  )235(مادة 

مــن هــذا القــانون ) 234، 233، 232، 231(تحقیقــًا لألغــراض المتوخــاة مــن المــواد 
وع اإلیــرادات المتحققــة فــي أیــة ســنة مــیقصــد باألربــاح الصــافیة للشــركة الفــرق بــین مج

مالیــة مــن جانــب ومجمــوع المصــروفات واالســتهالك فــي تلــك الســنة مــن جانــب آخــر 
  .االجتماعیة قبل تنزیل المخصص لضریبتي الدخل والخدمات

  )236(مادة 
للشـــركة أن تنشـــئ صـــندوق ادخـــار لمســـتخدمیها وذلـــك بموجـــب نظـــام خـــاص یصـــدره 

  .مجلس إدارة الشركة
  )237(مادة 

ال یجــــوز التصــــرف فــــي االحتیاطــــات والمخصصــــات المشــــار إلیهــــا فــــي المــــواد  .1
  .السابقة في غیر األبواب المخصصة لها إال بموافقة الجمعیة العامة

ــــس اإلدارة  .2 ــــالغ المخصصــــة مجل ومــــدققو الحســــابات مســــئولون عــــن اقتطــــاع المب
لالحتیاطـــات أو ألغـــراض معینـــة، أو لالســـتهالك وفقـــًا للنســـب الـــواردة فـــي نظـــام 

  .الشركة
  )238(مادة 

ینشأ حق المساهم في األرباح السـنویة للشـركة بصـدور قـرار مـن الجمعیـة العامـة  .1
  .بتوزیعها

قـــرار الجمعیـــة العامـــة بتوزیـــع األربـــاح علـــى مجلـــس إدارة الشـــركة أن یقـــوم بتنفیـــذ  .2
  .على المساهمین خالل ثالثین یومًا على األكثر من تاریخ صدور القرار

ال یلــزم المســاهم بــرد األربــاح التــي قبضــها وفــق أحكــام هــذا القــانون، ولــو منیــت  .3
  .الشركة بخسائر في السنوات التالیة
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  سادسالفصل ال
  الرقابة الحكومیة

  )239(مادة 
الــوزارة الشــركات المســاهمة للتحقــق مــن قیامهــا بتنفیــذ األحكــام المنصــوص تراقــب  .1

 .القانون وفي نظام الشركة هذا  علیها في

تفتـیش علـى الشـركة وفحـص  إجراءالدوام الرسمي  أوقاتت من قللوزارة في أي و  .2
وطلــــب  أعمالهـــاحســـاباتها ودفاترهــــا وســـجالتها وغیــــر ذلـــك مــــن الوثـــائق وســــائر 

من مجلـس اإلدارة ، كمـا لهـا أن تكلـف فـي كـل وقـت مـدقق  أو بیانات إیضاحات
 .الحسابات للقیام بهذه المهمة وتقدیم تقریر بذلك لها

 ألحكــامعلــى الــوزارة تبلیــغ الجهــة القضــائیة المختصــة بكــل فعــل یعــد جریمــة وفقــا  .3
  .هذا القانون

  )240(مادة 
أن یرســـل إلــى الــوزارة خــالل الشــهر األول مـــن  الشــركة علــى رئــیس مجلــس إدارة .1

 :بدء كل سنة مالیة صورة من الوثائق اآلتیة

 .مجلس اإلدارة  بأسماءأعضاءقائمة   .أ 

 .الئحة تنظیم العمل في مجلس اإلدارة  .ب 

أو  بأســمائهممجلـس اإلدارة ومــدیر الشـركة  أعضــاءالبیـان الخـاص بمــا یملكـه   .ج 
 .الشركة وسنداتهاالقصر من اسهم  أوالدهمأو  بأسماءأزواجهم

یملكـــه باســـمه أو باســـم  اوالبیـــان الخـــاص بمـــ ومكافآتـــهاســـم مـــدقق الحســـابات   .د 
 .القصر من اسهم الشركة وسنداتها أوالدهزوجته أو 

یجــــب علــــى رئــــیس مجلــــس اإلدارة أن یرســــل إلــــى الــــوزارة صــــورة مــــن المیزانیــــة  .2
وذلــك  والخســائر وتقریــر مجلــس اإلدارة وتقریــر مــدقق الحســابات األربــاحوحســاب 

 .بمجرد إعداد هذه الوثائق
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كــل تغییــر یطــرأ خــالل الســنة المالیــة علــى البیانــات الــواردة بالوثــائق المنصــوص  .3
  .من هذه المادة یجب أن یبلغ إلى الوزارة فوراً  2،1علیها في الفقرتین 

  )241(مادة 
علــــى رئــــیس مجلــــس اإلدارة أن یرســــل إلــــى الــــوزارة صــــورة مــــن محاضــــر اجتماعــــات 

ة والجمعیات العامة، والقـرارات التـي اتخـذت فـي هـذه االجتماعـات وذلـك مجلس اإلدار 
  .من انتهاء كل اجتماع خالل خمسة عشر یوماً 

  )242(مادة 
علـى الوثـائق والسـجالت والمحاضـر وزارة لكل ذي مصلحة طلب االطالع لدى الـ. 1

 علیهـــا مــــن هــــذه بیانـــات منهــــا مصــــدقاً  ىوالتقـــاریر المتعلقــــة بالشـــركة والحصــــول علــــ
 .الجهة

المـــذكورة أن تـــرفض الطلـــب المشـــار إلیـــه فـــي الفقـــرة الســـابقة إذا كـــان مـــن  وزارةللــ .2
  .المصلحة العامةبالبیانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو  إذاعةشأن 

  
  )243(مادة 

إذا تبین لهـا ضـرورة ذلـك الجتماع غیر عادي  أن تدعو الجمعیة العامةوزارة یجوز لل
  .إدارتهالوقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو خلل في 

  
  الفصل السابع

  مدققو الحسابات
  )244(مادة 

تعین الجمعیة العامـة لشـركة المسـاهمة مـدققًا أو أكثـر مـن بـین مـدققي الحسـابات  .1
أتعــابهم  المــرخص لهــم بمزاولــة المهنــة لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجدیــد وتقــرر بــدل

أو تفـوض مجلـس اإلدارة فـي تحدیـد األتعـاب شـریطة تحدیـد حـد أقصـى ال یجــوز 
  .لمجلس اإلدارة تجاوزه
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إذا تخلفت الجمعیة العامة للشركة عـن تعیـین مـدقق الحسـابات أو اعتـذر المـدقق  .2
الذي عینته عـن العمـل أو امتنـع عـن القیـام بـه ألي سـبب مـن األسـباب أو تـوفي 

ن ینســب للمراقــب ثالثــة مــن مــدققي الحســابات علــى األقــل فعلــى مجلــس اإلدارة أ
  .وذلك خالل أربعة عشر یومًا من تاریخ شغور هذا المركز لیختار أحدهم

  )245(مادة 
  :یتولى مدققو الحسابات مجتمعین أو منفردین القیام بما یلي 

ت مراقبة أعمال الشركة، وتـدقیق حسـاباتها وفقـًا لقواعـد التـدقیق المعتمـدة ومتطلبـا .1
  .المهنة وأصولها العلمیة والفنیة

فحـــص األنظمـــة المالیـــة واإلداریـــة للشـــركة وأنظمـــة المراقبـــة المالیـــة الداخلیـــة لهـــا  .2
  .والتأكد من مالئمتها لحسن سیر أعمال الشركة والمحافظة على أموالها

ــق مــــن موجــــودات الشــــركة وملكیتهــــا لهــــا، والتأكــــد مــــن قانونیــــة االلتزامــــات  .3 التحقــ
  .الشركة وصحتهاالمترتبة على 

  .اإلطالع على قرارات مجلس اإلدارة والتعلیمات الصادرة عن الشركة .4
أي واجبـات أخــرى یترتــب علـى مــدقق الحســابات القیــام بهـا بموجــب هــذا القــانون،  .5

وقــــانون مهنـــــة تـــــدقیق الحســـــابات والتشـــــریعات األخـــــرى ذات العالقـــــة واألصـــــول 
  .المتعارف علیها في تدقیق الحسابات
  )246(مادة 

إذا تعـذر علـى مـدقق حسـابات الشـركة القیـام بالمهـام والواجبـات الموكلـة إلیـه بموجــب 
أحكــام هــذا القــانون ألي ســبب مــن األســباب فعلیــه قبــل االعتــذار عــن القیــام بتــدقیق 
الحســـــابات أن یقـــــدم تقریـــــرًا خطیـــــًا للمراقـــــب ونســـــخة منـــــه لمجلـــــس اإلدارة، یتضـــــمن 

قیامــه بهــا، وعلــى المراقــب معالجــة هــذه  األســباب التــي تعرقــل أعمالــه أو تحــول دون
ــــى  ــــك یعــــرض المراقــــب األمــــر عل ــــه ذل ذا تعــــذر علی ــــس اإلدارة، وإ ــباب مــــع مجل األســ

  .الجمعیة العامة في أول اجتماع تعقده
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  )247(مادة 
على مجلس إدارة الشركة أن یزود مدقق الحسابات بنسخة عـن اإلخطـارات والبیانـات 

لحضــور اجتمــاع الجمعیــة العامــة للشــركة وعلــى التــي یرســلها  للمســاهمین المــدعوین 
  .المدقق أو من یمثله حضور هذا االجتماع
  )248(مادة 

یقــدم مــدقق الحســابات تقریــرًا خطیــًا إلــى الجمعیــة العامــة ویرســل نســخة منــه إلــى  .1
ذا قـــررت الجمعیـــة  المراقـــب علـــى أن یتلـــى هـــذا التقریـــر فـــي الجمعیـــة العامـــة، وإ

مجلــــس اإلدارة دون االســـتماع إلـــى تقریـــر مــــدقق العامـــة المصـــادقة علـــى تقریـــر 
  .الحسابات كان قرارها باطالً 

مـع مراعــاة أحكـام قــانون مهنـة تــدقیق الحســابات المعمـول بــه وأي قـانون آخــر لــه  .2
  :عالقة بهذه المهنة، یجب أن یتضمن تقریر مدقق الحسابات ما یلي

روریة أنــه قــد حصـــل علــى المعلومـــات والبیانــات واإلیضــاحات التـــي رآهــا ضـــ  .أ 
  .ألداء عمله

ــــــًا لقواعــــــد المحاســــــبة   .ب  أن الشــــــركة تمســــــك حســــــابات ومســــــتندات منظمــــــة وفق
المتعارف علیها عالمیًا والمعتمدة في فلسطین من الجهات المعنیـة تمكـن مـن 
إظهـــار المركـــز المـــالي للشـــركة ونتـــائج أعمالهـــا وأن المیزانیـــة وبیـــان األربـــاح 

  .والخسائر متفقة مع القیود والدفاتر
ین أن إجــراءات التـدقیق التـي قــام بهـا لحسـابات الشــركة تعـد كافیـة برأیــه مـا یبـ  .ج 

لتشــــكل أساســــًا معقـــــوًال إلبــــداء رأیـــــه حــــول المركــــز المـــــالي ونتــــائج األعمـــــال 
  .والتدفقات النقدیة للشركة وفقًا لقواعد التدقیق المتعارف علیها عالمیاً 

جــه للجمعیــة العامــة أن البیانــات المالیــة الــواردة فــي تقریــر مجلــس اإلدارة المو   .د 
  .تتفق مع قیود الشركة وسجالتها

المخالفات ألحكام هذا القانون أو لنظام الشـركة الواقعـة خـالل السـنة موضـوع   .ه 
التدقیق، ولها أثر جوهري على نتائج أعمـال الشـركة ووضـعها المـالي ومـا إذا 
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كانت هذه المخالفات ال تزال قائمـة، وذلـك فـي حـدود المعلومـات التـي تـوفرت 
  .دیهل

ــــاح  .3 ــى مــــدقق الحســــابات أن یبــــدي رأیــــه النهــــائي فــــي المیزانیــــة وحســــاب األرب علــ
  :والخسائر للشركة بإحدى التوصیات التالیة

المصــادقة علــى میزانیــة الشــركة وحســاب أرباحهــا وخســائرها وتــدفقاتها النقدیــة   .أ 
بداء أي تحفظ مع بیان أسباب هذا التحفظ وأثره المالي على الشركة   .وإ

ى میزانیــة الشــركة وحســاب أرباحهــا وخســائرها وتــدفقاتها النقدیــة المصــادقة علــ  .ب 
  .بصورة مطلقة

عــدم المصـــادقة علـــى میزانیــة الشـــركة وحســـاب أرباحهــا وخســـائرها، وتـــدفقاتها   .ج 
النقدیــة وردهــا إلــى مجلــس اإلدارة، وبیــان األســباب الموجبــة لرفضــه التوصــیة 

  .على المصادقة على المیزانیة
  )249(مادة 

مـــة للشـــركة فـــي حالـــة توصـــیة المـــدقق بعـــدم المصـــادقة علـــى البیانـــات للجمعیـــة العا
  :المالیة ردها لمجلس اإلدارة وأن تقرر ما یلي

تصـــحیح المیزانیـــة وحســـاب األربـــاح والخســـائر ) مجلـــس اإلدارة(إمـــا الطلـــب إلـــى  -1
  .وفقًا لمالحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد هذا التعدیل

ــــین لجنــــة خبــــراء مــــن مــــدققي الحســــابات أو إحالــــة الموضــــوع إ -2 ــــى المراقــــب لتعی ل
مرخص لهم بمزاولة المهنة للفصـل فـي موضـوع الخـالف بـین مجلـس اإلدارة ومـدققي 

ر اللجنـة ملزمـًا بعـد عرضـه علـى الجمعیـة العامـة إلقـراره، ویـتم االحسابات، ویكـون قـر 
  .تعدیل المیزانیة وحساب األرباح والخسائر تبعًا لذلك

  )250(مادة 
یســـأل مـــدقق الحســـابات عـــن صـــحة البیانـــات الـــواردة فـــي تقریـــره بوصـــفه وكـــیًال عـــن 
مجموع المساهمین ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعیة العامـة أن ینـاقش تقریـر المـدقق 

  .وأن یستوضحه عما ورد فیه



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )251(مادة 
 إذا أطلــع أو اكتشـــف مــدقق الحســـابات أیـــة مخالفــة ارتكبتهـــا الشــركة لهـــذا القـــانون أو
لنظــام الشــركة أو علــى أیــة أمــور مالیــة ذات أثــر ســلبي علــى أوضــاع الشــركة المالیــة 
أو اإلداریــة، فعلیــه أن یبلــغ ذلــك خطیــًا إلــى كــل مــن رئــیس مجلــس اإلدارة والمراقـــب 
حــال إطالعـــه أو اكتشـــافه لتلـــك األمـــور علــى أن تعامـــل هـــذه المعلومـــات مـــن جمیـــع 

  .ةاألطراف بسریة تامة لحین البت في المخالف
  

  )252(مادة 
یكون مدقق الحسابات مسئوًال تجـاه الشـركة التـي یقـوم بتـدقیق حسـاباتها عـن تعـویض 
ذا كــان للشــركة أكثــر مــن  الضــرر الــذي یلحقــه بهــا بســبب األخطــاء التــي تقــع منــه، وإ
مــدقق حســابات واشــتركوا فــي الخطــأ كــانوا مســئولین تجــاه الشــركة بالتضــامن، وتســقط 

فــي أي مــن هــذه الحــاالت بمضــي ثــالث ســنوات مــن تــاریخ دعــوى المســئولیة المدنیــة 
ذا كـان الفعــل  انعقـاد اجتمــاع الجمعیـة العامــة للشـركة الــذي تلـي فیــه تقریـر المــدقق، وإ
المنســـوب لمـــدقق الحســـابات یكـــون جریمـــة فـــال تســـقط دعـــوى المســـئولیة إال بســـقوط 

م أو دعـوى الحـق العـام، كمــا یسـأل المـدقق عـن تعــویض الضـرر الـذي یلحـق المســاه
  .الغیر حسن النیة بسبب خطئه

  )253(مادة 
مع مراعـاة عـدم اإلخـالل بالتزامـات مـدقق الحسـابات األساسـیة ال یجـوز لهـذا المـدقق 
أن یـــذیع للمســـاهمین أو إلـــى غیـــرهم مـــا وقـــف علیـــه مـــن أســـرار الشـــركة أثنـــاء قیامـــه 

ال وجــب عزلــه ومطالبتــه بــالتعو  یض إن بعملــه لــدیها أو بســبب قیامــه بــذلك العمــل، وإ
  .كان له مقتضى

  )254(مادة 
یحظـــر علـــى مـــدقق الحســـابات وعلـــى موظفیـــه المضـــاربة بأســـهم الشـــركة التـــي یـــدقق 
حساباتها سواء جرى هذا التعامل باألسهم بصورة مباشرة أو غیـر مباشـرة وذلـك تحـت 
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طائلـــة عزلـــه عـــن العمـــل فـــي تـــدقیق حســـابات الشـــركة ومطالبتـــه بـــالتعویض عـــن أي 
  .لفته ألحكام هذه المادةضرر یترتب على مخا

  )255(مادة 
ال یجــــوز لمــــدقق الحســــابات أن یشــــترك فــــي تأســــیس شــــركة المســــاهمة التــــي یــــدقق 
حســاباتها أو أن یكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارتهــا أو االشــتغال بصــفة دائمــة فــي أي 
عمـــل فنـــي أو إداري أو استشـــاري فیهـــا، وال یجـــوز أن یكـــون شـــریكًا ألي عضـــو مـــن 

ها أو أن یكون موظفًا لدیه، وذلك تحت طائلـة بطـالن أي إجـراء أعضاء مجلس إدارت
  .أو تصرف یقع بصورة تخالف أحكام هذه المادة
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  الفصل الثامن
  أنواع من شركات المساهمة

  الشركة القابضة: أوًال 
  )256(مادة 

الشـركة القابضـة هـي شـركة مسـاهمة تقــوم بالسـیطرة المالیـة واإلداریـة علـى شــركة  .1
  :أخرى تدعى الشركات التابعة بإحدى الطرق التالیة أو شركات 

  .أو/أن تتملك أكثر من نصف رأسمالها و  .أ 
  .أن یكون لها السیطرة على تألیف مجلس إدارتها  .ب 
إلـــــى جانـــــب اســـــم الشـــــركة فـــــي جمیـــــع أوراقهـــــا ) شـــــركة قابضـــــة(تضـــــاف عبـــــارة  .2

عالناتها والوثائق األخرى الصادرة عنها   .وإ
حصــص فــي شــركات التضــامن أو فــي شــركات  ال یجــوز للشــركة القابضــة تملــك .3

  .التوصیة البسیطة
  .یحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة .4
تقـــوم الشـــركة القابضـــة بتعیـــین ممثلیهـــا فـــي مجـــالس إدارة الشـــركة التابعـــة بنســـبة  .5

مســـاهمتها وال یحـــق لهـــا االشـــتراك فـــي انتخـــاب بقیـــة أعضـــاء المجلـــس أو هیئـــة 
  .ین حسب مقتضى األحوالالمدیر 

  )257(مادة 
  :تكون أغراض الشركة القابضة ما یلي 

إدارة الشــركات التابعــة لهــا أو المشــاركة فــي إدارة الشــركات األخــرى التــي تســاهم  .1
  .فیها

  .استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالیة .2
  .تقدیم القروض والكفاالت والتمویل للشركات التابعة لها .3
تملـك بــراءات االختـراع والعالمــات التجاریــة وحقـوق االمتیــاز وغیرهـا مــن الحقــوق  .4

  .غیر المادیة واستغاللها وتأجیرها للشركات التابعة لها أو لغیرها
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  )258(مادة 
  :تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطریقتین التالیتین 

بتأســیس شــركة مســـاهمة تنحصــر أغراضــها فـــي األعمــال المنصــوص علیهـــا   .أ 
مــن هــذا القــانون، أو فــي أي منهــا، وفــي تأســیس شــركات ) 257(لمــادة فــي ا

تابعـة لهـا أو تملـك أســهم أو حصـص فـي شــركات مسـاهمة أخـرى أو شــركات 
  .محدودة المسئولیة أو شركات توصیة باألسهم للقیام بتلك األغراض

بتعــدیل أغــراض شــركة مســاهمة قائمــة إلــى شــركة قابضــة وفقــًا ألحكــام هــذا    .ب 
  .القانون

  )259(ة ماد
تطبـق أحكــام هـذا القــانون علـى الشــركات القابضـة التــي تؤسـس فــي فلسـطین بموجــب 
اتفاقیـــات تبرمهـــا حكومـــة فلســـطین مـــع الحكومـــات األخـــرى أو المنظمـــات العربیـــة أو 
الدولیـــة وذلـــك فـــي الحـــاالت غیـــر المنصـــوص علیهـــا فـــي اتفاقیـــات تأسیســـها أو فـــي 

  .عقودها وأنظمتها األساسیة
  )260(مادة 

الشـــركة القابضـــة أن تعـــد فـــي نهایـــة كـــل ســـنة مالیـــة میزانیـــة مجمعـــة وبیانـــات  علـــى
األرباح والخسائر لها ولجمیع الشركات التابعة لهـا مـع اإلیضـاحات والبیانـات حولهـا، 

  .وفقًا لما تتطلبه قواعد المحاسبة المتعارف علیها عالمیاً 
  

  شركة االستثمار المشترك: ثانیًا 
  )261(مادة 

تسجل شركة االستثمار المشترك بوصفها شركة مساهمة لـدى المراقـب فـي سـجل  .1
خاص وتقتصر أغراضها علـى اسـتثمار أموالهـا وأمـوال الغیـر فـي األوراق المالیـة 

  .على اختالف أنواعها وتنظم أعمالها وفق أحكام قانون األوراق المالیة
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ن بمـا یخـص الشـركة تطبق على شركة االستثمار المشترك كافة أحكام هذا القانو  .2
  : المساهمة مع مراعاة ما یلي

یجــــب أن یتضــــمن عقــــد تأســــیس الشــــركة ونظامهــــا األساســــي اســــم مستشــــار   .أ 
  .استثماري مرخص حسب القوانین المرعیة یقوم بإدارة استثمارات الشركة

إذا كانت شركة االستثمار المشترك ذات رأسمال متغیـر فـال تطبـق علیهـا أحكـام المـادة   .ب 
من حیث ضرورة أن یكون الحد األدنى لرأسمال الشـركة القانون من هذا) 112(

  .دینار أردني) 500,000(المصرح به خمسمائة ألف 
یحــــق لمجلــــس اإلدارة وحــــده دون الحاجــــة للحصــــول علــــى موافقــــة الجمعیـــــة   .ج 

العامــة لشــركة االســتثمار المشــترك ذات رأس المــال المتغیــر رفــع أو تخفــیض 
ه مجلـــس اإلدارة مناســـبًا شـــریطة إبـــالغ رأســـمالها المصـــرح بـــه حســـب مـــا یـــرا

  .المراقب بذلك خالل عشرة أیام من تاریخ القرار بالرفع أو التخفیض
یحق للمساهم في شـركة االسـتثمار المشـترك ذات رأس المـال المتغیـر الطلـب   .د 

إلـــى الشـــركة أن یســـترد أســـهمه بســـعر یمثـــل صـــافي قیمتهـــا محســـوبًا بتـــاریخ 
م أو عمـــوالت محـــددة فـــي النظـــام األساســـي االســـترداد وناقصـــًا قیمـــة أي رســـو 

  .للشركة
ـــــدعوة الجمعیـــــة العامـــــة   .ه  ال یلتـــــزم مجلـــــس إدارة شـــــركة االســـــتثمار المشـــــترك ب

لالنعقـاد إال فــي السـنوات التــي یتوجـب فیهــا انتخـاب مجلــس إدارة جدیـد مــا لــم 
  .ینص النظام األساسي للشركة على غیر ذلك

رأس المــــال المتغیــــر مــــع  فــــي حــــال انــــدماج شــــركة االســــتثمار المشــــترك ذات  .و 
شــركة أخـــرى، فلـــیس للمســـاهمین فیهـــا الـــذین اعترضـــوا فـــي اجتمـــاع الجمعیـــة 

) 321(الواردة في المادة العامة على االندماج المطالبة بقیمة أسهمهم بالطریقـة 
، إال أنهـــم یحتفظـــون بحقهـــم فــــي مطالبـــة الشـــركة باســــترداد مـــن هـــذا القــــانون

  .من هذه المادة) 2(من البند ) د(أسهمهم حسب ما نصت علیه الفقرة 
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  )262(مادة 
  :ار المشترك أحد الشكلین التالیینتتخذ شركة االستثم

قابلــة لالسـترداد مــن قبــل  شـركة ذات رأســمال متغیـر وهــى التـي تصــدر أسـهماً  .1
الشركة ذاتها بسعر یتحـدد وفقـًا لقیمـة صـافي موجوداتهـا المتداولـة وتلتـزم الشـركة 
فــي أي وقــت باســترداد هــذه األســهم بنـــاء علــى طلــب المســاهم وحســب األســـعار 

  .التي یجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة هیئة السوق
غیـر قابلـة لالسـترداد ویـتم  أسـهماً  شركة ذات رأسمال ثابت، وهي التي تصدر .2

  .تداولها في السوق وفقًا ألسعارها التي تحدد في السوق
ال تخضــــــع زیـــــــادة رأس المـــــــال وتخفیضـــــــه فــــــي الشـــــــركة ذات رأس المـــــــال المتغیـــــــر 
لإلجـراءات المنصــوص علیهـا فــي هـذا القــانون مــا لـم یــنص عقـد تأسیســها أو نظامهــا 

ة أسـهم الشـركة اسـمیة حتـى بعـد سـداد األساسي على غیر ذلك، ویجـب أن تظـل قیمـ
  .قیمتها

  
  الشركة المعفاة : ثالثاً 

  )263(مادة 
أو شـركة توصـیة باألسـهم أو شـركة محـدودة (الشركة المعفاة هي شـركة مسـاهمة  .1

تســجل فــي فلســطین وتــزاول أعمالهــا فــي الخــارج ویضــاف إلــى اســمها ) المســئولیة
  ).شركة معفاة(عبارة 

  .أن تطرح أسهمها لالكتتاب في فلسطینیحظر على الشركة المعفاة  .2
  )264(مادة 

تســجل الشــركة المعفــاة لــدى المراقــب فــي ســجل خــاص بالشــركات الفلســطینیة العاملــة 
خارج حدود فلسطین ویجب أن ال یقل رأسمالها المكتتب فیه عن ملیون دینـار أردنـي 

ــــأمین أو  وتكــــون شــــركة مســــاهمة إذا كــــان نشــــاطها فــــي مجــــال التــــأمین أو إعــــادة الت
  .المصارف أو الشركات المالیة
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  )265(مادة 
مـن رأسـمالها  خمسـة بالمائـة %)5(على الشركة المعفاة أن تستثمر نسبة ال تقل عـن 

  .في فلسطین في األوراق المالیة الفلسطینیة
  )266(مادة 

تحــدد األحكــام والشــروط الخاصــة بــإجراءات تأســیس الشــركة المعفــاة وعملهــا والرســوم 
  . المتوجبة علیها ورقابتها بموجب الئحة تصدر بموجب هذا القانون

  
  الفصل التاسع

  تصفیة شركة المساهمة وحلها
  األحكام العامة للتصفیة

  )267(مادة 
العامـة غیـر العادیـة أو تصـفیة تصفى الشركة إما تصفیة اختیاریة بقرار من جمعیتها 

إجباریـــــة بحكـــــم نهـــــائي مـــــن المحكمـــــة أو حكـــــم القـــــانون وال تحـــــل إال بعـــــد اســـــتكمال 
  .إجراءات تصفیتها بمقتضى أحكام هذا القانون

  )268(مادة 
إذا صــدر قــرار بتصــفیة الشــركة وتعیــین مصــف لهــا، یتــولى المصــفي اإلشــراف علــى 

  .االشركة والمحافظة على أموالها وموجوداته
  )269(مادة 

تتوقف الشـركة التـي تقـرر تصـفیتها عـن ممارسـة أعمالهـا مـن تـاریخ صـدور قـرار  .1
الجمعیة العامة في حالة التصـفیة االختیاریـة ومـن تـاریخ حكـم المحكمـة أو بحكـم 
القــــانون فــــي حالــــة التصــــفیة اإلجباریــــة، وتســــتمر الشخصــــیة االعتباریــــة للشــــركة 

  .هاء من تصفیتهاویمثلها المصفى لحین حلها بعد االنت
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على الجهة التي قررت تصفیة الشـركة تزویـد المراقـب والسـوق بنسـخة مـن قرارهـا  .2
خــالل ثالثــة أیــام مــن صــدوره وعلــى المراقــب نشــره فــي الجریــدة وفــي صــحیفتین 

  .یومیتین على األقل خالل مدة ال تزید على سبعة أیام من تاریخ تزویده بالقرار
لتصـفیة إلـى اسـم الشـركة فـي جمیـع أوراقهـا تحـت ا) عبـارة(على المصفي إضـافة  .3

  .ومراسالتها
  )270(مادة 

  :یعد باطًال  .1
كـــل تصـــرف بـــأموال الشـــركة الموجــــودة تحـــت التصـــفیة وحقوقهـــا وأي تــــداول   .أ 

  .بأسهمها ونقل ملكیتها
ـــــر أو تعـــــدیل فـــــي التزامـــــات رئـــــیس وأعضـــــاء مجلـــــس إدارة الشـــــركة   .ب  أي تغیی

  .الغیر تجاههاالموجودة تحت التصفیة أو في التزامات 
العقـــود أو اإلجـــراءات التـــي ترتـــب التزامـــات أو امتیـــازات علـــى أمـــوال الشـــركة   .ج 

وموجوداتها إذا تمت خالل األشهر الثالثـة السـابقة علـى قـرار تصـفیة الشـركة 
إال إذا ثبـــت أن الشـــركة غیـــر قـــادرة علــــى الوفـــاء بجمیـــع دیونهـــا بعـــد انتهــــاء 

ـــغ الـــذي یزیـــد علـــى مـــا دفـــع التصـــفیة وال یســـري هـــذا الـــبطالن إال علـــى ا لمبل
للشــركة بموجــب تلــك العقــود وقــت إنشــائها أو بعــد ذلــك مــن العوائــد القانونیــة 

  .علیها
كـــل تحویـــل ألمـــوال الشـــركة تحـــت التصـــفیة وموجوداتهـــا أو النـــزول عنهـــا أو   .د 

إجـــراء أي تصـــرف بهـــا بطریـــق التغریـــر لتفضـــیل بعـــض دائنـــي الشـــركة علـــى 
  .غیرهم

ركة حقـــه بمـــا أوقعـــه مـــن حجـــز علـــى أمـــوال الشـــركة یفقـــد المحكـــوم لـــه علـــى الشـــ .2
وموجوداتها وفي أي إجـراء أخـر اتخـذه بشـأنها إال إذا كـان الحجـز أو اإلجـراء قـد 

  .تم قبل قرار تصفیة الشركة
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إشــعارًا بصــدور قــرار تصــفیة الشــركة قبــل بیـــع ) التنفیــذ(إذا تبلــغ مــأمور اإلجــراء  .3
عاملـه التنفیـذ علیهـا فیترتـب علیـه أن أموالها وموجوداتها المحجوزة أو قبل إتمـام م

یســـلم تلـــك األمـــوال والموجـــودات للمصـــفى بمـــا فـــي ذلـــك مـــا تســـلمه مـــن الشـــركة 
  . وتكون النفقات اإلجرائیة ورسومها على تلك األموال والموجودات

للمحكمة أن تأذن للمصفي ببیع موجودات الشركة الموجودة تحت التصـفیة سـواء  .4
باریـــة، إذا تبـــین لهـــا أن مصـــلحة الشـــركة تســـتدعى أكانـــت تصـــفیة اختیاریـــة أم إج

  .ذلك
  )271(مادة 

یســدد المصــفى دیــون الشــركة وفــق الترتیــب التــالي بعــد حســم نفقــات التصــفیة بمــا فــي 
  :ذلك أتعاب المصفى وتحت طائلة البطالن في حالة المخالفة لهذا الترتیب

  .المبالغ المستحقة للعاملین في الشركة .1
  .ینة العامة والبلدیاتالمبالغ المستحقة للخز  .2
  .بدالت اإلیجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة .3
  .المبالغ األخرى المستحقة حسب ترتیب امتیازاتها وفق القوانین المعمول بها .4

  )272(مادة 
إذا أساء أي مؤسس للشركة أو رئیس أو عضو مجلـس إدارتهـا أو أي مـدیر عـام  .1

أو موظف فیها استعمال أي أموال تخص الشركة تحـت التصـفیة أو أبقاهـا لدیـه، 
وأصـــبح ملزمـــًا بـــدفعها، أو مســـئوًال عنهـــا، فیلتـــزم بإعادتهـــا للشـــركة مـــع عوائـــدها 

أو بــالغیر، باإلضــافة القانونیــة وضــمان التعــویض عــن أي ضــرر ألحقــه بالشــركة 
  .إلى تحمله أي مسئولیة جزائیة ترتبها علیه التشریعات المعمول بها

إذا ظهر أثناء التصفیة أن بعض أعمال الشركة قد أجریت بقصـد االحتیـال علـى  .2
دائنیهـــا فیعــــد رئـــیس وأعضــــاء مجلـــس إدارة الشــــركة القـــائم ورئــــیس وأعضــــاء أي 

عمــال ملزمــًا شخصــیًا عــن دیــون مجلــس إدارة ســابق للشــركة اشــترك فــي تلــك األ
  .الشركة والتزاماتها، أو عن أي منها حسب مقتضى الحال
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تسري أحكام الباب الخامس مـن قـانون التجـارة المتعلقـة بـاإلفالس علـى الشـركات  .3
  .وعلى أعضاء مجالس اإلدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون

  )273(مادة 
نة مـن بـدء إجراءاتهـا، فعلـى المصـفى أن یرسـل إلـى إذا لم تنته التصفیة خالل سـ .1

المراقـب بیانــًا یتضــمن التفاصــیل المتعلقــة بالتصــفیة والمرحلــة التــي وصــلت إلیهــا، 
ویشــترط فــي جمیــع األحــوال أن ال تزیــد مــدة التصــفیة علــى ثــالث ســنوات إال فــي 

لمحكمـة الحاالت االستثنائیة التي یقـدرها المراقـب فـي حالـة التصـفیة االختیاریـة وا
  .في حالة التصفیة اإلجباریة

یحق لكل دائن أو مدین للشركة أن یطلع على البیـان المنصـوص علیـه فـي البنـد  .2
ذا ظهــر مــن هــذا البیــان أن لــدى المصــفى أي مبلــغ مــن ) 1( مــن هــذه المــادة، وإ

أمــوال الشــركة لــم یــدع بــه أحــد أو لــم یــوزع بعــد مضــي ســتة أشــهر علــى تســلمه، 
ذلـــك المبلـــغ حـــاًال باســـم الشـــركة تحـــت التصـــفیة لـــدى فعلـــى المصـــفى أن یـــودع 

  .المصرف الذي یعینه المراقب
ن فیهـــا نصـــیب كـــل بعـــد انتهـــاء أعمـــال التصـــفیة یضـــع المصـــفي المیزانیـــة ویعـــیّ  .3

  .مساهم في موجودات الشركة
یضـــع مـــدققو الحســـابات تقریـــرًا عـــن الحســـابات التـــي یقـــدمها المصـــفي، ویعـــرض  .4

ذا علـــى الجمعیـــة العامـــة العادیـــة ل لموافقـــة علیـــه وتقریـــر بـــراءة ذمـــة المصـــفي، وإ
اعترضت الجمعیة العامة على الحسابات یرفع األمر إلـى المراقـب لحلـه، فـإذا لـم 

  .یتمكن یرفع األمر إلى المحكمة المختصة للبت فیه
  

  التصفیة االختیاریة
  )274(مادة 

  :تصفى الشركة تصفیة اختیاریة في أي من الحاالت التالیة
  .دة المعینة للشركة، ما لم تقرر الجمعیة العامة تمدیدهاانتهاء الم .1
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  .بإتمام أو بانتهاء الغایة التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة إتمامها .2
  .بصدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بتصفیة الشركة .3
  .في الحاالت األخرى التي ینص علیها نظام الشركة .4

  )275(مادة 
امــة غیــر العادیــة للشــركة  عنــد إصــدار قرارهــا بتصــفیة الشــركة تعــین الجمعیــة الع .1

ــــه  ــــم تعــــین المصــــفي یتــــولى المراقــــب تعیین ذا ل مصــــفیًا أو أكثــــر تحــــدد أتعابــــه، وإ
  .وتحدید أتعابه

تبدأ إجراءات تصفیة الشركة من تاریخ صدور قرار الجمعیـة العامـة بـذلك أو مـن  .2
  .التصفیة تاریخ تعیین المصفي إذا تم تعیینه بعد صدور قرار

  )276(مادة 
تسـویة حقـوق الشــركة والتزاماتهـا وتصـفیة موجوداتهـا وفقـًا لإلجــراءات  يیتـولى المصـف

  :التالیة
فـــــي التصـــــفیة اإلجباریـــــة  يیمـــــارس الصـــــالحیات التـــــي یخولهـــــا القـــــانون للمصـــــف .1

  .للشركة
ینظم قائمة بأسماء المدینین للشركة ویضع تقریـرًا باألعمـال واإلجـراءات التـي قـام  .2

بها للمطالبة بالدیون المستحقة للشركة على مدینیها، وتعد هذه القائمة بینـة أولیـة 
  .على أن األشخاص الواردة أسماؤهم فیها هم المدینون لها

  .ما علیها من التزاماتویتولى دفع دیون الشركة ویسوى مالها من حقوق  .3
ذا  إذا عـین أكثـر مــن مصـٍف  .4 فتتخــذ قـراراتهم وفقـًا لمــا نـص علیــه قـرار تعییــنهم، وإ

ذا تســـاوت األصـــوات  لـــم یـــنص علـــى ذلـــك فتتخـــذ قـــراراتهم باألغلبیـــة المطلقـــة، وإ
  .یرجع للمحكمة الفصل في االختالف
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  )277(مادة 
ودائنـــي الشـــركة یعـــد ملزمـــًا لهـــا إذا اقتـــرن بموافقـــة  يكـــل اتفـــاق یـــتم بـــین المصـــف .1

یكـون ملزمـًا لـدائني الشـركة إذا قبلـه عـدد مـنهم یبلـغ مجمــوع  جمعیتهـا العامـة كمـا
دیونهم ثالثة أرباع الـدیون المسـتحقة علیهـا وال یجـوز اشـتراك الـدائنین المضـمونة 
دیــونهم بــرهن أو امتیــاز أو تــأمین فــي التصــویت علــى هــذا القــرار، علــى أن یــتم 

ال تزیـد علــى اإلعـالن عــن هـذا االتفــاق فـي صــحیفتین یـومیتین وذلــك خـالل مــدة 
  .سبعة أیام من تاریخ لزومه

) 1(یجـوز ألي دائـن أو مـدین أن یطعــن فـي االتفـاق المنصــوص علیـه فـي البنــد  .2
مـــن هـــذه المـــادة أمـــام المحكمـــة المختصـــة خـــالل خمســـة عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ 

  .اإلعالن
  )278(مادة 

 للمصـفي وألي مــدین أو دائــن للشــركة ولكـل ذي مصــلحة أن یطلــب مــن المحكمــة أن
تفصــل فــي أي مســألة تنشــأ مــن إجــراءات التصــفیة االختیاریــة وفقــًا للطریقــة التــي یــتم 
فیهـــا الفصـــل فـــي المســـائل التـــي تنشـــأ فـــي التصـــفیة اإلجباریـــة بمقتضـــى أحكـــام هـــذا 

  .القانون
  )279(مادة 

یجـوز للمصــفي أثنــاء ســیر التصــفیة االختیاریـة أن یــدعو الجمعیــة العامــة للشــركة  .1
للشـــركة للحصـــول علـــى موافقتهــــا علـــى أي أمـــر یــــراه  إلـــى اجتمـــاع غیـــر عــــادي

  .ضروریًا بما في ذلك العدول عن تصفیتها
علــى المصــفي دعــوة الــدائنین للشــركة بــإعالن ینشــره فــي صــحفیتین یــومیتین إلــى  .2

اجتمــاع عــام یعقــد خــالل شــهرین مــن صــدور قــرار التصــفیة یقــدم فیــه إلــیهم بیانــًا 
دائنیهـــا ومقـــدار دیـــن كـــل مـــنهم ویحـــق وافیـــًا عـــن حالـــة الشـــركة وقائمـــة بأســـماء 

للـــدائنین تعیـــین مـــراقبین ال یزیـــد عـــددهم علـــى ثالثـــة لمســـاعدة المصـــفى ومراقبـــة 
  .سیر التصفیة
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  )280(مادة 
أو مــن المراقـــب أو مـــن  يللمحكمــة المختصـــة اســتنادًا لطلـــب یقــدم إلیهـــا مــن المصـــف

النائب العام أو من أي ذي مصلحة أن تقرر تحویل التصـفیة االختیاریـة للشـركة إلـى 
تصفیة إجباریة أو االستمرار في التصـفیة االختیاریـة شـریطة أن تجـري تحـت إشـرافها 

  .ووفق الشروط والقیود التي تقررها
  

  التصفیة اإلجباریة
  )281(مادة 

اإلجباریــة إلــى المحكمــة بالئحــة دعــوى مــن النائــب العــام أو یقــدم طلــب التصــفیة  .1
مـــن المراقـــب أو مـــن ینیبـــه، وللمحكمـــة أن تقـــرر التصـــفیة فـــي أي مـــن الحـــاالت 

  :التالیة
  .إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسیمة للقانون أو لنظامها األساسي  .أ 
  .إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها  .ب 
  .دون سبب مبرر أو مشروعإذا توقفت عن أعمالها مدة سنة   .ج 
مــــن  خمــــس وســــبعین بالمائــــة %)75(إذا زاد مجمــــوع خســــائر الشــــركة علــــى   .د 

رأســــمالها المكتتــــب بــــه، مــــا لــــم تقــــرر جمعیتهــــا العامــــة غیــــر العادیــــة زیــــادة 
  .رأسمالها

للــوزیر بنــاء علــى تنســیب مــن المراقــب إذا قامــت الشــركة بتوفیــق أوضــاعها قبــل  .2
  .النائب العام إیقاف هذه التصفیةأعماله الطلب إلى  يمباشرة المصف

  )282(مادة 
تعــد المحكمــة قــد بــدأت فــي تصــفیة الشــركة مــن تــاریخ تقــدیم دعــوى التصــفیة لهــا  .1

وللمحكمـــة تأجیـــل الـــدعوى أو ردهـــا أو الحكـــم بالتصـــفیة وبالمصـــاریف والنفقـــات 
  .على األشخاص المسئولین عن أسباب التصفیة
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ة وقبـل صـدور الحكـم بالتصـفیة أن للمحكمة عند النظر في دعـوى تصـفیة الشـرك .2
تعین مصفیًا وتحدد صالحیاته مع إلزامه بتقـدیم كفالـة للمحكمـة ولهـا تعیـین أكثـر 
مـن مصــف واحـد، ولهــا عـزل المصــفى واســتبدال غیـره بــه وتتـولى المحكمــة تبلیــغ 

  .هذه القرارات إلى المراقب
وى للمحكمـــة بنـــاء علـــى طلـــب المـــدعى بالتصـــفیة أن توقـــف الســـیر فـــي أي دعـــ .3

أقیمــت أو إجـــراءات اتخــذت ضـــد الشــركة المطالـــب بتصــفیتها أمـــام المحـــاكم، وال 
یجــوز ســماع أي دعــوى أو إجــراءات قضــائیة جدیــدة إذا أقیمــت علــى الشــركة أو 

  .اتخذت بحقها بعد تقدیم دعوى التصفیة
  )283(مادة 

وضــع یــده  يأن تصــدر حكمــًا یخــول المصــف يللمحكمــة بنــاء علــى طلــب المصــف .1
ولهــا بعــد صــدور  يمــوال وموجــودات الشــركة وتســلیمها إلــى المصــفعلــى جمیــع أ

ــا بتصـــــفیة الشـــــركة أن تـــــأمر أي مــــدین لهـــــا أو ممثـــــل لهـــــا أو منـــــدوب أو  حكمهــ
أو یسـلمه أو یحـول لـه علـى الفـور جمیـع األمـوال  يموظف بأن یدفع إلى المصـف

  .والسجالت والدفاتر واألوراق الموجودة لدیه والعائدة للشركة
الصــادر عــن المحكمــة علــى أي مــدین للشــركة بینــة قاطعــة علــى أن یعــد الحكــم  .2

  .الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم علیه باستئناف الحكم
  )284(مادة 

أن یقوم بأي عمل من األعمال واإلجـراءات التالیـة إلتمـام تصـفیة  يیجوز للمصف .1
  :الشركة

  .إدارة أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفیتها  .أ 
إقامــة أیــة دعــوى أو اتخــاذ أیــة إجــراءات قانونیــة باســم الشــركة بصــفته ممــثال   .ب 

  .عنها لتحصیل دیونها والمحافظة على حقوقها
ـــــــأموال الشـــــــركة   .ج  ـــــــة ب ـــــــدعاوى واإلجـــــــراءات القضـــــــائیة المتعلق التـــــــدخل فـــــــي ال

  .ومصالحها
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ـــــام   .د  تعیـــــین أي محـــــام أو أي خبیـــــر أو أي شـــــخص آخـــــر لمســـــاعدته فـــــي القی
  .الشركةبواجباته في تصفیة 

یجوز ألي دائن أو مدین للشـركة أن یراجـع المحكمـة بشـأن الطریقـة التـي یمـارس  .2
  .فیها المصفي الصالحیات الواردة في البند السابق ویكون حكمها بذلك نهائیاً 

  )285(مادة 
  : یلتزم المصفي للشركة التقید باألمور التالیة .1

ذي تعینــه المحكمــة إیـداع األمــوال التـي تســلمها باسـم الشــركة فـي المصــرف الـ  .أ 
  .لهذه الغایة

تزویـــد المحكمـــة والمراقـــب فـــي المواعیـــد المقـــررة بحســـاب مصـــدق مـــن مـــدقق   .ب 
حسابات التصفیة عما تسلمه من مبالغ أو دفعهـا وال یعـد هـذا الحسـاب نهائیـًا 

  .إال بعد تصدیقه من المحكمة
حفــــظ ســــجالت ودفــــاتر محاســــبیة منتظمــــة وفــــق األصــــول المرعیــــة ألعمــــال   .ج 

  .یجوز ألي دائن أو مدین للشركة اإلطالع علیها بموافقة المحكمةالتصفیة و 
ــــى اجتماعــــات عامــــة للتحقــــق مــــن مطالبــــاتهم   .د  ــــدائنین أو المــــدینین إل دعــــوة ال

  .وسماع اقتراحاتهم
مراعــاة تعلیمــات المحكمــة وأحكامهــا المتعلقــة بالــدائنین والمــدینین فــي إشــرافه   .ه 

  .ئنیهاعلى أموال الشركة وموجوداتها وتوزیعها على دا
جراءاتـه أن یطعـن فیهـا لـدى المحكمـة  يیجوز ألي متضرر من أعمـال المصـف .2 وإ

  .التي لها أن تؤیدها أو تبطلها أو تعدلها، ویكون حكمها في ذلك نهائیاً 
  

  )286(مادة 
یجوز استئناف حكم المحكمة الذي تصـدره بتصـفیة الشـركة أو أي حكـم تصـدره أثنـاء 

ًا لقـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة والتجاریـــة التصــفیة إلـــى محكمـــة االســـتئناف وفقـــ
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المعمول بـه وذلـك دون اإلخـالل بأحكـام هـذا القـانون الخاصـة باألحكـام النهائیـة التـي 
  .تصدرها المحكمة

  )287(مادة 
بعــــد إتمـــــام تصــــفیة الشـــــركة المســــاهمة تصـــــدر المحكمــــة حكمهـــــا بحلهــــا وعلـــــى  .1

ر الحكــــم بتبلیغــــه المصــــفي أن یقــــوم خــــالل أربعــــة عشــــر یومــــا مــــن تــــاریخ صــــدو 
ـــة عـــدم قیامـــه بـــذلك یغـــرم بمبلـــغ عشـــرة دنـــانیر  أردنیـــة أو مـــا للمراقـــب، وفـــي حال

  .عن كل یوم تستمر فیه المخالفةیعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 
في حالة تبلیغ المراقب بالحكم بحل الشركة علیه أن یقوم بنشره فـي الجریـدة وفـي  .2

ب قید الشركة من سـجل الشـركات، وتعـد صحیفتین یومیتین، وعلیه أن یقوم بشط
  .الشركة قد حلت وانقضت من تاریخ هذا الشطب

  
  الباب السابع

  الشركات األجنبیة
  الشركات األجنبیة العاملة في فلسطین

  )288(مادة 
مـــع عـــدم اإلخــــالل بأحكـــام قــــانون تشـــجیع االســـتثمار فــــي فلســـطین وباالتفاقــــات  .1

علـــى الشـــركات األجنبیـــة التــــي الخاصـــة المعقـــودة مـــع بعـــض الشـــركات، تســـري 
تزاول نشاطها في فلسطین أحكام هذا القانون فیما عدا األحكام المتعلقـة بتأسـیس 

  .الشركات
هــذا القــانون یقصــد بالشــركة األجنبیــة العاملــة فــي فلســـطین، ) لغایــات(ألغــراض  .2

الشـركة أو الهیئـة المسـجلة خــارج فلسـطین، ویقـع مركزهـا الــرئیس فـي دولـة أخــرى 
  :غیر فلسطینیة، وتقسم من حیث طبیعة عملها إلى نوعین وجنسیتها

شـــركات تعمــــل بصـــفة دائمــــة فـــي فلســــطین بتـــرخیص مــــن الجهـــات الرســــمیة   .أ 
  .المختصة
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شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال علیهـا عطـاءات لتنفیـذ   .ب 
أعمالها في فلسطین لمدة محدودة، ینتهي تسجیلها بانتهاء تلـك األعمـال ویـتم 

تســــجیلها بعــــد تنفیــــذ كامــــل أعمالهــــا فــــي فلســــطین وتصــــفیة حقوقهــــا  شــــطب
  .والتزاماتها

ال یجوز ألیة شركة أو هیئة أجنبیة ممارسـة أي عمـل تجـاري فـي فلسـطین مـا لـم  .3
  .تكن مسجلة بمقتضى القوانین واللوائح المعمول بها

م على الشركة األجنبیة أن تبین بوضوح في جمیـع مسـتنداتها وأوراقهـا أسـمها واسـ .4
  .البلد الذي تأسست فیه

  )289(مادة 
یقــــدم طـلـــب تســــجیل الشـــــركة أو الهیئــــة األجنبیــــة إلـــــى المراقــــب مرفقــــًا بالوثـــــائق  .1

والبیانــــات التالیــــة مترجمــــة إلــــى اللغــــة العربیــــة علــــى أن تكــــون ترجمتهــــا مصــــدقة 
  :حسب األصول

نســــخة مــــن عقــــد تأسیســــها ونظامهــــا األساســــي أو أي مســــتند آخــــر تأسســــت   .أ 
  .كیفیة تأسیسها مع شهادة تسجیلها في مركزها الرئیسبموجبه وبیان 

الوثائق الخطیة الرسـمیة التـي تثبـت حصـولها علـى موافقـة الجهـات المختصـة   .ب 
في فلسطین لممارسة العمل واستثمار رؤوس األمـوال األجنبیـة فیهـا بمقتضـى 

  .التشریعات المعمول بها
ین، أو الشـــركاء قائمـــة بأســـماء أعضـــاء مجلـــس إدارة الشـــركة أو هیئـــة المـــدیر   .ج 

حســـب مقتضــــى الحــــال، وجنســـیة كــــل مــــنهم وأســـماء األشــــخاص المفوضــــین 
  .بالتوقیع عن الشركة

نســخة عــن الوكالــة التــي تفــوض الشــركة األجنبیــة بموجبهــا شخصــًا مقیمــًا فــي   .د 
  .فلسطین لتولى أعمالها والتبلیغ نیابة عنها

صـــدقة مـــن البیانـــات المالیـــة ألخـــر ســـنة مالیـــة للشـــركة فـــي مركزهـــا الـــرئیس م  .ه 
  .مدقق حسابات قانوني
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  .المراقب ضرورة تقدیمها یرىأیة بیانات أو معلومات أخرى   .و 
یوقــع طلــب التســجیل أمــام المراقــب أو مــن یفوضــه خطیــًا أو أمــام الكاتــب العــدل  .2

ــــــب  مــــــن قبــــــل الشــــــخص المفــــــوض بتســــــجیل الشــــــركة ویجــــــب أن یتضــــــمن الطل
  :المعلومات الرئیسة عن الشركة وبخاصة ما یلي

  .الشركة، ونوعها، ورأسمالهااسم   .أ 
  .أغراض الشركة التي ستقوم بها في فلسطین  .ب 
بیانــات تفصـــیلیة عـــن المؤسســـین أو الشــركاء، أو مجلـــس اإلدارة وحصـــة كـــل   .ج 

  .منهم
  .أي بیانات أو معلومات یرى المراقب تقدیمها  .د 

  )290(مادة 
األجنبیـة، أو للوزیر بتنسیب من المراقـب الموافقـة علـى تسـجیل الشـركة أو الهیئـة  .1

رفض تسجیلها، وفي حالة الموافقـة تسـتكمل اإلجـراءات القانونیـة لتسـجیل الشـركة 
أو الهیئــة فــي ســجل الشــركات األجنبیــة واإلعــالن عــن تســجیلها فــي الجریــدة بعــد 

  .استیفاء الرسوم القانونیة
مــن هــذه المــادة عنــد إجــراء أي ) 1(تتبــع اإلجــراءات المنصــوص علیهــا فــي البنــد  .2

طـــرأ علـــى بیانـــات الشـــركة المقدمـــة عنـــد تســـجیلها، وعلـــى مفوضـــها فـــي تغییـــر ی
  .فلسطین إبالغ المراقب بهذه التغییرات خالل ثالثین یوما من حدوثها

  )291(مادة 
  :ألحكام هذا القانون القیام بما یلي أو الهیئة األجنبیة المسجلة وفقاً على الشركة  .1

ة كــل ســنة مالیــة میزانیتهــا أن تقــدم إلــى المراقــب خــالل تســعین یومــًا مــن نهایــ  .أ 
وحســـاب األربـــاح والخســـائر عــــن أعمالهـــا فـــي فلســــطین مصـــدقة مـــن مــــدقق 

  .حسابات قانوني
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أن تنشــر المیزانیــة وحســاب األربــاح والخســائر عــن أعمالهــا فــي فلســطین فــي   .ب 
صـــحیفتین یـــومیتین وذلـــك خـــالل ســـتین یومـــًا مـــن تـــاریخ تقـــدیم هـــذه البیانـــات 

  .للمراقب
اإلطــالع علــى دفــاتر الشــركة ومســتنداتها وعلــى الشــركة  للمراقــب أو مــن یفوضــه .2

  .أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات
  )292(مادة 

على الشركة أو الهیئة األجنبیة تبلیغ المراقـب خطیـًا عـن التـاریخ الـذي تتوقـع فیـه  .1
انتهــاء عملهــا فــي فلســطین أو التــاریخ المحــدد النتهائــه، وذلــك قبــل ثالثــین یومــًا 

قـــل مــــن ذلـــك التـــاریخ وأن تثبــــت للمراقـــب تســـویة جمیــــع مـــا علیهـــا مــــن علـــى األ
  .التزامات ترتبت على عملها في فلسطین قبل الموافقة على شطب تسجیلها

تســري األحكــام العامـــة للتصــفیة المنصـــوص علیهــا فـــي هــذا القـــانون علــى فـــروع  .2
  .جالشركات األجنبیة العاملة في فلسطین والتي یقع مركز إدارتها في الخار 

  )293(مادة 
یحظـــر تســـجیل أیـــة شـــركة أو هیئـــة أجنبیـــة تكـــون غایتهـــا الرئیســـة أو إحـــدى غایاتهـــا 

ضـي أو تعمیرهـا فـي فلسـطین، إال إذا حصـلت علـى موافقـة مسـبقة مـن ااستمالك األر 
  .قبل مجلس الوزراء

  
  الشركات األجنبیة غیر العاملة في فلسطین

  )شركات المقر ومكاتب التمثیل(  
  )294(مادة 

ألغراض هـذا القـانون یقصـد بالشـركة األجنبیـة غیـر العاملـة فـي فلسـطین الشـركة  .1
أو الهیئــة التــي تتخــذ مــن فلســطین مقــرًا أو مكتــب تمثیــل ألعمالهــا التــي تقــوم بهــا 
ــــك  خــــارج فلســــطین وذلــــك بقصــــد اســــتخدام مقرهــــا أو مكتبهــــا لتوجیــــه أعمالهــــا تل

  .وتنسیقها مع مركزها الرئیسي
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جنبیة غیر العاملة في فلسطین وفقًا ألحكام هـذا القـانون یجوز تسجیل الشركة األ .2
إلنشــاء مقــر لهــا أو مكاتــب تمثیــل أو إیصــال خــدمات أو مكاتــب فنیــة أو علمیــة، 
ــــًا لهــــا  ــــة غــــزة أو رام اهللا أو أي مدینــــة أخــــرى موطن ــــة القــــدس أو مدین وتعــــد مدین

  .ألغراض التقاضي
فــي فلســطین أن تــزاول أي یحظــر علــى الشــركة أو الهیئــة األجنبیــة غیــر العاملــة  .3

عمـــل أو نشـــاط تجـــاري داخـــل فلســـطین بمـــا فـــي ذلـــك أعمـــال الـــوكالء والوســـطاء 
التجاریین على خالف أحكام هذا القانون بحیث تقع تحت طائلـة شـطب تسـجیلها 

  .وتحمیلها المسئولیة بالتعویض عن األضرار التي ألحقتها
  )295(مادة 

املـة فـي فلسـطین إلـى المراقـب مرفقـًا یقدم طلب تسجیل الشركة األجنبیـة غیـر الع .1
  .بالوثائق والمستندات التالیة مترجمة إلى اللغة العربیة ومصدقة حسب األصول

  .شهادة تسجیل الشركة في مركزها الرئیس  .أ 
  .عقد تأسیسها ونظامها األساسي  .ب 
الوكالة التي تم بموجبها تفویض الشـخص المقـیم فـي فلسـطین للقیـام بأعمالهـا   .ج 

  .هذا القانون وتسجیلها ألغراض
خر سنتین مالیتین للشركة في بلـد مركزهـا الـرئیس، مصـدقة البیانات المالیة آل  .د 

  .من مدقق حسابات قانوني
أو أمـام كاتـب العـدل مـن  یوقع طلب التسجیل أمام المراقب أو من یفوضـه خطیـاً  .2

قبل الشخص المفوض بتسجیل الشركة على أن یتضمن المعلومـات الرئیسـة عـن 
  :ما یلي الشركة وبخاصة

  .اسم الشركة ومركزها الرئیس وتاریخ تسجیلها وأغراضها  .أ 
  .نوع الشركة وجنسیتها وعنوانها في بلد تسجیلها  .ب 
رأســــمال الشــــركة وأســــماء المؤسســــین والشــــركاء وجنســــیة كــــل مــــنهم وحصــــته   .ج 

  .وأسماء أعضاء مجلس إدارتها
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  .أیة معلومات أخرى یرى المراقب ضرورة تقدیمها  .د 
  )296(مادة 

بتنسیب من المراقب الموافقة على تسجیل الشركة أو الهیئـة األجنبیـة غیـر للوزیر  .1
العاملــة فــي فلســطین أو رفــض تســجیلها، وفــي حالــة الموافقــة تســتكمل اإلجــراءات 
القانونیـــة لتســـجیل الشـــركة أو الهیئـــة فـــي ســـجل الشـــركات األجنبیـــة غیـــر العاملـــة 

  .ن على نفقة الشركةونشر تسجیلها في الجریدة وفي صحیفتین محلیتین یومیتی
مــن هــذه المــادة عنــد إجــراء أي ) 1(تتبــع االجــراءات المنصــوص علیهــا فــي البنــد  .2

تغییـــر یطـــرأ علـــى بیانـــات الشـــركة المقدمـــة عنـــد تســـجیلها، وعلـــى مفوضـــها فـــي 
  .فلسطین إبالغ المراقب بهذه التغیرات خالل ثالثین یومًا من وقوعها

  )297(مادة 
  :عاملة بما یلي تتمتع الشركة األجنبیة غیر ال .1

اإلعفــاء مــن رســوم التســجیل والنشــر المقــررة علــى الشــركات األجنبیــة العاملــة   .أ 
  .في فلسطین

إعفـــاء األربـــاح الـــواردة إلیهـــا عـــن أعمالهـــا فـــي الخـــارج مـــن ضـــریبتي الـــدخل   .ب 
  .والخدمات االجتماعیة

الغــرف التجاریــة والصــناعیة بمــا فــي ذلــك رخصــة  ىاإلعفــاء مــن التســجیل لــد  .ج 
  .ریةالمهن التجا

ــــدفعها لمســــتخدمیها مــــن غیــــر الفلســــطینیین   .د  إعفــــاء الرواتــــب واألجــــور التــــي ت
  .العاملین في مقرها في فلسطین من ضریبتي الدخل والخدمات االجتماعیة

الســماح لهــا بإدخــال العینــات والنمــاذج التجاریــة معفــاة مــن الرســوم الجمركیــة   .ه 
  .ورسوم االستیراد

ا الشـركة الالزمـة لتجهیـز مكاتبهـا مـن إعفاء األثاث والتجهیزات التي تسـتورده  .و 
  .الرسوم الجمركیة والعوائد األخرى
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السماح للشركة باستیراد سیارة واحـدة تحـت وضـع اإلدخـال المؤقـت كـل ثـالث   .ز 
  .سنوات لمستخدمیها من غیر الفلسطینیین

للوزیر بناء على تنسیب المراقب السماح للشركة فـي حـاالت مبـررة بإدخـال سـیارة  .2
  .اإلدخال المؤقتأخرى تحت وضع 

تحــدد بنظـــام خــاص الشـــروط التــي تمـــنح بموجبهــا اإلعفـــاءات المــذكورة فـــي هـــذه  .3
  .المادة

  )298(مادة 
ال یجوز أن یقل عدد المستخدمین من الفلسطینیین في الشركة األجنبیة غیـر العاملـة 

  .في فلسطین عن نصف مجموع المستخدمین لدیها
  )299(مادة 

العاملــة فـي فلســطین أن تفـتح لهــا حسـابًا غیــر مقـیم فــي یسـمح للشـركة األجنبیــة غیـر 
المصــارف بالــدینار أو بــالعمالت األجنبیــة شــریطة أن تكــون هــذه األمــوال محولــه مــن 

  .الخارج عن طریق المصرف
  )300(مادة 

للــوزیر بنــاء علــى تنســیب المراقــب شــطب تســجیل الشــركة األجنبیــة غیــر العاملــة فــي 
عمــل مخــالف ألحكــام هــذا القــانون أو ألحكــام أي  فلســطین إذا تبــین أنهــا تمــارس أي

  .قانون معمول به في فلسطین
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  الباب الثامن
  تحول الشركات واندماجها

  الفصل األول
  تحول الشركات

  )301(مادة 
یجـــوز لشــــركة التضــــامن أن تتحـــول إلــــى شــــركة توصــــیة بســـیطة كمــــا یجــــوز لشــــركة 

ك بموافقــــة جمیــــع الشــــركاء التوصــــیة البســــیطة أن تتحــــول إلــــى شــــركة تضــــامن، وذلــــ
  .وباتباع اإلجراءات القانونیة في تسجیل الشركة وتسجیل التغیرات الطارئة علیها

  )302(مادة 
لشـــركة التضـــامن أو شـــركة التوصـــیة البســـیطة أن تتحـــول إلـــى شـــركة ذات مســـئولیة 

  :محدودة أو شركة توصیة باألسهم باتباع اإلجراءات التالیة
ًا خطیًا إلى المراقب، أو أن یقدم قرار الجمعیـة العامـة أن یقدم جمیع الشركاء طلب .1

للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة فـي تحویـل الشـركة، مـع بیـان أسـباب التحویـل 
ومبرراتـــه ونـــوع الشـــركة التـــي ســـیتم التحویـــل إلیهـــا ویرفـــق بالطلـــب أو بـــالقرار مـــا 

  :یلي
لتحویـل مصـدقة میزانیة الشركة لكل مـن السـنتین األخیـرتین السـابقتین لطلـب ا  .أ 

من مـدقق حسـابات قـانوني أو میزانیـة آخـر سـنة مالیـة للشـركة إذا لـم یكـن قـد 
  .مضى على تسجیلها أكثر من سنة

  .بیان بتقدیرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها  .ب 
یعلــن المراقــب عــن طلــب أو قــرار التحویــل فــي صــحیفتین یــومیتین علــى األقــل،  .2

یومــًا مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب أو صــدور  وعلــى نفقــة الشــركة خــالل خمســة عشــر
القرار ویبین في اإلعالن مـا إذا كـان هنـاك اعتراضـات مـن الـدائنین أو الغیـر وال 
ینســب المراقــب للــوزیر بقبــول التحویــل إال بعــد تســویة االعتراضــات المقدمــة مــن 

  .الدائنین والغیر أن وجدت ووافق الدائنون على التحویل خطیاً 
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ن صـــحة تقـــدیرات صـــافي حقـــوق الشـــركاء أو المســـاهمین للمراقـــب أن یتحقـــق مـــ .3
حســـب واقـــع هـــذه التقـــدیرات وتتحمـــل الشـــركة بـــدل أتعـــاب الخبـــراء التـــي یحـــددها 

  .المراقب
للوزیر بناء على تنسیب المراقب قبول التحویـل أو رفضـه خـالل ثالثـین یومـًا مـن  .4

مــن هــذه المــادة ) 1(تــاریخ تقــدیم الطلــب أو صــدور القــرار المشــار إلیــه فــي البنــد 
وفــي حالـــة الــرفض وجـــب أن یكــون مســـببًا ویخضـــع قــراره فـــي ذلــك للطعـــن أمـــام 

تســتكمل إجــراءات التســجیل محكمــة العــدل العلیــا، أمــا فــي حالــة الموافقــة فعنــدها 
  .والنشر وفقًا ألحكام هذا القانون

  )303(مادة 
یجوز للشركة ذات المسئولیة المحدودة، وشـركة التوصـیة باألسـهم التحـول إلـى شـركة 
مســاهمة وفقــًا لألحكــام المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون، ویقــدم طلــب التحویــل فــي 

  : هذه الحالة إلى المراقب مرفقًا بما یلي
  .ر الجمعیة العامة للشركة بالموافقة على التحویلقرا .1
ــــى دراســــة اقتصــــادیة ومالیــــة عــــن أوضــــاع  .2 ــــة عل أســــباب ومبــــررات التحویــــل مبنی

  .الشركة وما سیكون علیه بعد التحویل
السـابقة علـى طلـب التحویـل، بحیـث ال  السـنواتالمیزانیة السـنویة للشـركة للـثالث  .3

خمســة عشــر بالمائــة %) 15(ا عــن یقــل معــدل األربــاح الســنویة الصــافیة خاللهــ
  .من رأسمال الشركة المدفوع

  .بیان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل .4
  .بیان من الشركة بالتقدیرات األولیة لمجوداتها ومطلوباتها .5

  )304(مادة 
ــــاء علــــى توصــــیة المراقــــب الموافقــــة علــــى تحویــــل الشــــركة ذات المســــئولیة  للــــوزیر بن

ألســـهم إلـــى شـــركة مســـاهمة خـــالل ثالثـــین یومـــًا مـــن المحـــدودة أو شـــركة التوصـــیة با
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مــن هــذا القــانون وبعــد اســتكمال ) 325(تــاریخ تقــدیم الطلــب المشــار إلیــه فــي المــادة 
  :اإلجراءات التالیة 

تقـــدیر موجـــودات ومطلوبـــات الشـــركة الراغبـــة بـــالتحول مـــن قبـــل لجنـــة مـــن ذوي  .1
قق حســـابات الخبـــرة واالختصـــاص یشـــكلها الـــوزیر علـــى أن یكـــون مـــن بینهـــا مـــد

  .قانوني ویحدد الوزیر أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة
  .موافقة الدائنین الخطیة على التحویل .2

 )305(  
یعلــن المراقــب عــن قــرار الــوزیر بالموافقــة علــى التحویــل فــي صــحیفتین یــومیتین  .1

  .ولمرتین متتالیتین على نفقة الشركة، ویبلغ المراقب السوق بهذا القرار
االعتراض لدى الـوزیر علـى قـرار تحویـل الشـركة خـالل ثالثـین  لكل ذي مصلحة .2

یومــــًا مــــن تــــاریخ نشــــر آخــــر إعــــالن عــــن التحویــــل مبینــــًا فیــــه أســــباب اعتراضــــه 
ذا لم تتم تسویة االعتراضات المقدمة أو أي منهـا خـالل ثالثـین یومـًا  ومبرراته، وإ

وزیر لـدى من تاریخ تقدیم آخر اعتراض فلكل من المعترضین الطعن فـي قـرار الـ
محكمــة العــدل العلیــا خــالل ســتین یومــًا مــن انتهــاء تلــك المــدة علــى أن ال یوقــف 

  .الطعن إجراءات التحویل إال إذا قررت المحكمة غیر ذلك
  )306(مادة 

ال یــتم تحویــل الشــركة إال بعــد إتمــام إجــراءات التســجیل والنشــر المقــرر، بموجــب هــذا 
ذا كان رأس المال النـاتج عـن إعـ ادة التقـدیر یقـل عـن الحـد األدنـى لرأسـمال القانون وإ

شــركة المســاهمة المقــرر بمقتضــى هــذا القــانون، فتتبــع اإلجــراءات القانونیــة الخاصــة 
  .برفع رأسمال شركة المساهمة المنصوص علیها في هذا القانون

  )307(مادة 
ال یترتــب علــى تحویــل أیــة شــركة إلــى أیــة شــركة أخــرى نشــوء شــخص اعتبــاري جدیــد 

للشــــركة شخصــــیتها االعتباریــــة الســــابقة، وتحــــتفظ بجمیــــع حقوقهــــا وتكــــون بــــل تبقــــى 
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مســـئولة عــــن التزاماتهــــا الســــابقة علــــى التحویـــل وتبقــــى مســــئولیة الشــــریك المتضــــامن 
  .بأمواله الشخصیة عن دیون الشركة والتزاماتها السابقة على تاریخ التحویل قائمة

  
  الفصل الثاني

  اندماج الشركات
  )308(مادة 

للشــركة أن تنــدمج فــي شــركة أخــرى مــن نوعهــا أو مــن نــوع آخــر علــى أن یجــوز  .1
  .تكون أغراض الشركات الراغبة في االندماج متماثلة أو متكاملة

یجـــوز للشـــركة فـــي دور التصـــفیة أن تنـــدمج فـــي شـــركة أخـــرى شـــریطة أن یكـــون  .2
مركزهــا المـــالي یســـمح بـــذلك وال تكـــون التصــفیة فـــي مراحلهـــا األخیـــرة، وأن یلغـــى 

  .التصفیة من الجهة التي أصدرتهقرار 
  )309(مادة 

  :یتم اندماج الشركات المنصوص علیها في هذا القانون بإحدى الطرق التالیة 
وتنقضـــي ) الشـــركة الدامجـــة(بانـــدماج شـــركة أو أكثـــر مـــع شـــركات أخـــرى تســـمى  .1

الشـــركة أو الشـــركات األخـــرى المندمجـــة فیهـــا وتـــزول الشخصـــیة االعتباریـــة لكـــل 
  . منها

ج شــركتین أو أكثــر لتأســیس شــركة جدیــدة تكــون هــي الشــركة الناتجــة عــن بانــدما .2
االنـــدماج تنقضـــي الشـــركات التـــي انـــدمجت بالشـــركة الجدیـــدة وتـــزول الشخصـــیة 

  .االعتباریة لكل منها
ــــة العاملــــة فــــي فلســــطین فــــي شــــركة  .3 ــــدماج فــــروع ووكــــاالت الشــــركات األجنبی بان

أن یراعــى فــي ذلــك القــوانین فلســطینیة قائمــة أو جدیــدة تؤســس لهــذه الغایــة علــى 
المعمـــول بهـــا فـــي فلســـطین وتنقضـــي تلـــك الفـــروع والوكـــاالت وتـــزول الشخصـــیة 

  .االعتباریة لكل منها
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  )310(مادة 
تعفــى الشـــركة المندمجــة والشـــركاء فیهــا كمـــا تعفــى الشـــركة المنــدمج فیهـــا أو الشـــركة 

النـــدماج أو الناتجــة عـــن االنـــدماج مــن جمیـــع الضـــرائب والرســـوم التــي تترتـــب علـــى ا
  .بسببه

  )311(مادة 
  :یقدم طلب االندماج للمراقب مرفقًا بالبیانات التالیة

قرار الجمعیة العامة غیر العادیة لكل من الشركات الراغبة في االنـدماج أو قـرار  .1
جمیـــع الشــــركاء حســــب مقتضـــى الحــــال بالموافقــــة علـــى االنــــدماج وفقــــًا للشــــروط 

دماج بمــا فـي ذلــك التـاریخ المحــدد للــدمج والبیانـات المحــددة فـي مشــروع عقـد االنــ
  .النهائي

  .مشروع عقد االندماج المبرم بین الشركات الراغبة في االندماج .2
قائمـــة المركـــز المـــالي للشـــركات الراغبـــة باالنـــدماج ألقـــرب تـــاریخ لقـــرار الجمعیـــة  .3

العامـــــة لكـــــل مـــــن الشـــــركات أو قـــــرار الشـــــركاء باالنـــــدماج مصـــــدقة مـــــن مـــــدققي 
  .الحسابات

ر األولـى لموجـودات ومطلوبـات الشــركات الراغبـة باالنـدماج بالقیمـة الفعلیــة التقـدی .4
  .أو السوقیة

البیانـات المالیـة ألخـر سـنتین مــالیتین للشـركات الراغبـة باالنـدماج مصـادقًا علیهــا  .5
  .من مدققي الحسابات

  .أیة بیانات أخرى یراها المراقب ضروریة .6
  )312(مادة 

االنـــدماج قـــرار االنـــدماج إلـــى الســـوق وللمراقـــب أن تبلـــغ إدارة الشـــركات الراغبـــة فـــي 
یوقــف تـــداول حصـــص أو أســـهم تلـــك الشـــركات اعتبـــارًا مـــن تـــاریخ تبلیـــغ ذلـــك القـــرار 
ویعاد تداولها بعد انتهاء إجراءات االنـدماج وتسـجیل الشـركة الدامجـة أو الناتجـة عـن 

  .الدمج
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  )313(مادة 
إلــى الــوزیر خــالل ثالثــین یومــًا  یقــوم المراقــب بدارســة طلــب االنــدماج ورفــع توصــیاته

  .من تاریخ تقدیم الطلب
  

  )314(مادة 
یشـــترك فـــي عضـــویتها ) لجنـــة تقـــدیر(إذا وافـــق الـــوزیر علـــى طلـــب االنـــدماج یشـــكل 

المراقب أو من یفوضه ومدققو حسـابات الشـركات الراغبـة باالنـدماج وممثـل عـن كـل 
قــدیر جمیــع موجــودات شــركة وعــدد مناســب مــن الخبــراء والمختصــین وتتــولى اللجنــة ت

ومطلوبــات الشــركات الراغبــة باالنــدماج لبیــان صــافي حقــوق المســاهمین أو الشــركاء 
حسب مقتضیات الحـال فـي التـاریخ المحـدد للـدمج وعلـى اللجنـة تقـدیم تقریرهـا للـوزیر 
مـع المیزانیــة االفتتاحیـة للشــركة الناتجـة عــن االنـدماج خــالل مـدة ال تزیــد علـى ســتین 

إحالــة األمــر إلیهــا وللــوزیر تمدیــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة إذا اقتضــت  یومــًا مــن تــاریخ
الضـــرورة ذلـــك وتحـــدد أتعـــاب وأجـــور اللجنـــة بقـــرار مـــن الـــوزیر وتتحملهـــا الشــــركات 

  .الراغبة في االندماج بالتساوي
  )315(مادة 

علــى الشــركات التــي قــررت االنــدماج إعـــداد حســابات مســتقلة عــن أعمالهــا بإشـــراف 
تها من تاریخ قرار االندماج وحتـى الموافقـة علـى قـرار االنـدماج النهـائي مدققي حسابا

وتعــــرض نتــــائج أعمــــال هــــذه الشــــركات للفتــــرة المــــذكورة علــــى الجمعیــــة العامــــة غیــــر 
العادیة للشـركة أو االجتمـاع المشـترك للشـركاء حسـب مقتضـى الحـال بتقریـر مصـدق 

  .من مدققي حساباتها إلقرارها
  )316(مادة 

دارات الشــركات الراغبـــة یشــكل الــوزی ر لجنــة تنفیذیــة مــن رؤســاء وأعضــاء مجــالس وإ
باالنــــدماج أو مــــدیرها حســــب مقتضــــى الحــــال ومــــدققي حســــاباتها للقیــــام بــــاإلجراءات 

  :التنفیذیة لالندماج وبخاصة ما یلي
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تحدید أسهم المسـاهمین أو حصـص الشـركاء فـي الشـركات الداخلـة فـي االنـدماج  .1
مـن هـذا ) 314(المنصـوص علیهـا فـي المـادة ) تقـدیرلجنـة ال(من خـالل تقـدیرات 

  .القانون
تعدیل عقد التأسیس والنظـام األساسـي للشـركة الدامجـة إذا كانـت قائمـة أو إعـداد  .2

  .عقد مشروعي التأسیس والنظام األساسي للشركة الجدیدة الناتجة عن االندماج
ة فـي االنـدماج دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة للمساهمین في الشـركات الداخلـ .3

 :إلقرار ما یلي

عقـــد تأســـیس الشـــركة الجدیـــدة ونظامهـــا األساســـي أو العقـــد والنظـــام المعـــدلین . أ
  .للشركة الدامجة

نتــــائج إعــــادة تقــــدیر موجـــــودات الشــــركات ومطلوباتهــــا والمیزانیــــة االفتتاحیـــــة . ب
  .للشركة الجدیدة الناتجة عن االندماج

  .الموافقة النهائیة على االندماج. ج
مـــن األســــهم الممثلــــة فــــي خمـــس وســــبعون بالمائــــة %) 75(یـــتم اإلقــــرار بأغلبیــــة . 4

  .االجتماع لكل شركة على حده
تـــزود اللجنـــة التنفیذیـــة المشـــار إلیهـــا فـــي هـــذه المـــادة المراقـــب بمحضـــر اجتمـــاع . 5

  .الجمعیة العامة المشتركة وذلك خالل سبعة أیام من تاریخ انعقاده
  )317(مادة 

التســـجیل والنشـــر المقـــررة بمقتضـــى هـــذا القـــانون لتســـجیل الشـــركة تتبـــع إجـــراءات  .1
  .الدامجة أو الناتجة عن االندماج، وشطب تسجیل الشركات المندمجة

ینشــر المراقــب فــي الجریــدة وفــي صــحیفتین یــومیتین لمــرتین متتــالیتین مــوجزًا عــن  .2
جــــة أو عقــــد االنــــدماج ونتــــائج إعــــادة التقــــدیر والمیزانیــــة االفتتاحیــــة للشــــركة الدام

  .الناتجة عن االندماج على نفقة الشركة
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  )318(مادة 
تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت االندماج قائمة إلـى أن یـتم تسـجیل الشـركة 
الدامجـــة أو الناتجـــة عـــن االنـــدماج، وعنـــدها تقـــوم اللجنـــة التنفیذیـــة المشـــار إلیهـــا فـــي 

ثالثــــین یومــــًا تــــدعو خاللهــــا  بتــــولي إدارة الشــــركة لمــــدة ال تزیــــد علــــى) 316(المــــادة 
الجمعیة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج النتخـاب مجلـس إدارة جدیـد 

  .بعد توزیع األسهم الناتجة عن االندماج وتعیین مدققي حسابات الشركة
  )319(مادة 

یصــدر الــوزیر التعلیمــات الخاصــة بــإجراءات االنــدماج وتســویة االعتراضــات المقدمــة 
  .علیه

  )320(مادة 
دائني الشــركات المندمجــة أو الدامجــة ولكــل ذي مصــلحة مــن المســاهمین لــ یجـوز .1

أو الشـــركاء االعتـــراض إلـــى الـــوزیر خـــالل ثالثـــین یومـــًا مـــن تـــاریخ إعـــالن فـــي 
علـــــى أن یبـــــین المعتـــــرض موضـــــوع ) 317(الصـــــحف بمقتضـــــى أحكـــــام المـــــادة 

عى أن االنـــدماج قـــد اعتراضـــه واألســـباب التـــي یســـتند إلیهـــا، واألضـــرار التـــي یـــد
  .ألحقها به على وجه التحدید

ذا لـــم یــتمكن مـــن تســـویتها  .2 یحیــل الـــوزیر االعتراضــات إلـــى المراقــب للبـــت فیهــا وإ
ألي ســـــبب مـــــن األســـــباب خـــــالل ثالثـــــین یومـــــًا مـــــن تـــــاریخ إحالتهـــــا إلیـــــه یحـــــق 
للمعتـــرض اللجـــوء إلـــى المحكمـــة  وال توقـــف هـــذه االعتراضـــات أو الـــدعوى التـــي 

 .محكمة قرار االندماجتقام لدى ال

  
  )321(مادة 

إذا لم یراع في االندماج أي حكم من أحكام هذا القـانون أو جـاء مخالفـًا للنظـام العـام 
فلكــــل ذي مصــــلحة رفــــع الــــدعوى لــــدى المحكمــــة المختصــــة للطعــــن فــــي االنــــدماج 
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والمطالبة ببطالنه وذلك خـالل سـتین یومـًا مـن تـاریخ اإلعـالن عـن االنـدماج النهـائي 
  :أن یبین المدعى األسباب التي یستند إلیها في دعواه وبخاصة ما یليعلى 

إذا تبــین وجــود عیــوب تبطــل عقــد االنــدماج أو كــان هنــاك نقــص جــوهري واضــح  .1
  .في تقدیر حقوق المساهمین

إذا كـــان االنـــدماج ینطـــوي علـــى التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق أو أن هدفـــه كـــان  .2
ي مـــن الشـــركات الداخلـــة فــــي تحقیـــق مصـــلحة شخصـــیة مباشـــرة لمجلــــس إدارة أ

  .االندماج أو ألغلبیة الشركاء في أي منها على حساب حقوق األقلیة
  .إذا قام االندماج على التغریر أو ترتب على االندماج أضرارٌ بالدائنین .3
إذا أدى االنـــــدماج إلـــــى احتكـــــار أو شـــــبه احتكـــــار مـــــن شـــــأنه أن یلحـــــق أضـــــرارًا  .4

  .بالمصلحة االقتصادیة العامة
  )322(مادة 

ال توقف دعوى بطالن االندماج استمرار العمل به إلى أن یصدر قرار مـن المحكمـة 
بــالبطالن ویجــوز للمحكمــة عنــد النظــر فــي دعــوى الــبطالن أن تحــدد مــن تلقــاء ذاتهــا 
مهلـــة لتصـــحیح األســـباب التـــي أدت إلـــى الطعـــن بـــالبطالن، ولهـــا رد الـــدعوى بطلـــب 

  .األوضاع قبل النطق بالحكمالبطالن إذا قامت الجهة المعنیة بتصحیح 
  )323(مادة 

رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدیر العـام ومـدققو الحسـابات فـي كـل مـن الشـركات 
المندمجـــة أو الدامجـــة مســـئولون بصـــفة شخصـــیة تجـــاه الغیـــر عـــن أي مطالبـــات أو 
التزامــات أو ادعــاءات یــدعى بهــا علــى الشــركة ولــم تكــن مســجلة أو لــم یــتم اإلعــالن 

تـــــاریخ الـــــدمج النهـــــائي، وللمحكمــــة إعفـــــاء أولئـــــك األشـــــخاص مـــــن هـــــذه  عنهــــا قبـــــل
المسـئولیة إذا ثبــت لهـا عــدم مسـئولیتهم عــن تلـك االلتزامــات والمطالبـات أو لــم یكونــوا 

  .على علم بها
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  )324(مادة 
تنتقـــل جمیـــع حقـــوق والتزامـــات الشـــركات المندمجـــة إلـــى الشـــركة الدامجـــة أو الشـــركة 

شـركة وفقـًا للمًا بعد انتهاء إجراءات الدمج والتسجیل والنشـر الناتجة عن االندماج حك
ألحكـــام هـــذا القـــانون وتعـــد الشـــركة الدامجـــة أو الناتجـــة عـــن االنـــدماج خلفـــًا قانونیـــًا 

  .للشركات المندمجة، وتحل محلها في جمیع حقوقها والتزاماتها
  

  )325(مادة 
المندمجـة بعـد الـدمج النهـائي إذا ظهرت التزامـات أو ادعـاءات علـى إحـدى الشـركات 

وكانت قد أخفیت من بعض المسئولین أو العاملین في الشـركة فتـدفع ألصـحابها مـن 
قبل الشركة الدامجـة أو الناتجـة عـن الـدمج، ولهـا حـق الرجـوع بمـا دفعتـه علـى أولئـك 
المسـئولین أو العـاملین، وتحـت طائلــة العقوبـات المقـررة لــذلك العمـل بموجـب القــوانین 

  .ول بهاالمعم
  

  الباب التاسع
  الرقابة على الشركات

  )326(مادة 
یترتــــب علــــى جمیــــع الشــــركات التقیــــد بأحكــــام هــــذا القــــانون ومراعــــاة عقــــود تأسیســــها 
وأنظمتها األساسیة ونشرة اإلصدار، وتطبیق القـرارات التـي تتخـذها جمعیاتهـا العامـة، 

راقبـة الشـركات للتحقـق مـن وللوزیر وللمراقب اتخاذ اإلجراءات التـي یریانهـا مناسـبة لم
  :تقیدها بذلك وتشمل الرقابة بشكل خاص ما یلي

  .فحص حسابات الشركة وقیودها .1
  .التأكد من التزام الشركة باألغراض التي أسست من أجلها .2
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  )327(مادة 
لكــل مســاهم أو شــریك فــي الشــركات المســجلة بمقتضــى أحكــام هــذا القــانون اإلطــالع 

تعلقـة بالشـركة والخاصـة بهـا، والمحفوظـة لـدى المراقـب، على المعلومـات والوثـائق الم
  .والحصول بموافقته على صورة مصدقة منها

  )328(مادة 
من رأسـمال شـركة المسـاهمة أو %) 15(یجوز لمساهمین یملكون ما ال یقل عن  .1

شـــركة التوصـــیة باألســـهم أو الشــــركة ذات المســـئولیة المحـــدودة أو ربـــع أعضــــاء 
الطلـب مـن المراقـب إجـراء تـدقیق علـى أعمـال الشـركة مجلس إدارتها على األقـل 

ودفاترهــا وللمراقــب إذا اقتنــع بمبــررات هــذا الطلــب أن ینتــدب خبیــرًا أو أكثــر لهــذه 
الغایـــة علـــى نفقـــة الشـــركة، فـــإذا ظهـــر مـــن التـــدقیق وجـــود أیـــة مخالفـــة تســـتوجب 
 التحقیــق، فللــوزیر بنــاء علــى توصــیة المراقــب إحالــة الموضــوع إلــى لجنــة تحقیــق
خاصة یكونهـا لهـذه الغایـة برئاسـة المراقـب ویكـون أحـد أعضـائها مـدقق حسـابات 

  .للتحقق من صحة المخالفة قبل إحالتها إلى المحكمة
علــى طــالبي التــدقیق علــى أعمــال الشــركة ودفاترهــا تقــدیم كفالــة مصــرفیة لصــالح  .2

نتیجتــه أن الــوزارة بالقیمــة التــي یحــددها المراقــب لتغطیــة التــدقیق إذا مــا تبــین فــي 
طالبي التدقیق لم یكونوا محقین بطلبهم، أمـا إذا كـانوا محقـین فـي طلـبهم فتتحمـل 

  .الشركة نفقات التدقیق
  )329(مادة 

للـــوزیر بنـــاء علـــى تنســـیب المراقـــب تكلیـــف مـــوظفي مراقبـــة الشـــركات فـــي الـــوزارة  .1
ع للقیام بتدقیق حسـابات شـركة المسـاهمة وأعمالهـا، ولهـم فـي ذلـك القیـام بـاإلطال

على سجالت الشـركة ودفاترهـا، ومسـتنداتها وتـدقیقها فـي مقـر الشـركة، كمـا یحـق 
لهم توجیه االستیضـاحات لموظفیهـا ومـدققي حسـاباتها، ویعـد تخلـف الشـركة عـن 

  .االستجابة لذلك مخالفة ألحكام هذا القانون
  .من هذه المادة) 1(تستثنى المصارف والشركات المالیة من أحكام البند  .2
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  )330(مادة 
ــــم تشــــــرع أي شــــــركة مســــــاهمة أو شــــــركة توصــــــیة باألســــــهم أو شــــــركة ذات  .1 إذا لـ

المسئولیة المحدودة في أعمالها خالل سنة من تسجیلها، یجوز للـوزیر بنـاء علـى 
طلـب المراقــب شــطب تســجیلها وینشــر هــذا الشــطب فــي الجریــدة، وتبقــى مســئولیة 

ـــم تشـــطب، وال یمـــس  هـــذا اإلجـــراء المؤسســـین تجـــاه الغیـــر قائمـــة كـــأن الشـــركة ل
  .صالحیة المحكمة في تصفیة الشركة التي شطب اسمها من السجل

لكـــل ذي مصـــلحة الطعـــن فـــي قـــرار الشـــطب خـــالل ســـتین یومـــا مـــن تـــاریخ نشـــر  .2
ذا اقتنعــت المحكمــة بــأن الشــركة كانــت تتعــاطى أعمالهـــا  الشــطب فــي الجریــدة وإ

الســجل،  بعــد الشــطب مــن الســجل، أو أن مــن العدالــة الحكــم بإعــادة اســمها إلــى
فتصــدر حكمــًا بــذلك، وتعــد الشــركة عندئـــذ كأنهــا لــم تشــطب وأن وجودهــا مـــازال 
، وترسل المحكمـة نسـخة مـن حكمهـا إلـى المراقـب لتنفیـذه ونشـر خالصـته  مستمرًا

  .في الجریدة
  

  الباب العاشر
  )الجزاءات(العقوبات 
  )331(مادة 

بحقـوق الغیـر حسـن  بدون اإلخالل بالحق فـي المطالبـة بـالتعویض عنـد االقتضـاء أو
النیة یعد باطًال كل تصرف أو تعامل أو قـرار یصـدر  خالفـًا ألحكـام هـذا القـانون أو 
یصــــدر مــــن مجــــالس إدارة الشــــركات أو جمعیاتهــــا العمومیــــة المشــــكلة علــــى خــــالف 

  .أحكامه
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  )332(مادة 
یعاقــب كــل مــن یخــالف األحكــام المتعلقــة بشــركات التضــامن والتوصــیة البســیطة  .1

أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة صــة بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دینــار أردنیــوالمحا
  .قانوناً 

یعاقـــب كـــل شـــریك متضـــامن فـــي شـــركة التضـــامن أو شـــركة التوصـــیة البســـیطة  .2
تخلـف عـن القیــام بـاإلجراءات المنصـوص علیهــا فـي هـذا القــانون بغرامـة مقــدارها 

  .دینار واحد عن كل یوم استمرت فیه المخالفة
  )333(مادة 

یعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة ال تقـل عـن ألـف دینـار أردنـي  .1
  :كل شخص یرتكب أیا من األفعال التالیةأو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانونًا 

إصــــدار األســــهم أو شــــهادتها أو القیــــام بتســــلیمها إلــــى أصــــحابها أو عرضــــها   .أ 
و الموافقــــة علــــى تأسیســــها أو للتــــداول قبــــل إقــــرار النظــــام األساســــي للشــــركة أ

  .السماح لها بزیادة رأسمالها المصرح به قبل نشر ذلك في الجریدة
إجـــراء اكتتابـــات صـــوریة لألســـهم أو قبـــول االكتتابـــات فیهـــا بصـــورة وهمیـــة أو   .ب 

  .غیر حقیقیة لشركات غیر قائمة أو غیر حقیقیة
مطابقــة تنظــیم میزانیــة أیــة شــركة، وحســابات أرباحهــا وخســائرها بصــورة غیــر   .ج 

للواقــع، أو تضــمین تقریــر مجلــس إدارتهــا أو تقــدیر مــدققي حســاباتها ببیانــات 
غیــر صــحیحة أو اإلدالء إلــى جمعیتهــا العامــة بمعلومــات غیــر صـــحیحة أو 
یضـــاحات یوجـــب القـــانون ذكرهـــا وذلـــك بقصـــد إخفـــاء حالـــة  كـــتم معلومـــات وإ

  .الشركة الحقیقیة عن المساهمین أو ذوي العالقة
  .وریة أو غیر مطابقة لحالة الشركة الحقیقیةتوزیع أرباح ص  .د 

مــن هــذه المــادة علــى المتــدخل ) 1(تطبــق العقوبــات المنصــوص علیهــا فــي البنــد  .2
  .في الجرائم المبینة فیها والمحرض علیها
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  )334(مادة 
ــــــت شـــــــركة المســـــــاهمة أو شــــــركة التوصـــــــیة البســـــــیطة أو الشـــــــركة ذات  .1 إذا ارتكب

هــذا القــانون تعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ألــف المســئولیة المحــدودة مخالفــة ألحكــام 
  .أردنیأو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً  دینار

مـن هـذا المـادة لـم ) 1(إذا ظهر أن أیا من الشركات المنصـوص علیهـا فـي البنـد  .2
تحفــظ دفــاتر حســابات منتظمـــة قبــل تصــفیتها، یعــد مـــدیرها ومــدقق حســاباتها قـــد 

س مـــدة ال تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر وال تزیـــد علـــى ارتكـــب جرمـــًا یعاقـــب علیـــه بـــالحب
  .سنة

  )335(مادة 
یعاقــب مــدقق الحســابات الــذي یخــالف أحكــام هــذا القــانون بتقــدیم تقــاریر أو بیانــات ال 
تتفــق وواقــع حســابات الشــركة التــي قــام بتــدقیقها بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر 

العقـوبتین، وال  ىر أو بكلتـوال تزید على ثالثة سنوات أو بغرامة ال تقـل عـن ألـف دینـا
یحـــول ذلـــك دون تعرضـــه للعقوبـــات المســـلكیة المقـــررة فـــي القـــوانین الخاصـــة بالمهنـــة 

  .المعمول بها
  )336(مادة 

كل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا القانون أو لألوامر الصـادرة بمقتضـاه أو للوائحـه 
ا بغرامـة ال تقـل عـن التنفیذیة لم ینص القانون على عقوبة خاصة لها، یعاقب مرتكبهـ

أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة  مائــة دینــار أردنــي وال تزیــد علــى ألــف دینــار أردنــي
  .قانونا

  أحكام ختامیة
  )337(مادة 

تعــــد جمیــــع الشــــركات المســــجلة بمقتضــــى القــــوانین المعمــــول بهــــا قبــــل نفــــاذ هــــذا  .1
  .القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه
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جـراء التعـدیالت على الشركات القائمة  .2 بتاریخ نفاذ هذا القانون توفیق أوضـاعها وإ
الالزمــة علــى عقــود تأسیســها وأنظمتهــا األساســیة خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنة مــن 
تــاریخ نفــاذ هــذا القــانون، وذلــك دون الحاجــة إلــى دعــوة جمعیاتهــا العامــة إلقـــرار 

  .هذه التعدیالت
  )338(مادة 

شـــركات والناشـــئة عـــن تطبیـــق أحكـــام هـــذا تعطـــى القضـــایا الحقوقیـــة المتعلقـــة بال .1
  .القانون صفة االستعجال لدى المحاكم

یجري تبلیغ أي كتاب أو قرار أو إشعار صـادر عـن الـوزیر أو المراقـب وفـق هـذا  .2
القانون واللوائح الصادرة بمقتضـاه إلـى الشـخص المعنـي إمـا بتسـلیمه لـه شخصـیا 

ى آخــر عنــوان محفــوظ فــي أو لمــن ینــوب عنــه أو بإرســاله فــي البریــد المســجل إلــ
  .ملف الشركة لدى المراقب

یعد كل كتاب أو قرار أو إشعار بمقتضى هذه المادة أنه قد سـلم حسـب األصـول  .3
إلــى الشــخص المرســل إلیــه ویعــد أنــه قــد تــم تبلیغــه فیمــا لــو رفــض ذلــك الشــخص 

  .تسلمه
إذا كـــان هـــذا  إرســـالهیعـــد أنـــه تـــم تبلیغـــه بمـــرور خمســـة عشـــر یومـــا علـــى تـــاریخ  .4

ــــاریخ إرســــاله إذا كــــان  ــــى ت ــــین یومــــا عل الشــــخص مقیمــــا داخــــل فلســــطین أو ثالث
الشـخص مقیمـا خــارج فلسـطین، ویكفــي إلثبـات وقــوع التبلیـغ أن یقــام الـدلیل علــى 
أن الكتــاب أو القــرار أو اإلشــعار قــد أرســل فــي البریــد علــى العنــوان المشــار إلیــه 

  .من هذه المادة 2في البند 
مــن هـــذه المــادة فیـــتم إجــراء التبلیـــغ  2،3،4لتبلیــغ وفقـــا ألحكــام البنـــود إذا تعــذر ا .5

بالنشر مرتین في صحیفتین یومیتین على نفقـة الشـخص المعنـي أو الشـركة ذات 
  .العالقة وفقا لما یقرره المراقب ویعد هذا النشر تبلیغا قانونیا في جمیع الوجوه
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  )339(مادة 
مـــة لتنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــانون وخاصـــة مـــا لمجلـــس الـــوزراء إصـــدار اللـــوائح الالز  .1

  :یتعلق منها بما یلي
  .تحدید الرسوم التي یجب استیفاؤها في تطبیق أحكام هذا القانون  .أ 
تنظـــیم النمـــاذج الخاصـــة بعقـــد التأســـیس والنظـــام األساســـي والوثـــائق األخـــرى   .ب 

  .المنصوص علیها في هذا القانون
یهــا فــي هــذا القــانون للــوزیر المخــتص تفــویض بعــض صــالحیاته المنصــوص عل .2

إلـــى المراقـــب، وللمراقـــب تفـــویض أي مـــن صـــالحیاته إلـــى أي مـــن مـــوظفي إدارة 
  .مراقبة الشركات في الوزارة على أن یكون التفویض كتابیا في أمر محدد

  )340(مادة 
لســنة  19، وقـانون الشــركات العادیـة رقــم 1929لســنة  18یلغـى قــانون الشـركات رقــم 

لسـنة  12حافظـات غـزة، كمـا یلغـى قـانون الشـركات رقـم ، المعمـول بهمـا فـي م1930
  .، المعمول به في محافظات الضفة، وكل حكم یخالف أحكام هذا القانون1964

  )341(مادة 
تنفیذ أحكام هـذا القـانون، ویعمـل بـه  _كل فیما یخصه _كافة على الجهات المختصة

  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة بعد ثالثین یوماً 
  

  م26/11/2012:بتاریخ صدر 
  هـ1434/ محرم/12:الموافق 

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثامن  واألربعون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 10/2012/ 11-10یومي  األربعاء والخمیس  
  )4/1ع.غ/ 1339(قرار رقم 

المجلــس التشــریعي الفلســطیني فــي جلســته األولــى ـ االجتمــاع  الثــامن و األربعــون 
  .م11/10/2012المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
 .ن الشركات المقدم من اللجنة االقتصادیةتقریر القراءة الثانیة لمشروع قانو  -

 .أحكام النظام الداخلي -

  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

  .إقرار مشروع قانون الشركات بالقراءة الثانیة باإلجماع :أوالً 
  .استكمال إجراءات قانون الشركات  وفقًا لألصول القانونیة :ثانیاً 

  
  محمود الرمحى. د

  أمین سر 
  المجلس التشریعي

 
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول 

  لرئیس المجلس التشریعي 
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  م2011لسنة ) 486(قرار مجلس الوزراء رقم 
  2011لسنة ) هـ.إ/و.م/6/206/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشـأن  

  بشأن ترقیة قضاة محكمة بدایة إلى قضاة محكمة استئناف
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد 
  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 

بشأن ترقیة  2011لسنة  )هـ.إ/و.م/6/206/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  قضاة محكمة بدایة إلى قضاةمحكمة استئناف،

  وبناًء على تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
تحت رقم بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة  السابعةقرر مجلس الوزراء في جلسته 

  م14/06/2011بتاریخ ) ه.إ/و.م/4/207/11(
  :ما یليقرر 

  )1(المادة 
لسنة ) هـ.إ/و.م/6/206/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(تعدیل المادة 

م بشأن ترقیة قضاة محكمة بدایة إلى قضاة محكمة استئناف لتصبح 2011
  :كالتالي

  :ترقیة القضاة التالیة أسماؤهم من قضاة محكمة بدایة إلى قضاة محكمة استئناف
  االسم  م  االسم  م
  زیاد دیاب إبراهیم الثوابتة  .2  أشرف رفیق حافظ فارس  .1
  تیسیر محمود محمد أبو ضباع  .4  سلیم نصر اهللاأشرف رفیق   .3
  علي محمد عبد اهللا زامل  .6  أكرم عبد الفتاح یوسف كالب  .4
  أحمد صبرة حسن النویري  .7
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  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة 
  
  م2011لسنة  یونیومن  14: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1432لعـام  رجبمن  12
  
  

  إسماعیل هنیة
  رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2012لسنة ) 317(قرار مجلس الوزراء رقم 
) هـ.إ/و.م/4/260/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(تعدیل المادة بشـأن  
أسامة سعید حسین سعد مستشارًا لمجلس / بشأن تعیین السیدم 2012لسنة 

  )A2(الوزراء للشؤون القانونیة بدرجة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،م وتعدیالته والئحته التنفیذیة1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم وعلى قانون 

  م بشأن2007لسنة ) هـ.إ/و.م/2/21/11(الوزراء رقم وعلى قرار مجلس 
أسامة سعید حسین سعد مدیرًا عامًا لالدارة العامة لالبحاث والشؤون / تعیین السید

  ،القانونیة بوزارة العدل
نقل م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م/11/ 7/240(الوزراء رقم  مجلسوعلى قرار 

  ،مانة العامة لمجلس الوزراءألل إلى اأسامة سعید حسین سعد من وزارة العد/ الموظف
  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات / تعیین السید
  رئیس الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  قانونًا،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا 

والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة  الحادیةقرر مجلس الوزراء في جلسته 
  م18/09/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/261/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  

  )1(المادة 
لسنة ) هـ.إ/و.م/4/260/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(تعدیل المادة 

سعید حسین سعد مستشارًا لمجلس الوزراء أسامة / م بشأن تعیین السید2012
  :، لتصبح على النحو التالي) A2(للشؤون القانونیة بدرجة 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

أسامة سعید حسین سعد مساعدًا ألمین عام مجلس الوزراء للشؤون / ترقیة السید
  )A2(القانونیة بدرجة وكیل مساعد 

  
  )2(المادة 

م هذا القرار، ویعمل به تنفیذ أحكا -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2012لسنة  سبتمبرمن  18: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  02
  
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2012لسنة ) 318(قرار مجلس الوزراء رقم 
عدد ) وفاء األحرار(بشـأن  تعیین أسرى محررین في صفقة تبادل األسرى 

  على الكادر العسكري) 105(
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

  م بشأن2009لسنة ) هـ.إ/و.م/1/118/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  نظام تأمین وظائف لألسرى المحررین،

  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات / تعیین السید

  رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  ناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،وب
قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م 02/10/2012بتاریخ )هـ/إ/و.م/1/263/11(تحت رقم 
  :ما یليقرر 

  )1(المادة 
على ) 105(عدد ) وفاء األحرار(تعیین أسرى محررین في صفقة تبادل األسرى 

بهاء الدین / الرتب العسكریة الواردة فیالكشف الملحق بهذا القرار والذي یبدأ باسم
  .یوسف ذیب حامد أبو عادي/ صادق علي الخطیب وینتهیباسم

  
  )2(المادة 

أعاله وفق قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(یصرف الراتب للمذكورین في المادة 
  )هـ.إ/و.م/1/118/11(
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وظائف لألسرى المحررین مع احتساب فرق  م بشأن نظام تأمین2009لسنة 
  .الراتب في المستحقات

  
  )3(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2012من أكتوبر لسنة  02: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  16    
  
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2012لسنة ) 319(قرار مجلس الوزراء رقم 
اعتماد اإلطار العام لمهام لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة بشـأن 

  الوزاریة الدائمة
  

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003األساسي المعدل لسنة بعد اإلطالع على القانون 

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء والسیما المادة 
م بشـأن تشكیل 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/2/185/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة
م بشـأن إضافة 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/6/261/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،لجنة الشؤوناالقتصادیةوالبنیةالتحتیةالوزاریةالدائمةوزارة الحكمالمحلیإلىعضویة 
م بشأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الو / السید
  الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

تحت قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  ) م02/10/2012(بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/263/11(رقم 
  :ما یليقرر 

  

  )1(لمادة ا
اعتماد اإلطار العام لمهام لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة 

  :على النحو التالي
تعلقة بالشؤون االقتصادیة ومشاریع البنیة التحتیة  .1 اقتراح السیاسات العامة المُ

 :في مؤسسات الحكومة أو القطاع الخاص، وبما یضمن
 .االقتصادي الحكوميترتیب أولویات البرنامج   .أ 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

 .تحسین الوضع المالي لمؤسسات الحكومة لتنفیذ المھام المناطة بھا  .ب 
 .االرتقاء بالمستوى االقتصادي للمواطنین  .ج 
 .تطویر البنیة التحتیة  .د 

تعلقة بتنظیم الشؤون االقتصادیة  .2 اقتراح مشاریع القوانین واللوائح المُ
 .ومشاریع البنیة التحتیة

 .ح واألنظمة لتشجیع االستثماراقتراح القوانین واللوائ .3
ناسبة لتفعیل دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة  .4 وضع اآللیات المُ

ستدامة  .المُ
 .دراسة الشكاوى ذات العالقة باختصاص عمل اللجنة .5
مراجعة وتطویر الخطط والبرامج االقتصادیة لتنمیة الموارد االقتصادیة في  .6

 .مؤسسات الحكومة، ومتابعة تنفیذها
المؤسسات و ء الرأي بشأن االتفاقیات االقتصادیة بین الحكومة والدول إبدا .7

 .العربیة واألجنبیة
 .متابعة السیاسات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالیة .8
قدمة من قبل  .9 قترحات مشاریع البنیة التحتیة المُ دراسة اعتماد وتنفیذ مُ

 .مؤسسات الحكومة
 .ما تُكلف به اللجنة من مجلس الوزراء .10

  

  
  )2(مادة ال
  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء

  

  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  
 م2012من أكتوبر لسنة  02: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  16                        
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
 

  
   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

م2012لسنة ) 320(قرار مجلس الوزراء رقم   
بشـأن تكلیف وزیر األشغال العامة واإلسكان بمهام أمین عام مجلس الوزراء 

 لحین عودته من أداء مناسك الحج
 مجلس الوزراء

م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة   
 وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء،

م بشأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

 الوزراء،
ى مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء عل  

وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،  
تحت قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة

م09/10/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/264/11(رقم   
:ما یليقرر   

 

)1(المادة   
  أمین عام مجلس الوزراء لحینتكلیف وزیر األشغال العامة واإلسكان بمهام 

  .هـ1433عودته من أداء مناسك الحج لعـام 
 

)2(المادة   
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیة14/10/2012اعتبارًا من تاریخ 
 

 م2012من أكتوبر لسنة  09: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  23                          
زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    

نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 321(قرار مجلس الوزراء رقم 
على  )4(عدد ) وفاء األحرار(تعیین أسرى محررین في صفقة تبادل األسرىبشـأن 

  قیود وزارة الداخلیة واألمن الوطني
  مجلس الوزراء

  

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(الفلسطینیة رقم وعلى قانون الخدمة في قوى األمن 

م بشأننظام 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/1/118/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  تأمین وظائف لألسرى المحررین،

/ م بشأنتعیین السید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
  حیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صال

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

تحت قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م 09/10/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/264/11(رقم 
  :ما یليقرر 

  )1(المادة 
الواردة أسماؤهم في ) وفاء األحرار(محررین في صفقة تبادل األسرىالسرى األتعیین 

الجدول أدناه على الرتب العسكریة الموضحة قرین كل اسم استثناًء، وذلك على 
  :النحو التالي

  

  تاریخ الرتبة  الرتبة  االسم  م
  م01/07/2012  مساعد أول  طلعت مصطفى حسن معروف   .1
  م01/07/2012  مالزم  محمد عبد اللطیف محمد السخلة   .2
  م01/07/2011  مالزم  مؤید سلیمان محمد قواسمة   .3



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م01/07/2012  مساعد أول  نضال أكرم رجب أبو شخیدم   .4
  

  )2(المادة 
تنفیـــذ أحكـــام هـــذا القـــرار،  -كـــٌل فیمـــا یخصـــه -علـــى الجهـــات المختصـــة كافـــة

  .ویعمل به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2012من أكتوبر لسنة  09: مدینـة غـزة بتاریخ صــدر في

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  23  
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا             
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

مبشـأن اعتماد تقییمات عسكریة 2012لسنة ) 322(قرار مجلس الوزراء رقم 
)5(الوطني عدد في وزارة الداخلیة واألمن   

 مجلس الوزراء
م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة   

م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم   
م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم   

الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس/ تعیین السید
 رئیس الوزراء،

وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،  

وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،  
تحت قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة

م 09/10/2012بتاریخ )هـ.إ/و.م/3/264/11(رقم   
:ما یليقرر   

)1(المادة   
للسادة الواردة ) 5(اعتماد تقییمات عسكریة في وزارة الداخلیة واألمن الوطني عدد 

:أسماؤهم في الجدول أدناه  
 
 تاریخ الرتبة الرتبة االسم م
1- م01/05/2012 عقید أحمد عرفات خلیل انصیو   
2- م01/05/2011 مقدم حاتم سالمة ابراهیم أبو وادي   
3- عامر جمال عامر خمیس أبو  م01/06/2010 مقدم   
4- م01/05/2008 مقدم أیمن أحمد سعید روقة   
5- م01/05/2011 رائد نهرو حسن مصطفى مسعود   
 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

)2(المادة   
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

.اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة  
 
م2012من أكتوبر لسنة  09: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ   

ه1433من ذي القعدة لعـام  23                            
 

زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
 نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
 

  
  
  
  
  
  
  

   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 323(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تشكیل لجنة خاصة لرسم السیاسات العلیا لإلعالم الحكومي

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء والسیما المادة 
  بشأنم 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات / تعیین السید
  رئیس الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

تحت قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة
  م 09/10/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/4/264/11(رقم 
  :ما یليقرر 

  )1(المادة 
تشكیل لجنة خاصة لرسم السیاسات العلیا لإلعالم الحكومي برئاسة المستشار 

رئیس المكتب اإلعالمي الحكومي، : السیاسي لرئیس الوزراء وعضویة كٍل من
  .والناطق اإلعالمي باسم الحكومة

  
  )2(المادة 

  .لمجلس الوزراء خالل أسبوعین من تاریخه ترفع اللجنة توصیاتها
  

  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  
  م2012من أكتوبر لسنة  09: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  23                          
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  

   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

م2012لسنة ) 324(قرار مجلس الوزراء رقم   
وائل بكر خلیل عبد العال من منصبه كمدیر عام / قبول استقالة السیدبشـأن 

 مكتب رئیس الوزراء
 مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة بعد اإلطالع على القانون األساسي 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

وائل / م بشـأن تعیین السید2006لسنة ) 351(وعلى قرار رئیس السلطة الوطنیة رقم 
  ،)A4(بكر خلیل عبد العال مدیرًا عامًا لمكتب رئیس الوزراء بدرجة 

/ م بشأنتعیین السید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(لوزراء رقم وعلى قرار رئیس ا
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

تحت رقم لمائتین المنعقدة بمدینة غزة قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والستین بعد ا
  م 09/10/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/264/11(

  :ما یليقرر 
)1(المادة   

وائل بكر خلیل عبد العال من منصبه كمدیر عام مكتب رئیس / قبول استقالة السید
  ).A4(الوزراء بدرجة 

)2(المادة   
هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا تنفیذ أحكام  - كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

.من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة  
م2012من أكتوبر لسنة  09: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ  

ه1433من ذي القعدة لعـام  23                              

 زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 325(قرار مجلس الوزراء رقم 
) هـ.إ/و.م/1/263/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2(بشـأن تعدیل المادة 

  م بشـأنتعیین أسرى محررین في صفقة تبادل األسرى 2012لسنة 
  على الكادر العسكري) 105(عدد ) وفاء األحرار(

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،2005لسنة ) 8(ى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم وعل
م بشأننظام 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/1/118/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  تأمین وظائف لألسرى المحررین،
م بشـأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/1/263/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

على الكادر ) 105(عدد ) وفاء األحرار(أسرى محررین في صفقة تبادل األسرى 
  العسكري،

م بشأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  لنا قانونًا، وبناًء على الصالحیات المخولة
تحت  غزةقرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة

  م 09/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/6/264/11(رقم 
  :ما یليقرر 

  )1(المادة 
لسنة ) هـ.إ/و.م/1/263/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 2(تعدیل المادة 

عدد ) وفاء األحرار(في صفقة تبادل األسرى م بشـأن تعیین أسرى محررین 2012
  :على الكادر العسكري، لتصبح على النحو التالي) 105(



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

أعاله بالرتبة والراتب من تاریخ ) 1(یصرف راتب المذكورین في المادة "
  ."م01/09/2012
  

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .عتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةا
  

  م2012من أكتوبر لسنة  09: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1433من ذي القعدة لعـام                                23

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 326(قرار مجلس الوزراء رقم 
  عطلة عید األضحى المباركبشـأن 

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
بالالئحة التنفیذیة لقانونالخدمة م 2005لسنة ) 45(قرار مجلس الوزراء رقم وعلى 

م، والسیما 2005لسنة ) 4(المعدل بالقانون رقم  م1998لسنة ) 4(المدنیةرقم 
  منه،) 7(المادة 

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
  وبناء على تنسیب نائب رئیس الوزراء،

    على مقتضیات المصلحة العامة، وبناًء 
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

 قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة
  م16/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/1/265/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  )1(المادة    

هـ ابتداًء من صباح یوم 1433/م2012اعتماد عطلةعید األضحى المبارك للعام 
  م29/10/2012م وحتى مساءیوماالثنینالموافق 25/10/2012الخمیسالموافق

  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2012من أكتوبر لسنة  16: زة بتاریخصــدر في مدینـة غـ 

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  30                           
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    

  
   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 327(الوزراء رقم قرار مجلس 
  لتنفیذ مشروع إنشاء سور قصر الضیافة) $60,000(اعتماد مبلغ بشـأن 

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(الوزراء رقم وعلى قرار رئیس 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة في محضر 

  م،03/10/2012المنعقد بتاریخ ) 28(اجتماعها رقم 
    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م16/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/2/265/11(تحت رقم 
  :یليما قرر 

  )1(المادة 
لتنفیذ مشروع إنشاء سور  – اً أمریكی اً ستون ألف دوالر  –) $60,000(اعتماد مبلغ

قصر الضیافة، على أن تقوموزارة األشغال العامة واإلسكان بتنفیذ المشروع 
بالتنسیق مع وزارة الداخلیة واألمن الوطني ووزارة المالیة، وذلك وفق األصول 

  .المالیةالمعمول بها في وزارة 
  

  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

 م2012من أكتوبر لسنة  16: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1433من ذي القعدة لعـام  30    
  
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

م2012لسنة ) 328(قرار مجلس الوزراء رقم   
كلفبشـأن  ستحقة / إعفاء المُ محمد مصطفى محمد األسطل من الضرائب المُ

م حتى تاریخه2000من عام علیه   
 مجلس الوزراء

م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة   
منه،) 37(م، والسیما المادة 2004لسنة ) 17(وعلى قانون ضریبة الدخل رقم   
م بشأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

ظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظا/ السید
 الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزیر المالیة،
وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،  

وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،  
قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م16/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/3/265/11(تحت رقم 
:ما یليقرر   

)1(المادة   
كلف من ) 913517926(رقم هویة محمد مصطفى محمد األسطل / إعفاء المُ

ستحقة علیه  –) شیكل 2530(م حتى تاریخه بقیمة 2000من عام الضرائب المُ
، دوالراً وسبعمائة واثنان وسبعون –) $772(ألفان وخمسمائة وثالثون شیكًال، و

كلف على السدادوذلك نظرًا  ، على أن یتم ذلك وفق األصول المعمول لعدم قدرة المُ
  .بها في وزارة المالیة

 
 
 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

)2(المادة   
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

.اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة  
 
م2012من أكتوبر لسنة  16: دینـة غـزة بتاریخصــدر في م   

هـ1433من ذي القعدة لعـام  30                            
 

 زیـاد شـكري الـظاظـانائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2012لسنة ) 329(قرار مجلس الوزراء رقم 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  بشـأن نظام الرواتب التقاعدیة لرؤساء مجالس الهیئات المحلیة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1997لسنة ) 1(وعلى قانون الهیئات المحلیة رقم 

  م،2005لسنة ) 7(وعلى قانون التقاعد العام رقم 
م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
    الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

لمنعقدة بمدینة غزة قرر مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والستین بعد المائتین ا
  م16/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/4/265/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  )1(المادة    

 الهیئة المحلیةیتقاضى رئیس مجلس الهیئة المحلیة راتبًا تقاعدیًا شهریًا من صندوق 
فور انتهاء مدته،أو شغور مركزه بسبب الوفاة أو العجز الطبي الكامل الذي یقرره 

  .الطبيالقومسیون 
  
  )2(المادة 

%) 10(من بعده مبلغًا یساوي  وورثتهیستحق رئیس مجلس الهیئة المحلیة  -1
من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في رئاسة المجلس، وبحد أقصى ال 

من الراتب الشهري، مربوطًا بجدول غالء المعیشة، ولهذه %) 70(یتجاوز 
  .الغایة تحسب كسور السنة سنة كاملة



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

الهیئة المحلیة وفقًا  مجلس بعد وفاة رئیسورثة الراتب التقاعدي على الیوزع  -2
) 7(ن قانون التقاعد العام رقم م) 35،34،33،32(لما نصت علیه المواد 

  .م2005لعام 
  
  )3(المادة 

من هذا النظام، یجب أال یقل الراتب التقاعدي ) 2(استثناًء من أحكام المادة 
  .من الراتب الشهري%) 50(عن الهیئة المحلیة  لرئیسمجلس

  
  )4(المادة 

الشهري المذكور في المادة التقاعدي مجلس الجمع بین الراتب الال یجوز لرئیس 
  .راتب تقاعدي آخر بحیث یحصل على أیهما أكبرأو راتب أو وأیة مكافأة ) 2(

  

  )5(المادة   
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا النظام
  

  )6(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -ختصة كافةعلى الجهات الم

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2012من أكتوبر لسنة  16: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
  هـ1433من ذي القعدة لعـام  30                          

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                   
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 330(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن اإلفراج عن بعض النزالء بمناسبة عید األضحى المبارك

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  وتعدیالته، 1998لسنة ) 6(وعلى قانون مراكز اإلصالح والتأهیل رقم 
م بشأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض / السید
  الوزراء،

    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م24/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/1/266/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  

  )1(المادة 
وزارة الداخلیة واألمن الوطني باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلفراج عن النزالء تكلیف 

نزیًال وفق  -اثنان وثمانون -)82(الذین أمضوا ثلثي مدة محكومتیهم عدد 
  .الكشوفات المقدمة من وزارة العدل

  
  )2(المادة 

 نزیًال وفق -ثمانیة عشر -)18(الموافقة على اإلفراج المشروط بالتشغیل لعدد 
  .الكشوفات المقدمة من وزارة العدل

  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2012من أكتوبر لسنة  24: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1433من ذي الحجة لعـام                                 8

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

    نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 331(قرار مجلس الوزراء رقم 
من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(من المادة رقم ) 7(تعدیل البند رقم بشـأن 

م بشأن اعتماد االطار العام وآلیة عمل 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/119/11(
  اللجنة االداریة الوزاریة الدائمة

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس 2003لسنة ) 5(قرار مجلس الوزراء رقم وعلى 
  ،اءالوزر 

م بشأن اعتماد 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/119/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،االطار العام وآلیة عمل اللجنة االداریة الوزاریة الدائمة

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه / السید

    الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
تحت قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م 31/10/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/267/11(رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة    
من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(من المادة رقم ) 7(تعدیل البند رقم 

م بشأن اعتماد االطار العام وآلیة عمل اللجنة 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/02/119/11(
  :لیصبح على النحو التالي االداریة الوزاریة الدائمة

بشأنها إلى دراسة سیاسات الترقیات والتعیینات وملفات إنهاء الخدمة ورفع التوصیات " 
  "مجلس الوزراء



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2012من أكتوبر لسنة  31: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433لعـام من ذي الحجة  15                          
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                   

  
  

   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 332(قرار مجلس الوزراء رقم 
والتعلیم إلنشاء مدرسة وزارة التربیة لصالح تخصیص قطعة أرض حكومیة  بشـأن

  حكومیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  بعد اإلطالع على القانون األساسي
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
)  هـ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاییر التخصیص رقم 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

وعلى توصیات اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة في محضر 
  ،م15/10/2012بتاریخ ) 68(ا رقم اجتماعه

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م31/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/2/267/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  
  )1(المادة 

من القطعة ) 13(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة رقم 
مترًا –خمسة آالف –) ²م5000(من أراضي خانیونس والبالغة مساحتها ) 66(رقم 

لصالحوزارة التربیة والتعلیم إلنشاء مدرسة حكومیة   .مربعًا



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تمامه  حسب األصول المعمول تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  .بها
  

  )3(المادة  
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2012من أكتوبر لسنة  31: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1433من ذي الحجة لعـام  15                        

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                               

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 333(قرار مجلس الوزراء رقم 
إلنشاء نقل التخصیص السابق الخاص برابطة الكتاب واألدباء الفلسطینیین بشـأن

  قصر الثقافة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  بعد اإلطالع على القانون األساسي
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هـ.إ/و.م/3/27/11(الوزراء بشأن نظام معاییر التخصیص رقم وعلى قرار مجلس 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
م بشأن 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/1/223/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 إلنشاءلصالح رابطة الكتاب واألدباء الفلسطینیین تخصیص قطعة أرض حكومیة 
  ،قصر ثقافي

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
وعلى توصیات اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة في محضر 

  ،م15/10/2012بتاریخ ) 68(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  الصالحیات المخولة لنا قانونًا،وبناًء على 
قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م31/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/3/267/11(تحت رقم 
  :ما یليقرر 

  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )1(المادة 
رض مناأل ننقل التخصیص السابق الخاص برابطة الكتاب واألدباء الفلسطینیی

 غزةمن أراضي ) 978(من القطعة رقم ) 1372(قسیمةرقم الواقعة في الالحكومیة 
إلى قطعة  –ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون –) ²م1854(والبالغة مساحتها 

) 727(من القطعة رقم ) 546(رقم األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة 
مترًا مربعًا إلنشاء  –ألف وثالثون –) ²م1030(والبالغة مساحتها غزة من أراضي 
  . قصر الثقافة

  
  )2(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة
  .وینشر في الجریدة الرسمیة،  اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2012من أكتوبر لسنة  31: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1433من ذي الحجة لعـام  15                         

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                 

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                   
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 334(قرار مجلس الوزراء رقم 
إلنشاء مقر  لصالح جمعیةقطر الخیریةتخصیص قطعة أرض حكومیة  بشـأن

  للجمعیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  بعد اإلطالع على القانون األساسي
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هـ.إ/و.م/3/27/11(ام معاییر التخصیص رقم وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظ

  م وتعدیالته،2007لسنة 
م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

األراضي الحكومیة في محضر اجتماعها وعلى توصیات اللجنة الخاصة بتخصیص
  ،م15/10/2012بتاریخ ) 68(رقم 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م31/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/4/267/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  

  )1(المادة 
من ) 241(قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة رقم إیجارة تخصیص 

أربعمائة وأربعة  –) ²م474(والبالغة مساحتها  غزةمن أراضي ) 726(القطعة رقم 
لصالح–وسبعون   .جمعیة قطر الخیریة إلنشاء مقر للجمعیة مترًا مربعًا



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول المعمول  تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  .بها
  
  )3(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة
  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2012من أكتوبر لسنة  31: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1433من ذي الحجة لعـام  15                         

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا 

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    
  
  

   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 335(قرار مجلس الوزراء رقم 
  نمیةلصالح جمعیة الرحمة لإلغاثة والتتخصیص قطعة أرض حكومیة  بشـأن

  إلنشاء مقر للجمعیة وكذلك إنشاء المركز الثقافي الفلسطیني الكویتي
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  بعد اإلطالع على القانون األساسي
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هـ.إ/و.م/3/27/11(بشأن نظام معاییر التخصیص رقم وعلى قرار مجلس الوزراء 

  م وتعدیالته،2007لسنة 
 م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات / تعیین السید
  رئیس الوزراء،

اضي الحكومیة في محضر وعلى توصیات اللجنة الخاصة بتخصیص األر 
  ،م15/10/2012بتاریخ ) 68(اجتماعها رقم 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م31/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/5/267/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  )1(المادة 

من ) 209(قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة رقم إیجارة تخصیص 
مترًا –ألف –) ²م1000(والبالغة مساحتها  غزةمن أراضي ) 727(القطعة رقم 
لصالح جمعیة الرحمة لإلغاثة والتنمیةإلنشاء مقر للجمعیة وكذلك إنشاء  مربعًا

  .الفلسطیني الكویتيالمركز الثقافي 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول المعمول  تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  .بها
  

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2012من أكتوبر لسنة  31: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1433من ذي الحجة لعـام  15                         

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 336(قرار مجلس الوزراء رقم 
  آلیات العمل خارج نطاق الوظیفة الحكومیة بشـأن

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

م بشأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(قرار رئیس الوزراء رقم وعلى 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
) 39(وعلى توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة في محضر اجتماعهارقم 

    م،10/10/2012المنعقد بتاریخ 
    ضیات المصلحة العامة،وبناًء على مقت

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م31/10/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/6/267/11(تحت رقم 
  :ما یليقرر 

  )1(المادة 
وهم من -وموظفي الفئة الخاصة یكون العمل خارج نطاق العمل الحكومي للوزراء 
بموافقة خطیة من نائب رئیس  - یعین بدرجة وزیر من رؤساء الدوائر الحكومیة

  .الوزراء
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
یكون العمل خارج نطاق الوظیفة الحكومیة للموظفین الخاضعین لقانون الخدمة 

الرابع من م وتعدیالته والئحته التنفیذیة وفق الفصل 1998لسنة ) 4(المدنیة رقم 
  .الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة المتعلق بواجبات الموظف وسلوكه الوظیفي

  
  )3(المادة 

یكون العمل خارج نطاق الوظیفة الحكومیة للموظفین الخاضعین لقانون الخدمة في 
) 170(و) 91(م وفق المادتین رقم 2005لسنة ) 8(قوى األمن الفلسطینیة رقم 

  .نمن ذات القانو 
  
  )4(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
 م2012من أكتوبر لسنة  31: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي الحجة لعـام  15 
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  مجلـس الـوزراءنائب رئیـس 

  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 337(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(مجلس الوزراء رقم تمدید العمل بقرار بشـأن 
العمومیةبنسبة  بشأن تخفیض الرسوم والدیون المترتبة على المركبات م2009

50%  
  مجلس الوزراء

    م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

  م بشأن2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،%50تخفیض الرسوم والدیون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومیة بنسبة 

  م،2010لسنة ) هـ.إ/و.م/03/180/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2011لسنة ) هـ.إ/و.م/02/228/11(قرار مجلس الوزراء رقم وعلى 

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
  وبناء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،

    مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء على 
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

  قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م06/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/1/268/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  )1(المادة 

م بشـأن 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/1/132/11(قرار مجلس الوزراء رقم بتمدید العمل 
، %50تخفیض الرسوم والدیون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومیة بنسبة 

  .م05/11/2013وذلك لمدة سنة میالدیة جدیدة تنتهي بتاریخ 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

 .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من

  
 م2012من نوفمبر لسنة  06: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي الحجة لعـام  21                         
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                               
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 338(قرار مجلس الوزراء رقم 
أمیر محمد علي أبو العمرین من وزارة الشباب والریاضة للعمل / بشـأن نقل السید

  في وزارة العدل بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

    م وتعدیالته،2003اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

شـأن تعیین ب م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/12/27/11(قرار مجلس الوزراء رقم وعلى 
  أمیر محمد علي أبو العمرین مدیرًا عامًا في وزارة الشباب والریاضة، / السید

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
  شباب والریاضة والثقافة،وبناء على تنسیب وزیر ال

    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م06/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/2/268/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  

  )1(المادة 
أمیر محمد علي أبو العمرین من وزارة الشباب والریاضة للعمل في وزارة / السیدنقل 

  .العدل بنفس درجته الوظیفیة
  

  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  
 م2012من نوفمبر لسنة  06: غـزة بتاریخصــدر في مدینـة  

  هـ1433من ذي الحجة لعـام  21                         
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

م2012لسنة ) 339(مجلس الوزراء رقم قرار   
لكل موظف من اإلداریین العاملین في موسم الحج ) $1000(صرف مبلغ بشـأن 

هـ1433/م2012للعام   
 مجلس الوزراء

    م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998 لسنة) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

م بإصدار الئحة بدالت 2004لسنة ) 41(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ومصاریف مهمات العمل الرسمیة،

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
   ى تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة،وبناء عل

    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م06/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/3/268/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  

  )1(المادة 
لكل موظف من اإلداریین العاملین في  -ألف دوالرًا فقط–) $1000(صرف مبلغ 

  .رهـ كبدالت سف1433/م2012موسم الحج للعام 
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

 .ةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمی

  
 م2012من نوفمبر لسنة  06: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1433من ذي الحجة لعـام  21                           
  

 زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
 نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

م2012لسنة ) 340(قرار مجلس الوزراء رقم   
م2012وعید االستقالل للعام هـ 1434رأس السنة الهجریة للعام بشـأن عطلة   
 مجلس الوزراء

  موتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

التنفیذیة لقانونالخدمة بالالئحة م 2005لسنة ) 45(قرار مجلس الوزراء رقم وعلى 
م، والسیما 2005لسنة ) 4(المعدل بالقانون رقم  م1998لسنة ) 4(المدنیةرقم 

  منه،) 7(المادة 
م بشأنتعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

    وبناء على تنسیب نائب رئیس الوزراء،
    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م06/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/4/268/11(تحت رقم 
  :ما یليقرر 

  
  )1( المادة

ــــــــــــق  ــــــــــــة 15/11/2012اعتبــــــــــــار یــــــــــــوم الخمــــــــــــیس المواف م عطلــــــــــــة رســــــــــــمیة لكاف
ــــــــــــــــة للعــــــــــــــــام  الــــــــــــــــوزارات والمؤسســــــــــــــــات الحكومیةبمناســــــــــــــــبة رأس الســــــــــــــــنة الهجری

  .م2012هـ وذكرى االستقالل للعام 1434
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
ـــــــــة ـــــــــى الجهـــــــــات المختصـــــــــة كاف ـــــــــذ أحكـــــــــام هـــــــــذا  -كـــــــــٌل فیمـــــــــا یخصـــــــــه -عل تنفی

ــــــــــارًا مــــــــــن تــــــــــار  ــــــــــرار، ویعمــــــــــل بــــــــــه اعتب یخ صــــــــــدوره، وینشــــــــــر فــــــــــي الجریــــــــــدة الق
 .الرسمیة

  
 م2012من نوفمبر لسنة  06: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
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  زیـاد شـكري الـظاظـا                                               
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                            

 
   



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 341(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح مشروع كاسر األمواج ) $300,000(اعتماد موازنة طارئة بقیمة بشـأن 

  بمیناء الصیادین
  مجلس الوزراء

    م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
ؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمةفي محضر وعلى توصیات لجنة الش

    م،01/11/2012المنعقد بتاریخ ) 29(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
قرر مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 

  م13/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/1/269/11(ت رقم تح
  :ما یليقرر 

  
  )1(المادة 

لصالح  -ثالثمائة ألف دوالرًا أمریكیاً  –) $300,000(اعتماد موازنة طارئة بقیمة 
مشروع كاسر األمواج بمیناء الصیادین، على أن یتم ذلك بالتنسیق بین وزارة النقل 
والمواصالت ووزارة األشغال العامة واإلسكان ووزارة المالیة، ووفق األصول 

  .المعمول بها في وزارة المالیة
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -فیما یخصهكٌل  - على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 
 م2012من نوفمبر لسنة  13: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
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  زیـاد شـكري الـظاظـا 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 342(قرار مجلس الوزراء رقم 
لإلدارة العامة ) سیرفیر(لشراء جهاز خادم )$64,000(اعتماد مبلغ بشـأن 

  للحاسوب الحكومي
  مجلس الوزراء

    م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  بعد اإلطالع على القانون األساسي
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
صیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمةفي محضر وعلى تو 

    م،01/11/2012المنعقد بتاریخ ) 29(اجتماعها رقم 
    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
بمدینة غزة  قرر مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والستین بعد المائتین المنعقدة

  م13/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/2/269/11(تحت رقم 
  :ما یليقرر 

  
  )1(المادة 

لصالح وزارة   -اً أمریكی اً أربعة وستون ألف دوالر  –)$64,000(اعتماد مبلغ 
للحاسوب  لإلدارة العامة) سیرفیر(جهاز خادم  االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتلشراء

الحكومي، على أن یتم الصرف بالتنسیق بین وزارةاالتصاالت وتكنولوجیا 
  .المعلومات ووزارة المالیة، ووفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، 
 
 م2012من نوفمبر لسنة  13: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هــــــ1433من ذي الحجة لعـام  28                             
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  م2012لسنة ) 343(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل بشكل دوري كل ثالثة شهور ) 150,000(بشـأن صرف مبلغ وقدره 

  لصالح وزارة الشؤون االجتماعیة لتغطیة النفقات الطارئة للحاالت الفقیرة
  مجلس الوزراء

    م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم وعلى قانون 

م بشأن تعیین 2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
    وبناء على تنسیب وزیر العمل والشؤون االجتماعیة،

    بناًء على مقتضیات المصلحة العامة،و 
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

قرر مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والستین بعد المائتین المنعقدة بمدینة غزة 
  م13/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/3/269/11(تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  

  )1(المادة 
بشكل دوري  -مائة وخمسون ألف شیكالً –شیكل ) 150,000(صرف مبلغ وقدره 

كل ثالثة شهور لصالح وزارة الشؤون االجتماعیة لتغطیة النفقات الطارئة للحاالت 
  .الفقیرة

  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 
 م2012من نوفمبر لسنة  13: صــدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
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  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  2012لسنة ) 344(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن الئحة المأذونین الشرعیین

  الوزراءمجلس 
 

  ،م وتعدیالته2003سنة لبعد االطالع على القانون األساسي المعدل 
  ،منه) 89,87(م والسیما المواد 2011لسنة ) 3(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 

م بشأنتعیین 2012لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء / السید

  ،الوزراء
  ،الشرعي للقضاء األعلى المجلس تنسیب على وبناء
  ،العامة المصلحة مقتضیات على وبناء
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناء
 غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة لستهج  في الوزراء مجلس قرر

  م13/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/4/269/11(تحت رقم 
  :ما یليقرر 

  
  

  )1(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة الواردة في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها 

  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي :المجلس

  .رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي :رئیس المجلس
  .المحكمة الشرعیة :المحكمة
  .القاضي الشرعي :القاضي
  .2011لسنة ) 3(قانون القضاء الشرعي رقم  :القانون

الشخص المفوض بتوثیق عقود الزواج وفقًا للقوانین واألنظمة  :المأذون الشرعي
  .الساریة



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )2(المادة 
  :الشرعي ما یليیشترط فیمن یتقدم لمهنة المأذون 

  .أن یكون مسلمًا فلسطیني الجنسیة .1
 .أن ال یقل عمره عن اثنتین وعشرین سنة میالدیة .2
أن یكون حائزًا على شهادة جامعیة من كلیة الشریعة أو الشریعة والقانون  .3

 . من جامعة معترف بها
أن یكون حسن السیرة والسلوك وغیر محكوم علیه بجنایة أو جنحة مخلتان  .4

 .األمانة ما لم یرد إلیه اعتبارهبالشرف أو 
 .الئقا صحیًا سلیم الحواس، غیر مصاب بعاهة بدنیة أو عقلیة .5
 .مقیمًا في المنطقة التي یعمل فیها إقامة دائمة .6
 .خطیًا بعدم ممارسة أي عمل أو وظیفة عامة أو خاصة یقدم إقراراً أن  .7

 )3(المادة 
محكمة بالطرق التي  یعلن المجلس عند الحاجة عن مهنة مأذون شرعي في أي

  .یراها مناسبة ویعین مدة لتقدیم الطلبات
  )4(المادة 

  :تقدم طلبات الحصول على الترخیص إلى المجلس ویرفق بها ما یلي
  .صورة مصدقة عن إثبات الشخصیة .1
 .صورة مصدقة عن المؤهل العلمي .2
 .صورة مصدقة عن شهادة المیالد .3
 .شهادة مصدقة عن حسن السیرة والسلوك .4
 .مصدقة عن الخلو من السوابقشهادة  .5
 .شهادة مصدقة عن اللیاقة الصحیة .6
 ".4×6) "4(صور شخصیة عدد  .7
 .السیرة الذاتیة .8



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

 )5(المادة 
یعقد للمتقدمین اختبارًا شفویًا وتحریریًا من قبل لجنة یؤلفها رئیس المجلس  .1

من أحد قضاة المحكمة العلیا الشرعیة رئیسًا وعضویة قاضیین من قضاة 
االستئناف الشرعیة یختارهما المجلس وتكون مهمة اللجنة تدقیق محكمة 

  .الطلبات وتحدید المكان والزمان ووضع األسئلة والتصحیح
 :یكون االختبار في األمور التالیة .2

المسائل الفقهیة في أحكام الزواج والطالق على القول الراجح من   . أ
 .عقدمام أبي حنیفة والمواد القانونیة المتعلقة بالمذهب اإل

 .قواعد اللغة العربیة  . ب
 .قواعد الخط واإلمالء  . ت

 )6(المادة 
ویكون % 50والحد األدني % 70یكون الحد األعلى لعالمة التحریري  .1

  .%20والحد األدنى لها % 30الحد األعلى لعالمة الشفوي 
یكون المتقدم ناجحًا في االختبار إذا حصل على الحد األدني في كال  .2

 .%70االختبارین وهي 
 )7(ادة الم

من هذه الالئحة الطلبات بعد استكمال ) 5(ترفع اللجنة المذكورة في المادة 
إجراءاتها مع بیان رأیها لرئیس المجلس، ویصدر الرئیس قراره بمنح رخصة للمأذون 

  .الشرعي لمزاولة عمله لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید

 )8(المادة 
ود والتأكد من صالحیته للعمل قبل تقوم المحكمة بتدریب المأذون على توثیق العق

  . أن یباشر وظیفته
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 )9(المادة 
على المأذون التأكد من سالمة سجل العقود وخلوه من النقص قبل استالمه ویقوم 
بفهرسته وتجلیده وصونه من العبث والكشط والشطب والتحشیة واإلضافة وكتابة 

  .القسائم بخط واضح بالحبر السائل األسود

 )10(المادة 
للقوانین واألنظمة  یجري المأذون توثیق العقود ضمن المنطقة التي یعین لها طبقاً 

  .والتعلیمات المعمول بها

 )11(المادة 
على المأذون إجراء العقد في مجلس شرعي معتبر وتعبئة القسائم جمیعها وتوقیعها 

  .من كافة األطراف في المجلس نفسه

 )12(المادة 
  .هیئة باعتباره مناب القاضي في توثیق العقودعلى المأذون أن یكون حسن ال

  )13(المادة 
  : على المأذون قبل سماع اإلیجاب والقبول والمباشرة بتوثیق العقد التحقق مما یلي

إحالة مضبطة الزواج من المحكمة والتأكد من توقیع فضیلة القاضي وختم  .1
  .المحكمة

 .شخصیة الخاطبین والولي والشهود بالوثائق الرسمیة .2
لیة الخاطبین ورضاهما وتوافر شروط صحة العقد وعدم وجود مانع أه .3

 .حكام القانونأشرعي أو قانوني یمنع من إجراء العقد وفق 
 .إذن القاضي في الحاالت التي نص علیها القانون .4
 .موافقة الجهات المعنیة في الحاالت التي تتطلب ذلك .5
 .ابراز الوثائق الرسمیة إلثبات ما تقدم .6
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ة المعلومات الواردة في الطلب والتثبت منها عند توثیق التحقق من صح .7
 . العقد

 )14(المادة 
إذا تعذر الحصول على احدى الوثائق الالزمة إلثبات ما ورد في المادة السابقة 
فعلى المأذون أن یحیل األمر إلى القاضي للتحقیق فیه ویبلغ المأذون خطیًا بنتیجة 

  .التحقیق

  )15(المادة 
لعقد مأذون المنطقة التي یقع بدائرتها محل إقامة المخطوبة، واذا لم یختص بإجراء ا

یكن للمخطوبة محل اقامة دائم فلرئیس المجلس اإلذن بإجرائه في مكان آخر إذا 
  .اقتضت الضرورة ذلك

  )16(المادة 
في حال حدوث خطأ حین إجراء العقد وتوثیقه یراجع المأذون المحكمة بالسرعة 

  .وفق االصول واإلجراءات المتبعةالممكنة لتصحیحه 

  )17(المادة 
یقدم المأذون طلبًا في حال سفره خارج البالد یبین فیه سبب السفر والمدة  .1

  . التي سیقضیها فقط
إذا كان السفر للحج للمرة األولى أو للعالج له ولزوجته وأصوله وفروعه  .2

 فیثبت ذلك بتقریر طبي معتمد یحتفظ بدوره في إجراء العقود حسب
 .األصول

یقوم المأذون بتسلیم دفتر المأذونیة قبل سفره ویسجل ذلك بمحضر رسمي  .3
براء ذمته من أي التزامات مالیة  .بعد تسدید الرسوم وإ
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  )18(المادة 
  . تحتفظ المحكمة بسجل للمأذونین تدون فیه اسماؤهم وعناوینهم ومكان اقامتهم

  
  )19(المادة 

أكثر من مأذون تتولى المحكمة توزیع العقود إذا كان للمنطقة أو البلدة الواحدة 
  .بینهم بالتساوي ویعد سجل لهذه الغایة

  
  )20(المادة 

یحظر على المأذون إجراء عقد زواج مسلمین غیر فلسطینین أو مسلم من كتابیة 
إال بعد موافقة رئیس المجلس الخطیة وعلى القاضي التحقق بنفسه من توافر 

  .املة لرئیس المجلسالشروط الالزمة قبل رفع المع
  

  

  )21(المادة 
ن للمحكمة إلجراء لف القاضي أحد المأذونین التابعیإذا خلت منطقة من مأذونیها ك

  .العقود فیها إلى أن یعین لها مأذون أو یحضر مأذونها الغائب
  

  )22(المادة 
ینقل المأذون من منطقة إلى منطقة أخرى بقرار من رئیس المجلس بناًء على 

  .اضي بما ال یتعارض مع المصلحة العامةتنسیب الق
  
  )23(المادة 

في حال مخالفة المأذون أي حكم من أحكام هذه الالئحة یجوز لرئیس المجلس 
  .إلغاء الترخیص الممنوح له
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 )24(المادة 
  یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذه الالئحة

  
 )25(المادة 

أحكـام هــذه القــرار، ویعمــل تنفیــذ  –كـل فیمــا یخصــه  –علـى الجهــات المختصــة كافــة 
  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2012من نوفمبر لسنة  13صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هــ1433من ذي الحجة لعام  28

  
  زیاد شكري الظاظا

  نائب رئیس مجلس الوزراء
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   2012لسنة ) 345(قرار مجلس الوزراء رقم 
 التفتیش القضائي الشرعي بشأن الئحة

  مجلس الوزراء
  ،م وتعدیالته2003سنة لبعد االطالع على القانون األساسي المعدل 

) 89,74(م وال سیما المواد 2011لسنة ) 3(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 
  ،منه

م بشأنتعیین 2012لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري / السید

  ،الوزراء
  ،الشرعي للقضاء األعلى المجلس تنسیب على وبناء
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناء
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناء
تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م13/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/5/269/11(رقم 
  :ما یليقرر 

  

  )1(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة أینما وردت في هذه الالئحة، المعاني المخصصة 

  :خالف ذلكلها أدناه، ما لم تدل القرینة على 
  .م2011لسنة ) 3(قانون القضاء الشرعي رقم : القانون
  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي: المجلس
  .رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي: الرئیس
  .الئحة التفتیش القضائي: الالئحة
  .دائرة التفتیش القضائي: الدائرة

  .رئیس دائرة التفتیش القضائي: رئیس الدائرة
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فحص أداء القاضي، وأي أعمال أخرى یضطلع بها بقصد معرفة : تقییم األداء
كفاءته القضائیة والقانونیة، ومقدرته في أداء أعماله كمًا وكیفًا، وانضباطه بالسلوك، 

  .وانتظامه في العمل
التقدیر النهائي لكفاءة القاضي نتیجة التفتیش على أعماله وتقییم  :درجة الكفاءة

  .أدائه
  )2(المادة 

مقتضى أحكام القانون وهذه الالئحة دائرة التفتیش القضائي للتفتیش على تشكل ب
شرافه   .أعمال القضاة تلحق بالمجلس، وتكون خاضعة إلدارته، وإ

  

  )3(المادة 
تؤلف الـدائرة مـن رئـیس المكتـب الفنـي وعـدٍد كـاٍف مـن قضـاة محـاكم االسـتئناف  - 1

 .وفقًا ألحكام القانون

 .الموظفین حسب الحاجة یلحق بالدائرة العدد الالزم من - 2

 .رئیس الدائرة هو المسئول اإلداري المباشر للمفتشین وموظفي الدائرة - 3
  

  )4(المادة 
یـدیر العمـل بالـدائرة رئیسـها، ویتـولى توزیـع األعمـال بـین المفتشـین، وینـوب عنـه عنــد 

  .غیابه األقدم من المفتشین
  )5(المادة 

  :تختص دائرة التفتیش القضائي بما یلي
المحــــاكم االبتدائیــــة و التفتــــیش الــــدوري علــــى أعمــــال قضــــاة محــــاكم االســــتئناف  - 1

 .وقضاة التنفیذ

تقییم أعمال قضاة محاكم أول درجة والتنفیذ من حیـث تطبیـق القـانون، واسـتیفاء  - 2
إجـــراءات التقاضــــي واإلثبـــات، وأســــباب التأجیـــل، والمــــدة التـــي اســــتغرقها فصــــل 
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ســبابها وعللهــا وســالمة النتــائج التــي تــم الــدعوى، واســتیفاء القــرارات واألحكــام أل
 ).8-1النماذج (الوصول إلیها وتحدید نسبة الفـصل السنوي للقاضي 

فحص الشـكاوي التـي تقـدم ضـد القضـاة، والتحقیـق فیهـا، إن اقتضـى األمـر وفقـًا  - 3
 .للقانون

 

  )6(المادة 
  :یتم التفتیش على األعمال المختلفة للقضاة وذلك على النحو اآلتي

 :ل األعمال القضائیة العادیة یتناول التفتیشفي حا - 1
فحــص عــدد القضــایا والتوثیقــات الشــرعیة التــي أنجزهــا القضــاة، مــع   - أ

مـن حیـث القـدرة المهنیـة واللغویـة والتنظیمیـة،  ممراجعة عامـة ألدائهـ
وموالة االجراءات والوقـت الـذي یسـتغرقه فـي أداء مـا یوكـل إلیـه مـن 

 .مهام

 .نتائج الدورات التدریبیة  -  ب

 .أسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعدیلها  -  ت
 .االستعداد الذهني والثقافة القانونیة  -  ث

 .السلوك الشخصي، والمظهر العام، وطریقة التعامل مع اآلخرین  - ج

 .القدرة على إدارة العمل القضائي، وتوجیه العاملین تحت إمرته  - ح
 

الـــواردة عـــنهم مـــن فـــي حالـــة القضـــاة المعـــارین، والمنتـــدبین یـــتم فحـــص التقـــاریر  - 2
الجهات التي یعملون فیهـا علـى أن تخضـع تلـك التقـاریر لواقـع ملفـاتهم المحلیـة، 
ونتائج التفتیش الذي تم لنظرائهم العـاملین داخـل فلسـطین، مـع فحـص أي عمـل 

 .قضائي قاموا به خالل الثالثة أشهر السابقة إلعارتهم أو ندبهم
ص التقــاریر التـــي یبعــث بهــا عـــنهم بالنســبة للقضــاة المبعــوثین للدراســـة، یــتم فحــ - 3

الملحقـــون الثقـــافیون، أو مـــن یقومـــون مقـــامهم، حســـبما یســـتقونها مـــن المشـــرفین 
على أولئك القضاة حول مسـتوى سـیرهم فـي الدراسـة، وانتظـامهم فیهـا، وسـلوكهم 
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العــام، ومـــا إلـــى ذلـــك ممـــا یـــدخل فــي ســـبل تقـــدیر الكفایـــة مـــع فحـــص أي عمـــل 
 .ة أشهر السابقة البتعاثهمقضائي قاموا به خالل الثالث

یضــــطلعون بأعمـــال غیــــر قضـــائیة، یــــتم فحـــص تقــــاریر  نبالنســـبة للقضــــاة الـــذی - 4
رؤســائهم المختصــین، وأي عمــل قضــائي قــاموا بــه خــالل الثالثــة أشــهر الســابقة 

 .لتكلیفهم بالعمل غیر القضائي

ال یخضع القاضـي الـذي یكـون فـي إجـازة بـدون راتـب للتفتـیش خـالل الفتـرة التـي  - 5
 .یكون فیها مجازاً 

  

  )7(المادة 
یجب إجراء التفتیش على القضاة مرة على األقل كل سنة فیما یخص الدعاوي 
القضائیة، ومرة على األقل كل شهر فیما یخص التوثیقات الشرعیة وغیرها على أن 
یودع تقریر التفتیش لدى المجلس فور انتهائه، ویجب أن یحاط القضاة علمًا بكل 

  .فات خدمتهم من مالحظات أو أوراق أخرىما یودع في مل
  

  )8(المادة 
  .یجرى التفتیش في الدائرة أو باالنتقال إلى مكان عمل القاضي المفتش علیه

  

  )9(المادة 
یجب أن یكون المفتش أسبق في ترتیب األقدمیة ممن یجرى التفتیش على عمله، 

  .وذلك في حالة التفتیش على أعمال قضاة محكمة االستئناف
  

  )10(المادة 
یحــدد رئــیس الــدائرة مواعیــد التفتــیش ویبلــغ بهــا القاضــي أو المحكمــة المــراد التفتــیش 
علـــى أعمالهـــا قبـــل إجـــراء التفتـــیش بمـــدة كافیـــة، وللـــدائرة أن تقـــوم بـــالتفتیش المفـــاجئ 
علــى المحــاكم بهــدف التعــرف علــى انتظــام ســیر العمــل ومــدى حــرص القضــاة علــى 
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ئرة أن یكلـف بــذلك مـن یـرى مـن المفتشـین علـى أن یقــدم القیـام بمهـامهم، ولـرئیس الـدا
  .األخیر تقریرًا عاجًال بالنتیجة

  
  )11(المادة 

للقاضي الخاضع للتفتیش تقدیم مذكرة عن أدائه وردًا على تقریر التفتیش، وظروف 
  .عمله أثناء فترة التفتیش وأن یرسل المذكرة إلى رئیس الدائرة

  

  )12(المادة 
عة ما تراه من ملفات، ویجوز لها أن تطلـب أیـة إیضـاحات مـن أي یجوز للدائرة مراج

  .قاٍض عن أي ملف تقوم بفحصه ویتعلق به
  )13(المادة 

تقــدم الشــكوى ضــد القاضــي مــن ذي المصــلحة مبینــًا فیهــا اســمه وعنوانــه كــامًال  .1
 .وتوقیعه إلى رئیس الدائرة

القضــاة إذا كانــت یجــوز للــدائرة مباشــرة أي إجــراء فــي أي شــكوى تقــدم ضــد أحــد  .2
 .الشكوى مشتملة على وقائع معینة جدیرة بالفحص أو التحقیق

ـــدائرة والـــذي بـــدوره یرفعهـــا للمجلـــس التخـــاذ  .3 ترســـل نتیجـــة التحقیـــق إلـــى رئـــیس ال
 .المقتضى القانوني

  )14(المادة 
إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجیل قضیة قید النظر فیجـوز للمفـتش االطـالع علـى  .1

عداد تقریر بذلكالملف من هذه النا   .حیة وإ
إذا كانت الشكوى تتعلق بـأمور أخـرى كالسـلوك الشخصـي للقاضـي أو التصـرف  .2

ــــه، ویرســــل نســــخة منهــــا إلــــى  بــــداء رأی اإلداري یتــــولى المفــــتش التحقیــــق فیهــــا وإ
 .الرئیس
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  )15(المادة 
  :للمفتش القیام بما یلي

شـهاداتهم وتقریـر إصدار مذكرات دعوة للشهود وفقـًا ألحكـام القـانون واالسـتماع ل .1
 .نفقات سفر لهم

 .استعمال جمیع وسائل التحقیق للقیام بمهامه في الزمان والمكان المناسبین .2

االطــالع علــى ملــف الــدعوى وجمیــع الوثــائق والســجالت والملفــات المتعلقــة بهــا  .3
 .واالستماع إلى أقوال كل من یساعد في التحقیق للوصول إلى الحقیقة

دعوى القائمــة إلــى مكتبــه واالحتفــاظ بهــا قبــل البــت ال یحــق للمفــتش نقــل ملــف الــ .4
 .في موضوعها

 
  )16(المادة 

إذا تبین أن الشكوى قدمت بحق القاضي كیدًا أو بسوء نیة تحال األوراق إلى النائب 
  .العام للمالحقة القضائیة وفقًا لألصول

  
  )17(المادة 

ـــدائرة وتـــودع فیـــه تقـــاریر  .1 التفتـــیش، یكـــون لكـــل قـــاٍض ملـــف ســـري یحفـــظ فـــي ال
والمالحظات والشكاوى المقدمة ضده، وما یوجـه إلیـه مـن رئیسـه، أو یوقـع علیـه 
مــن جــزاء تــأدیبي، والقــرارات المتضــمنة تخطیــًا فــي الترقیــة، وســائر األوراق التــي 

 .تساعد في تكوین رأي صحیح عنه

تكون أعمال التفتیش سریة، ویعد افشاء أي معلومات عـن هـذه األعمـال اخـالًال  .2
 .ات الوظیفةبواجب
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  )18(المادة 
المالحظـات القضـائیة : یضع المفتش تقریرًا عن قسمین یتضمن القسم األول منه

رأیــه فــي كفــاءة : واإلداریــة التــي ظهــرت لــه نتیجــة التفتــیش ویتضــمن القســم الثــاني
القاضـــي ومـــدى عنایتــــه بعملـــه، وعلـــى المفــــتش أن یضـــمن تقریـــره بیانــــًا بمـــا قــــد 

ل أداء القاضــي مــن أعمــال جــدیرة بالتنویــه، لتكــوین یصــادفه مــن مالحظــات حــو 
  ).14-9نماذج . (صورة كاملة عن كفاءته

  
  )19(المادة 

درجة في األماكن المعـدة لـذلك فـي ) 50(منسوبة إلى  اتبین الدائرة نتائج فحصه
  :موضحًا فیها ما یلي) 9نموذج رقم (النماذج المرفقة بهذه الالئحة 

یـــه، واختصاصــه، أو مـــا كلـــف بــه مـــن أعمـــال اســم ودرجـــة القاضــي المفـــتش عل -1
 .خالل فترة التفتیش

أرقــام الــدعاوي والمســائل األخــرى التــي فصــل فیهــا القاضــي وتــم فحصــها وأنــواع  -2
 .تلك الدعاوي

 :المالحظات الفنیة حول األداء الموضوعي للقاضي، وتشمل -3

كیفیــة معالجــة القاضــي للــدعاوي، ومــا بذلــه مــن جهــد وبحــث، ومــدى إلمامــه   - أ
بأحكـــــام الفقـــــه والقضـــــاء ونهجـــــه فـــــي صـــــیاغة أســـــباب األحكـــــام، والمســـــائل 

 .األخرى

رأي الـــدائرة فـــي أداء القاضـــي فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم مـــن مالحظـــات فنیـــة، مـــع   -  ب
تبیـــان الجوانـــب اإلیجابیـــة والســـلبیة التـــي تـــرى ضـــرورة التنویـــه لهـــا أو التنبیـــه 

 .علیها
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  )20(المادة 
درجـة وموزعـة علـى ) 25(للقاضـي منسـوبة إلـى تقوم الدائرة بتقیـیم الحالـة الشخصـیة 

  :وفقًا لما یلي) 10(البیانات المطلوبة في االستمارة المعدة لذلك نموذج رقم 
 ).درجات 10(          المظهر العام للقاضي .1

 ).درجات 5(        مدى االلتزام بقواعد السلوك .2

 ).درجات 5(      مدى العنایة وااللتزام بالمواعید .3
 ).درجات 5(    اإلداري بالمحكمةالقدرة على اإلشراف  .4

  
  )21(المادة 

تقـــوم الـــدائرة بتقیـــیم نتـــائج الـــدورات التدریبیـــة الداخلیـــة والخارجیـــة التـــي حصـــل علیهـــا 
ویـتم تقـدیر نتـائج هـذه الـدورات ) 11نمـوذج رقـم (القاضي على استمارة خاصـة بـذلك 

  :وفقًا لما یلي)  درجة 15(منسوبة إلى 
 ).درجات10(      الترتیب الحاصل علیه القاضي .1

 ).درجات 3(    تزامه بحضور الدورات التدریبیةمدى ال .2

 ).درجات 2(      شخصي أثناء الدورةالسلوك ال .3

  
  )22(المادة 

تقوم الـدائرة بفحـص المخالفـات اإلداریـة لكـل قـاٍض مـن واقـع الملفـات الرسـمیة وتـدون 
ة التـــي وتمـــنح الــدائرة الدرجــ" 13نمــوذج رقــم "مالحظاتهــا فــي اســتمارة خاصـــة بــذلك 

  ). درجات 10(یستحقها القاضي منسوبة إلى 
  )23(المادة 

تعــرض تقــاریر التفتــیش علــى لجنــة تقیــیم وترقیــة القضــاة الشــرعیین مشــكلة مــن قضــاة 
  :لیسوا أعضاء في المجلس والتي تتألف من

 .ثالثة قضاة من المحكمة العلیا الشرعیة .1
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 .اثنین من قضاة محاكم االستئناف الشرعیة .2

 .اللجنة أقدم قضاة المحكمة العلیا الشرعیةیرأس هذه  .3
  

  )24(المادة 
تقوم اللجنة بفحص تقریر التفتیش لتقدیر درجة كفاءة القاضي ولها في ذلك استیفاء 

  .ما تراه من دائرة التفتیش، أو إجراء ما یلزم الستكمال عناصر التقدیر
  )25(المادة 

  :دى الدرجات التالیةتقدر درجة كفاءة القاضي منسوبة إلى مائة درجة بإح
 %).100-85: (ممتاز .1

 %).84-75: (جید جداً  .2

 %).74-65: (جید .3
 %).64-50: (متوسط .4

  )26(المادة 
تتم ترقیة القضاة الشرعیین بناء على التقاریر المعـدة علـى أال یقـل تقـدیر الكفـاءة عـن 
متوسط درجة جید ألخر ثالث سنوات ما لم یسبق إدانتـه أمـام مجلـس التأدیـب خـالل 

  .سنتین اآلخرتینال
  
 )27(المادة 

یكــون التنــافس بــین المرشــحین للترقیــة المتســاویین حســب تقــدیر كفــاءتهم بحیــث  .1
 .تكون األسبقیة للترشیح لمن كان تقدیره أعلى من غیره

إذا تســاوى قاضــیان أو أكثــر فــي األقدمیــة والكفــاءة یــرجح بیــنهم الحاصــل علــى  .2
 :اآلتیةالمؤهل العلمي األعلى طبقًا للضوابط 

 ).درجات 3(       الدكتوراه   - أ

 ).درجات 2(      الماجستیر   -  ب
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 ).درجة 1(    دبلوم الدراسات العلیا   -  ت

إذا تســاوى قاضــیان أو أكثــر مــن المتنافســین علــى الترقیــة فــي األقدمیــة والكفــاءة  .3
والمؤهـــل العلمـــي تكـــون األســـبقیة للترقیـــة لمـــن لدیـــه خبـــرة قانونیـــة فـــي مجـــاالت 

 .تولیه القضاء فإذا تساووا فاألكبر سناً   مساویة للعمل القضائي قبل

  
  )28(المادة 

ـــدرت كفاءتـــه مـــن القضـــاة الشـــرعیین  .1 یُخطـــر رئـــیس لجنـــة التقیـــیم والترقیـــة مـــن قُ
بدرجـــة متوســـط أو دون المتوســـط، بمجـــرد إقـــرار اللجنـــة للتقریـــر، ولمـــن ُأخطـــر 
الحــق فــي الــتظلم مــن التقـــدیر خــالل مــدة خمســة عشـــر یومــًا مــن تــاریخ تبلیغـــه 

 .اإلخطارب
ُخطر رئیس لجنة التقییم والترقیة القاضي الذي حل دوره فـي الترقیـة ولـم یشـمله  .2 ی

كشــف الحركــة القضــائیة الشــرعیة، بســبب غیــر متصــل بتقــاریر الكفــاءة الســنویة، 
ویبـین فـي اإلخطــار أسـباب التخطــي، ولمـن ُأخطـر الحــق فـي الــتظلم خـالل مــدة 

  .خمسة عشر یومًا من تاریخ تبلیغه باإلخطار
  
  )29(المادة 

  :التظلم من القرارات
 .یكون التظلم بعریضة تُقدم إلى لجنة التقییم والترقیة -1
ـــتظلم علـــى المجلـــس خـــالل مـــدة خمســـة أیـــام مـــن تـــاریخ  -2 تقـــوم اللجنـــة بعـــرض ال

 .تقدیمه إلیها

قبـــل إجـــراء الحركـــة القضـــائیة بوقـــت كـــاٍف یصـــدر المجلـــس قـــراره النهـــائي فـــي  -3
 .علیه التظلم خالل مدة شهر من عرضه

 .یخطر المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول -4
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للمــتظلم حــق الطعــن فــي القــرار الصــادر بشــأن تظلمــه أمــام المحكمــة المختصــة  -5
  .بغیر رسوم

  )30(المادة 
لـدائرة التفتــیش للقیــام علـى جمیــع مـوظفي المحــاكم الشـرعیة تقــدیم التسـهیالت الالزمــة 

  .وذلك تحت طائلة المسئولیة القانونیة بأعمالها
  )31(المادة 

  .ما یتعارض مع أحكام هذه الالئحة یلغى كل
  )32(المادة 

  

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  .م2012من نوفمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هــ1433عام من ذي الحجة ل 28
  

  زیاد شكري الظاظا
 نائب رئیس مجلس الوزراء
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  "13"نموذج 
  درجة كفاءة القاضي

  الدرجة التي حصل علیها  الدرجة القصوى  الموضوع  متسلسل
    25  التقییم الشخصي للقاضي  1
    50  االداء الفني والموضوعي  2
    15  الدورات التدریبیة  3
    10  المخالفات التأدیبیة  4
    100  المجموع  5

  
  

   توقیع المفتش
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  2012لسنة ) 346(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن الئحة المحامین الشرعیین

  مجلس الوزراء
  ،م وتعدیالته2003سنة لبعد االطالع على القانون األساسي المعدل 

  ،منه) 89,87(سیما المواد  م وال2011لسنة ) 3(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 
/ م بشأنتعیین السید2012لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

  ،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء
  ،الشرعي للقضاء األعلى المجلس تنسیب على وبناء
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناء
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناء
تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م 13/11/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/6/269/11(رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

المخصصة لها یكون للكلمات والعبارات التالیة أینما وردت في هذه الالئحة، المعاني 
  :أدناه، ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي :المجلس
  .رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي :رئیس المجلس

  .مهنة المحاماة الشرعیة :المهنة
كل من رخص له بممارسة مهنة المحاماة الشرعیة وفقًا ألحكام هذه  :المحامي
  .الالئحة
  .المحامین الشرعیین لجنة :اللجنة

  )2(المادة 
  :یمارس المحامي الشرعي األعمال واإلجراءات الشرعیة والقانونیة التالیة
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الحضور بالنیابة عن شخص آخر لدى أي محكمة شرعیة أو مجلس أو  .1
لجنة ولدى دائرة التنفیذ أو أیة دائرة رسمیة أخرى لعمل یتعلق بما هو 

  .موكل به
 .الستعمالها في المحاكم الشرعیةتنظیم المستندات واللوائح  .2
 .اسداء الرأي أو المشورة للموكلین في المسائل الشرعیة والقانونیة .3
 .متابعة جمیع المعامالت التي تقع ضمن مهنته .4

 
  )3(المادة 

نه محام لدى المحاكم الشرعیة أو أن یزاول أال یحق الحد أن یعلن عن نفسه 
جازة المزاولة بمقتضى هذه الالئحة وسجل اسمه إالمهنة ما لم یكن قد حصل على 

و كان یحمل قبل صدور هذه الالئحة إجازة أفي سجل المحامین من قبل المجلس 
  .صادرة حسب األصول

  )4(المادة 
مع موكله بأجرة اتعابه یبین فیه مقدار  یجوز للمحامي أن ینظم اتفاقا خطیاً 

ذا وقع نزاع بین المو  ،األتعاب وكیفیة دفعها كل ووكیله بهذا الخصوص ینفذ وإ
  .مضمون ذلك االتفاق

 
 )5(المادة 

ن یرافع بالوكالة عن أجازة قانونیة بمزاولة المهنة إال یحق لمن ال یحمل  .1
یة جلسة تعقدها محكمة شرعیة أو أي أشخص آخر أو ینوب عنه في 

دناه، أشخاص المذكورون نه یستثنى من ذلك االأموظف تابع لها، غیر 
  :هم بإذن المحكمة أن ینوبوا عن فریق ال یمثله محامحیث یجوز ل

 .الزوج  -أ 
 . حد األصول أو الفروعأ  - ب 
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ویشترط في ذلك أال یكون للمذكورین أعاله أي حق في المطالبة بأي 
إال في  جرة لقاء أي عمل قاموا به وال یكون لإلذن المذكور مفعوالً أ

 .الدعاوى التي صدر فیها
ن یفوض محامیًا آخر لینوب عنه في أیة اجراءات أیجوز ألي محام  .2

إلیه أن یوكل من  ذا كان مفوضاً إیة جلسة اقضائیة او لیرافع  عنه في 
ال فعلیه أن یحصل على موافقة موكله قبل اجراء هذا التفویض  یشاء وإ

 .ویعطى هذا التفویض بصورة كتابیة ویوقع علیه
للمحامي حق التصدیق على تواقیع موكلیه على الوكاالت الخصوصیة إذا  .3

من هذه ) 2(تعلق التوكیل بأحد االمور المنصوص علیها في المادة 
و القبض أو تسجیل أالالئحة باستثناء ایقاع الطالق أو اجراء عقد الزواج 

حدى المحاكم الشرعیة، إن تنظم لدى أرث أو التخارج فیشترط إحصر 
شخصیًا عن صحة هذه  المحامي في جمیع الحاالت مسئوالً  ویكون
ما الوكاالت العامة التي تتضمن قیام المحامي عن موكله بجمیع أ. التواقیع

ما یتعلق باألمور واألعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعیة 
 .فیتم تنظیمها لدى المحاكم الشرعیة أو كاتب العدل

 
  

  )6(المادة 
لجنة المحامین (للمدة التي یراها مناسبة لجنة تسمى یعین المجلس  .1

برئاسة قاضي محكمة علیا وعضویة رئیسي  من هیئتي محكمة ) الشرعیین
  .االستئناف الشرعیة

من هذه المادة فحص طلبات ) 1(تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة  .2
عداد االختبارات للمحامیاإل ن جازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعیة وإ

عالن النتائج  .الشرعیین المتدربین المقررة وإ
 .و باألكثریةأتصدر اللجنة قراراتها باإلجماع  .3
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یصرف رئیس المجلس مكافآت مالیة لرئیس وأعضاء اللجنة من  .4
 .المخصصات المرصودة لهذه الغایة في موازنة دیوان القضاء الشرعي

 )7(المادة 
ُرفق تقدم طلبات اإلجازة لمزاولة مهنة المحاماة إ لى اللجنة، وعلى طالب اإلجازة أن ی

  :بالطلب الذي یقدمه ما یفید بأنه
  .مقیم في فلسطین .1
  .أتم الثانیة والعشرین من عمره .2
حاصًال على الشهادة الجامعیة األولى في الشریعة اإلسالمیة أو الشریعة  .3

 .والقانون أو الحقوق
و األمانة ما حسن السیرة والسلوك، وغیر محكوم علیه بجرم مخل بالشرف أ .4

 .لم یرد إلیه اعتباره
أنهى مدة التدریب للحصول على إجازة مزاولة المهنة وفقًا ألحكام هذه  .5

 الالئحة
 )8(المادة 

  :یمنح المجلس إجازة المحاماة الشرعیة بناًء على قرار اللجنة لكل من
  .عمل قاضیًا شرعیًا مدة ال تقل عن سنتین  .أ 
  .أربع سنواتعمل قاضیًا نظامیًا مدة ال تقل عن   .ب 
مارس المحاماة النظامیة كأستاذ مدة ال تقل عن سنتین واجتاز امتحان   .ج 

 .القبول بنجاح
 

 )9(المادة 
تكون مدة التدریب للمحاماة الشرعیة سنة میالدیة واحدة من تاریخ الموافقة  .1

على الطلب، على أنه یجوز للمجلس أن یعدل هذه المدة بقرار منه وفق ما 
  .یراه مناسباً 
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للجنة السماح للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعیة االبتدائیة  .2
بعد مرور نصف مدة التدریب على أن یتم ذلك بتفویض خطي من أستاذه 

  .وتحت إشرافه

 )10(المادة 
  :یشترط في األستاذ المدرب ما یلي

مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة أو شغل القضاء الشرعي مدة ال  .1
  .ثالث سنواتتقل عن 

االشراف على المحامي المتدرب والتأكد من تفرغه لشؤون التدریب طیلة  .2
  .مدة التدریب

 )11(المادة 
عند انتهاء مدة التدریب یترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من 

ن تصدق الشهادة من المحكمة أمضى عنده تلك المدة على أنه أاستاذه تتضمن 
  .لمحامي المتدرب یراجعها في أمور المحاماةالشرعیة التي كان ا

  )12(المادة 
  :ال یجوز الجمع بین مزاولة المحاماة الشرعیة وما یلي .1
 .رئاسة المجلس التشریعي  .أ 
  .المنصب الوزاري  .ب 
الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدیر ألي شركة أو مؤسسة أو   .ج 

 .رئیسًا لمجلس إدارتها أو هیئة مدیریها
 .التجارة بأنواعها المختلفةاحتراف   .د 

من هذه المادة على الكتابة الصحفیة وعضویة ) 1(ال تسري أحكام الفقرة  .2
  .المجالس التمثیلیة وعلى أعضاء هیئات التدریس في مؤسسات التعلیم العالي
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 )13(المادة 
ن یساعد المحكمة أموكله و  مصلحةن یبذل جهده لأیجب على المحامي  .8

  .على احقاق الحق
ن یحصل على موافقة أن ینسحب من الدعوى دون ألیس للمحامي  .9

  .ن یعلم موكله فوراً أالمحكمة وعلیه عندئذ 
 )14(المادة 

دین من أو أو تصرف یمس مهنته أحتیالي إإذا عزى إلى محام تصرف  .1
یة محكمة من المحاكم بجرم یخل بالشرف واألمانة ترفع الشكوى أقبل 

ن یحقق فیها وبعدئذ یحیلها إلى أي علیه المتعلقة بذلك إلى المجلس الذ
  .المجلس التأدیبي أو یأمر بحفظها حسبما یظهر له بنتیجة التحقیق

حد أیؤلف المجلس التأدیبي من رئیس وعضوین على أن یكون الرئیس  .2
حد األعضاء قاضیًا شرعیًا والعضو أقضاة المحكمة العلیا الشرعیة ویكون 

  .ضى عشر سنوات في المهنةمأاآلخر محامیًا شرعیًا مزاوًال 
 )15(المادة 

مامه في المكان والزمان اللذین أللمجلس التأدیبي أن یأمر المحامي بالحضور 
یعینهما لإلجابة عن االسئلة التي توجه إلیه وله أن یستدعي أي شخص لسؤاله 

  .حول موضوع الشكوى
  )16(المادة 

ن یقرر إنذار المحامي أیجوز للمجلس التأدیبي بعد االنتهاء من التحقیق  .1
و منعه من مزاولة مهنة المحاماة ألیة مدة أو حذف اسمه من أو توبیخه أ

  .سجل المحامین الشرعیین
في جمیع األحوال یتوقف نفاذ قرار المجلس التأدیبي على تصدیق رئیس  .2

  .المجلس
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  )17(المادة 
نه أو یعلن أكل من یمارس مهنة المحاماة الشرعیة أو یقوم بأي عمل من أعمالها 

و على إذن من أن یكون حاصال على إجازة المحاماة الشرعیة أمحاٍم شرعي دون 
  .حكام هذه الالئحة یتخذ ضده المقتضى القانونيأاللجنة بمقتضي 

  )18(المادة 
  :للمجلس أن یضع تعمیمات وتعلیمات لتنظیم أو تعدیل األمور التالیة

  .سلوك المحامین  -أ 
 .ن الشرعیین وطریقة حفظهمكان االحتفاظ بسجل المحامی  - ب 
 .المواضیع التي یجري فیها االختبار  -ج 

 

  )19(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذه الالئحة

  )20(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل  –كــل فیمــا یخصــه  –علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .به اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  .م2012من نوفمبر لسنة  13في مدینة غزة بتاریخ وصدر 
  هــ1433من ذي الحجة لعام  28    

  
  ازیاد شكري الظاظ

  نائب رئیس مجلس الوزراء
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  2012لسنة ) 347(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن الئحة المكتب الفنـي بالمحكمة العلیا الشرعیة

  مجلس الوزراء
 

  ،م وتعدیالته2003سنة لبعد االطالع على القانون األساسي المعدل 
 ،منه) 89,73(م والسیما المواد 2011لسنة ) 3(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 

م بشأنتعیین 2012لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه / السید

  ،الوزراء
  ،الشرعي للقضاء األعلى المجلس تنسیب على وبناء
  ،العامة المصلحة مقتضیات على وبناء
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناء
تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م13/11/2012بتاریخ  )هـ.إ/و.م/7/269/11(رقم 
  :ما یليقرر 

  

  )1(المادة 
یكون للكلمات والعبارات اآلتیة الواردة في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها أدناه ما 

  :لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي: المجلس

  .رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي: رئیس المجلس
  .الفني المشكل بموجب هذه الالئحةالمكتب : المكتب

  .رئیس المكتب الفني: رئیس المكتب
  .المحكمة العلیا الشرعیة: المحكمة

  .رئیس المحكمة العلیا الشرعیة: رئیس المحكمة
  .وكیل المكتب الفني: الوكیل
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  )2(المادة 
ـیشكل بالمحكمة العلیا الشرعیة مكتب فني ویكون خاضعًا إلشراف رئیس المحكمة 

  .الشرعیة العلیا
  )3(المادة 

  :یؤلف المكتب الفني من
  .ویتواله أحد قضاة المحكمة العلیا الشرعیة: رئیس المكتب .1
 ).أقدم رئیس محكمة استئناف شرعیة(وكیل المكتب الفني  .2

 .عدد كاٍف من قضاة المحاكم على اختالف درجاتها .3

 )4(المادة 
  -من حین آلخر  -على تنسیب رئیسه، أن یضم للمكتب  یجوز للمجلس بناًء 

عددًا أخر من قضاة محاكم االستئناف، ورؤساء المحاكم االبتدائیة، لمدة سنة قابلة 
  .للتجدید

  )5(المادة 
  :یختص المكتب الفني بما هو آٍت 

استخالص المبادئ القانونیة التي تقررها المحكمة العلیا الشرعیة، فیما  -1
  .ها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئیس المحكمةبم وتبویتصدره من أحكا

حدى إعلى طلب رئیس المحكمة أو  إعداد البحوث ومشاریع القوانین بناًء  -2
 .دوائرها

إعداد مشاریع اللوائح التنفیذیة لقانون القضاء الشرعي، وتقدیمها للمجلس  -3
 .للتصدیق علیها

القانونیة في الداخل والخارج، عقد الندوات، والدورات التدریبیة، والمؤتمرات  -4
 .وما یلزم ذلك من تنسیق مع الجهات المعنیة

تلقي ما یرد من منح تعلیمیة، وعرضها على رئیس المجلس، للنظر فیما  -5
 .یترتب بشأنها
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الموضوعات الخاصة بجمیع أوجه التعاون الدولي في مجال القضاء  -6
 .الشرعي

ي تهم القضاة وتوزیعها إعداد أهم القرارات التي یصدرها المجلس، والت -7
 .علیهم

إعداد التعمیمات الالزمة فیما یتعلق بالمآخذ الفنیة واإلداریة التي یرى  -8
 .رئیس المجلس إبالغها للقضاة لتطبیقها في عملهم

إعداد مذكرات قانونیة بشأن أي طعن معروض على المحكمة العلیا  -9
 .الشرعیة، بناء على طلب رئیس المحكمة

ك -10 ُ  .لف بها من رئیس المحكمةأیة مسائل أخرى ی
 

 )6(المادة 

  :ترسل إلى المكتب
  .جمیع الدعاوي التي یصدر فیها حكم من المحكمة العلیا الشرعیة -1
الدعاوى التي یرى فیها رفع األمر إلى المحكمة العلیا الشرعیة بطلب تعیین  -2

المحكمة المختصة عند قیام التنازع على االختصاص أو الوظیفة، إلعداد 
 .فیهامذكرة 

ها خارج فلسطین -3  .األوراق المراد إعالنُ
 

  )7(المادة 
یدیر العمل بالمكتب الفني رئیس المكتب، ویتولى توزیع األعمال بین األعضاء 

  .وینوب عنه عند غیابه الوكیل، ثم األقدم من األعضاء
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  )8(المادة 
الصادرة تنشأ بالمكتب إدارة للنشر یتولى رئاستها الوكیل، وتختص بنشر األحكام 
  .عن المحكمة، وذلك بعد عرضها على رئیس المحكمة للمصادقة على النشر

  )9(المادة 
للمكتب أن یقدم لرئیس المجلس اقتراحات وتوصیات في أي شأن من شؤون  

  .القضاء
  )10(المادة 

یلحق بالمكتب عدد كاٍف من الموظفین یختارهم رئیس المجلس، ویخضعون 
دارة رئیس المكتب   .إلشراف وإ

  )11(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار ویعمل به  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  زیاد شكري الظاظا

  الوزراءنائب رئیس مجلس 
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   2012لسنة ) 348(قرار مجلس الوزراء رقم 
جراءات مباشرة المجلس األعلى للقضاء الشرعي  بشأن الئحة قواعد وإ

  الختصاصاته
  مجلس الوزراء

 ،م وتعدیالته2003سنة لبعد االطالع على القانون األساسي المعدل 
  ،منه) 89,10( م والسیما المواد2011لسنة ) 3(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 

/ م بشأنتعیین السید2012لسنة )هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
  ،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء

  ،الشرعي للقضاء األعلى المجلس تنسیب على وبناًء 
  ،العامة المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
تحت  غزة بمدینة المنعقدة المائتین بعد والستین التاسعة جلسته في الوزراء مجلس قرر
  م 13/11/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/8/269/11(رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
لها یكون للكلمات والعبارات التالیة أینما وردت في هذه الالئحة المعاني المخصصة 

  :أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .م2011لسنة ) 3(قانون القضاء الشرعي رقم : القانون
  .المجلس األعلى للقضاء الشرعي: المجلس
  .رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي: الرئیس

  )2(المادة 
یباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبین في القانون ولوائحه التنفیذیة، ویضع 

  .القواعد الموضوعیة واإلجرائیة التي تقتضیها طبیعة هذه االختصاصات
  )3(المادة 
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یعقـــد المجلـــس بمقـــر المحكمـــة العلیـــا فـــي المحافظـــات الجنوبیـــة أو الشـــمالیة  .1
 .اجتماعًا عادیًا مرة كل شهر على األقل

یجتمـــــع المجلـــــس عنـــــد الضـــــرورة بـــــدعوة مـــــن رئیســـــه أو بطلـــــب ثالثـــــة مـــــن  .2
المجلــس لالنعقــاد ویعــرض الموضــوع خــالل عشــر  أعضــائه، ویــدعو الــرئیس

 .أیام على األكثر من تاریخ تقدیم الطلب

  
  )4(مادة 

تبلــغ الــدعوة الجتمــاع المجلــس مــع صــورة مــن مشــروع جــدول األعمــال إلــى  .1
األعضاء قبل موعد الجلسـة بثالثـة أیـام علـى األقـل، ولكـل عضـو الحـق فـي 

وضة علـى المجلـس قبـل االطالع على األوراق الخاصة بالموضوعات المعر 
 .انعقاده

یـــام إذا أیجـــوز إبـــالغ الـــدعوى ألعضـــاء المجلـــس فـــي مـــدة تقـــل عـــن ثالثـــة  .2
 .اقتضت الضرورة ذلك

فــي حــال غیــاب أحــد أعضــاء المجلــس أو قیــام مــانع لدیــه توجــه الــدعوة إلــى  .3
 .من له الحق في أن یحل محله قانوناً 

  
  )5(المادة 

ن أعضــائه علــى األقــل علــى أن یكــون اجتمــاع المجلــس صــحیحًا بحضــور خمســة مــ
یكـــون مــــن بیـــنهم الــــرئیس أو نائبـــه عنــــد غیابـــه، وتصــــدر القـــرارات بأغلبیــــة أصــــوات 
الحاضرین وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي فیـه الـرئیس أو مـن ینـوب عنـه 

  .عند غیابه
  
  
  )6(المادة 
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ــ ه، ویحــرر للمجلــس أن یختــار مقــررًا مــن بــین أعضــائه یتــولى تــدوین مداوالتــه وقرارات
  .بها محضرًا یوقع من الرئیس واألعضاء الحاضرین ویحفظ بسجالت المجلس

  )7(المادة 
  .مداوالت المجلس سریة، وتصدر قراراته مسببة ما لم یقرر المجلس خالف ذلك

  
  )8(المادة 

  .وفقًا ألحكام القانون ال یجوز تداول أیة أوراق خاصة بالمجلس إال بموافقته
  

  )9(المادة 
عـادة وعـزل القضـاة إلـى رئـیس ترفع  قرارات المجلس المتعلقة بتسـبیب تعیـین وترقیـة وإ

  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلصدار قراره بشأنها، وتنشر في الجریدة الرسمیة
  

  )10(المادة 
اختصاصـــاته علـــى  ىیحـــدد الـــرئیس نظـــام العمـــل فـــي المجلـــس، ویشـــرف علیـــه ویتـــول

  .ةالنحو المبین بالقانون وهذه الالئح
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  )11(المادة 
یحـــدد الـــرئیس المســـائل التـــي تعـــرض علـــى المجلـــس ومشـــروع جـــدول أعمالـــه ویـــرأس 
جلســـاته ویـــدیر المناقشـــات فیـــه ویتـــابع تنفیـــذ قراراتـــه، ویجـــري كافـــة المخاطبـــات بـــین 

  .المجلس وباقي الجهات ویمثله أمام القضاة
  )12(المادة 
أعضائه یختاره الرئیس، ویختص ، وأحد هتشكل لجنة برئاسة الرئیس، وعضویة نائب

  :بنظر المسائل التالیة
 .المسائل المتعلقة بإعارة القضاة - 1
ندب القضاة للقیام بأعمال قضائیة أو قانونیة غیر عملهم أو باإلضافة إلى  - 2

 .عملهم
 .ندب القضاة للتدریس بالجامعات والمعاهد العلیا وما في مستواها - 3

  
  )13(المادة 

كمـــــة العلیـــــا بـــــدعوة مـــــن رئیســـــها، ویســـــرى فـــــي شـــــأن تجتمـــــع اللجنـــــة فـــــي مقـــــر المح
  .اجتماعاتها ومداوالتها ما یسرى في شأن اجتماعات المجلس

  )14(المادة 
ــــین  ــــاره المجلــــس مــــن ب یتــــولى أمانــــة ســــر المجلــــس أحــــد قضــــاة المحكمــــة العلیــــا یخت

  .أعضائه
  )15(المادة 

بــالغ األعضــ اء بــه یتــولى أمــین الســر إعــداد موضــوعات مشــروع جــدول األعمــال، وإ
واستیفاء كافة األوراق التي تقدم إلى المجلس أو تعرض على لجانه كمـا تتـولى تحـت 

  .إشراف رئیس المجلس متابعة تنفیذ قرارات المجلس لدى الجهات ذات العالقة
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  )16(المادة 
یقوم أمین السر بإعداد السجالت والملفات الالزمة لحسن سیر العمل وانتظامه 

  :ملفات التالیةوبوجه خاص السجالت وال
سجل خاص للمجلس، ولجانه تدون فیه محاضر الجلسات طبقًا لتواریخ  - 1

 .انعقادها والقرارات الصادرة فیها
 .سجل طبقًا للحروف األبجدیة بأسماء السادة القضاة والبیانات الخاصة بهم - 2
سجل اإلعارات وأخرلالنتدابات وتجدید كل منها، ویدون قرین اسم القاضي  - 3

 .اإلجراءات المتخذة بهذا الشأنكافة 
سجل للتظلمات واالعتراضات یدون به ملخص لكل منها وما اتخذ بشأنها  - 4

 .من إجراءات
سجل لقید الشكاوى الواردة للمجلس وما اتخذ بشأنها من إجراءات وملفات  - 5

 .خاصة بها
سجل خاص للمكاتبات الواردة للمجلس وآخر للمكاتبات الصادرة، یدون في  - 6

خص لجمیع المكاتبات الواردة والصادرة بأرقام مسلسلة وتاریخ كل منها مل
الورود أو التصدیر ورقم كل منها، وما تم في شأن المكاتبات الواردة من 

 .إجراءات وتاریخها
ملف خاص لكل جلسة من جلسات المجلس أو لجانه تودع به أصول  - 7

 .األوراق الخاصة بكل موضوع یعرض على المجلس وجدول األعمال
 .تودع به صورة من تشكیالت المحاكم في بدایة كل عام قضائي ملف - 8
ملف للموضوعات التي لم تتم دراستها مع استیفاء البیانات الالزمة تمهیدًا  - 9

 .للبت فیها
ملف تودع به صورة عن أوراق تنفیذ قرارات كل جلسة من جلسات  -10

 .المجلس مرتبة حسب تواریخ انعقادها
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  .ادرة مرتبة حسب تواریخ صدورهاملف لحفظ صور عن المكاتبات الص -11
  )17(المادة 

تقدم إلى المجلس الطلبات والموضوعات التي یختص بنظرها مشفوعة  .1
 .بالبیانات واألوراق والوثائق الالزمة لتمكینه من البت فیها

 اإلدارةیجوز أن تقدم صور طبق األصل من الوثائق بعد مراجعتها من  .2
 .ید مطابقتها لألصلالعامة للمجلس والتأشیر علیها بما یف

طلب من الجهات الحكومیة وغیرها كل ما یراه الزمًا من للمجلس أنی .3
 .البیانات واألوراق للبت في الموضوعات المعروضة علیه

  
  )18(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  زیاد شكري الظاظا 
  نائب رئیس مجلس الوزراء
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 2012 ةلسن ) 1/14( رقم الشرعي للقضاء األعلى المجلس قرار
  األسري واإلصالح اإلرشاد دائرة أعمال تنظیم الئحة بشأن

  الشرعي المجلس األعلى للقضاء
  ،م وتعدیالته2003سنة لبعد االطالع على القانون األساسي المعدل 

م وال سیما الفقرة الرابعة من 2011لسنة ) 3(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 
  ،منه) 79(المادة 
 المنعقدة )14( رقم جلسته في الشرعي للقضاء األعلى المجلس  أقره ما على وبناء

  ،م13/11/2012 بتاریخ
  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  :یلي ما قررنا

  

  الفصل األول
  تعاریف

  )1(المادة 
لم تدل القرینة على  یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لها أدناه ما

  :خالف ذلك
  .م2011لسنة ) 3(قانون القضاء الشرعي رقم : القانون
  .دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري: الدائرة

  .المحكمة العلیا الشرعیة: المحكمة
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  الفصل الثاني
  تشكیل الدائرة واختصاصاتها

  )2(المادة 
الشرعیة، یتبع مباشرة لرئیس یتولى رئاسة الدائرة أحد قضاة المحكمة العلیا  - 1

  .المحكمة العلیا الشرعیة
ینشأ في كل محكمة شرعیة ابتدائیة قسمًا لإلرشاد األسري یتبع للدائرة یتكون  - 2

 .من موجه أسري، ومساعد قانوني ، وكاتب ضبط، ومحضر
للدائرة مدیر یدیر شؤونها وهو المسئول اإلداري لموظفي الدائرة ویكون مسئوًال  - 3

 .لدائرةأمام رئیس ا
 

  )3(المادة 
  :تختص الدائرة بما یأتي

  .تعزیز وتقویة الروابط األسریة في المجتمع الفلسطیني - 1
 .الحد من النزاعات األسریة قبل عرضها على القضاء - 2
 .توعیة الجمهور بحقوقهم وواجباتهم األسریة تحقیقًا لألمن المجتمعي - 3
 .وتوثیقهاحمایة الحقوق المتصالح علیها بتحریر محاضرها  - 4
 .العمل على الحد من حاالت الطالق قبل وقوعه  - 5
العنایة بالمتزوجین الجدد وتأهیلهم للقیام بأدوارهم األسریة المناطة بهم لتحقیق  - 6

 .االستقرار األسري
 .نشر الثقافة األسریة في المجتمع الفلسطیني بما یساهم في تكون أسرة مستقرة - 7
بالتعاون معها إلقامة برامج مشتركة حشد جهود األفراد والمؤسسات والهیئات  - 8

 .تخدم المجتمع
إجراء دراسات وبحوث في الظواهر االجتماعیة واألسریة وتسلیط الضوء  - 9

 .علیها، وبیان أثرها على األسرة والمجتمع ونشر نتائجها
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عقد دورات تدریبیة لطاقم الدائرة داخلیًا وخارجیًا لالستفادة من الخبرات التي -10
  .دائرة لالرتقاء بعملهمتساعد موظفي ال

  .عقد مؤتمرات علمیة وحلقات دراسیة في موضوعات تهم األسرة-11
 .العمل على إنشاء الملتقى األسري-12
  

  )4(المادة 
  :تختص الدائرة بمتابعة الدعاوي والطلبات التي تقدم إلیها في األمور اآلتیة

  .طلبات الطالق بكافة أنواعها - 1
 .حكمها طلبات النفقات واألجور وما في - 2
 .طلبات حضانة الصغیر وحفظه ورؤیته وضمه واالنتقال به واستضافته - 3
 .دعاوي الحبس لالمتناع عن أداء دین النفقة - 4
 .دعاوي الطاعة - 5
 .دعاوي المهر والجهاز وما في حكمهما - 6
 .أي دعاوي أخرى تحال للدائرة - 7

 )5(المادة 
  :ال یجوز للدائرة النظر في الدعاوي والطلبات التالیة

  .على نفي أو إثبات البنوة التصالح - 1
 .التصالح على صحة الزواج أو بطالنه - 2
 .االتفاق على تعدیل أحكام الوالیة أو الوصایة أو القوامة أو الحضانة - 3
الدعاوي المستعجلة ومن أمثلتها كافة الدعاوي التي یخشى علیها من فوات  - 4

أو  الوقت ومنها طلب تسلیم الصغیر المشمول بالوالیة بصفة مؤقتة ألمین،
إلحدى المؤسسات االجتماعیة، أو طلب منع المدعى علیه مؤقتًا من مباشرة 
كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظیة لحمایة أموال القصر في 

 .التركة
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  الفصل الثالث
  اإلجراءات المتبعة أمام الدائرة

  )6(المادة 
االبتدائیة في الحاالت غیر یتم تقدیم طلب بدون رسوم إلى القسم بالمحكمة الشرعیة 

المحولة من القاضي ویقوم الموظف المختص باستالمه ویجب أن یتضمن الطلب 
  :البیانات اآلتیة

  .اسم مقدم الطلب وعمره ومهنته ومحل إقامته ووسیلة االتصال به - 1
 .الحالة االجتماعیة لمقدم الطلب - 2
 .بیان عن حالة األسرة وأفرادها - 3
 .بیاناتهم الشخصیة ووسیلة االتصال بهمأسماء كل من أطراف النزاع و  - 4
 .بیان طبیعة النزاع والمستندات إن وجدت - 5

 )7(المادة 
یقید الموظف الطلب یوم تقدیمه في سجل خاص معد لهذا الغرض یشتمل على 

  .تاریخ تقدیم الطلب ورقم القید وكافة بیاناته
  )8(المادة 

فحصه وتحدید موعد یعرض الطلب في الیوم ذاته على رئیس القسم بالمحكمة ل
لنظره بعد االتصال بطرفي النزاع وفق اإلجراءات المتبعة بخصوص المنازعات 

  .األسریة أو أي وسیلة أخرى یتحقق بها العلم بموعد الجلسة
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  )9(المادة 
یتم االجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم في موضوع النزاع ویقوم القسم بتبصیر 

المختلفة وعواقب التمادي فیه وآثاره وكذا إبداء النصح األطراف بجوانب النزاع 
  .واإلرشاد لهم في محاولة لتسویته ودیاً 

  )10(المادة 
إذا تم الصلح بین الطرفین یتولى رئیس القسم إثباته في محضر یوقع علیه الطرفان 
ویكون له قوة السندات واجبة التنفیذ بعد تصدیقه من قاضي المحكمة الشرعیة 

ورئیس المحكمة العلیا الشرعیة، بما ال یتعارض مع األحكام الشرعیة المختصة، 
  .والقوانین المعمول بها في المحاكم الشرعیة
  )11(المادة 

إذا لم تسفر الجهود عن حل موضوع النزاع ودیًا وأصر مقدم الطلب على استكمال 
  .السیر فیه فیوجه لعمل الالزم بخصوص إجراءات رفع الدعوى حسب األصول

  )12(المادة 
یقوم القاضي بإحالة الدعاوي والمعامالت المذكورة في المادة الخامسة من هذه 
الالئحة لقسم اإلرشاد األسري بعد تسجیلها وترسیمها وعرضها على القاضي في 
الجلسة األولى على أن یسجل ذلك في محضر الدعوى على أال تزید مدة النظر 

  .فیها من القسم عن عشرة أیام
  )13( المادة

یقوم قسم اإلرشاد األسري بعد تحویل الدعوى إلیه من القاضي بعمل الالزم حسب 
فإذا لم تتم المصالحة بین أطراف  ،) 10،9،8(ما ذكر من هذه الالئحة في المواد 

الدعوى أو المعاملة یقوم القسم بكتابة محضر مفصل إلى القاضي یخبره بما تم من 
  .إجراءات
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  )14(المادة 
عداد تقریرًا شهریًا إسام اإلرشاد واإلصالح األسري بالمحاكم الشرعیة بتقوم أق

بأعمالها ترفع لرئیس الدائرة حسب األصول، ویقوم رئیس الدائرة برفعه إلى رئیس 
  .المحكمة العلیا الشرعیة

  )15(المادة 
یرفعه یتابع مدیر الدائرة أعمال أقسام الدائرة في كل محكمة ویعد تقریرًا مفصًال عنه 

  .لرئیس الدائرة
  )16(المادة 

  .على موظفي المحاكم كافة تقدیم كافة التسهیالت لعمل هذه الدائرة
  )17(المادة 
  . یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )18(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار ویعمل به  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م2012من نوفمبر لسنة  13صدر في مدینة غزة بتاریخ 
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 حسن علي الجوجو/ الشیخ الدكتور  
  رئیس الـمجلس األعلى للقضاء الشرعي

 رئیـــس الـمحكمة العلیا الشـــــرعیة
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  2012لسنة ) 2/14(قرار المجلس األعلى للقضاء الشرعي رقم 
  بشأن مدونة سلوك القاضي الشرعي

  الشرعي المجلس األعلى للقضاء
  ،م2011لسنة ) 3(بعد االطالع على قانون القضاء الشرعي رقم 

المنعقدة ) 14(وبناء على ما أقره المجلس األعلى للقضاء الشرعي في جلسته رقم 
  ،م13/11/2012بتاریخ 

  العامة، المصلحة مقتضیات على وبناًء 
  ،قانوناً  لنا المخولة الصالحیات على وبناًء 
  :یأتي ما قررنا

  

  الفصل األول
  االستقالل القضائي

  )1(مادة 
على القاضي أن یصون استقالله بذاته، وأن ینأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو 

ال سلطان  مراجعة من السلطات األخرى في القضایا التي ینظرها، وأن یتذكر أن
 .لغیر القانون -في قضائه–علیه 

  )2(مادة 
على القاضي أن ال یلتمس أحدًا من زمالئه في قضائه، وأن ال یقبل التماسًا من 

یاهم منذورون لتحقیق العدالة  .أحد بهذا الخصوص، وأن یتذكر أنه وإ

  )3(مادة 
أثیر على القاضي أن ال یسمح للخصوم والمحامین أو أي شخص بالتدخل أو الت

 .في قضائه

  )4(مادة 
بشأن قضیة منظورة ) من أي شخص أو أیة جهة(ال یجوز االلتماس من القاضي 

 .أمامه، وال التوسط بشأن قضیة منظورة أمام غیره من القضاة
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  )5(مادة 
یحظر على القاضي ممارسة األعمال التجاریة، أو أن یكون عضوًا في مجالس 

سلطة أخرى، كما یحظر علیه تولي أي وظیفة أو إدارة الشركات والمؤسسات أو أیة 
 .مهنة أخرى

  )6(مادة 
ُجیزها القانون  .یحظر على القاضي أن یقوم بأعمال التحكیم في غیر األحوال التي ی

  
  )7(مادة 

 .یحظر على القاضي االنتماء إلى األحزاب والجمعیات السیاسیة
  

  )8(مادة 
تأثیر علیه من أحد من  في حال حصول أي هیمنة أو–یتوجب على القاضي 

إبالغ –زمالئه القضاة في أعماله القضائیة، أو وقوعه تحت التأثیر أو الهیمنة 
 .رئیسه بذلك

  الفصل الثاني
  ضمانات التقاضي

  )9(مادة 
على القاضي أن یلتزم بعلنیة المحاكمة ما لم یقرر إجراءها سرًا مراعاة للنظام العام 

 .أو محافظة على اآلداب

  )10(مادة 
 -في حكمه–في غیر األحوال التي یجیزها القانون، یحظر على القاضي أن یستند 

على معلوماته الشخصیة، أو على أیة بینة أخرى لم تقدم في الدعوى ولم یناقش 
فیها الخصوم عالنیة، وأن الحیدة عن منطق البیانات الدامغة المقدمة في الدعوى 

 .هي المؤشر على تأثره
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  )11(مادة 
مراعاة ما یجوز للخصوم أو وكالئهم من شرح آلرائهم الفقهیة والقانونیة أثناء مع 

جلسات المحاكمة، ال یجوز للقاضي سماع أحدهم بغیاب اآلخر خارج تلك 
الجلسات بما من شأنه التأثیر في قضائه، وبصرف النظر إن كان ذلك یحقق 

 .العدالة أم ال

  )12(مادة 
قدمة في الدعوى المنظورة أمامه، وبذل جهده في على القاضي تمحیص البیانات الم

سبیل الوصول إلى الحقیقة، ثم إصدار حكمه وفقًا لقواعد القانون واالجتهاد 
 .القضائي المستقر، فإن لم یجد فلیجتهد في تطبیق مبادئ الحق والعدالة

  )13(مادة 
یل على القاضي أن یجتنب تأجیل الجلسات ألسباب لیست مبررة، والسیما التأج

للسبب نفسه، أو تلبیة لطلب أحد الخصمین عند غیاب اآلخر، وعلیه مراعاة مدة 
 .التأجیل التي یحددها القانون

  )14(مادة 
ال یجوز للقاضي أن یؤجل إصدار القرارات التي تمهد لفصل النزاع أكثر من مرة، 

ال فعلى أما األحكام الختامیة فعلیه إصدارها خالل المدة التي تحددها القوانین، وإ 
القاضي أن یصدرها في مدة معقولة في ختام المحاكمة، وفي حال مخالفة المواعید 
المشار إلیها فإن على رئیس المحكمة أو القاضي المسئول تبلیغ التفتیش القضائي 

 .بالواقع
  

  )15(مادة 
ال یجوز للقاضي أن یبدي رأیه مسبقًا في النزاع المعروض علیه، سواًء للخصوم أو 

ن من شأن أوال یجوز أن یشارك في أي بحث أو نقاش قانوني وهو یعلم  غیرهم،
 .ذلك استخالص رأیه في النزاع
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  )16(مادة 
عیلهم أن یقبل أو یطلب هدیة، أو مكافأة  ُ یمنع على القاضي أو أفراد أسرته ممن ی
أو منفعة لنفسه أو لغیره أو قرضًا ما كان سیحصل علیه لوال تعلقه بعمله القضائي، 

متوقع أن یتعلق بذلك العمل أو لإلحجام عنه، ویستثنى من ذلك الكتب القانونیة  أو
 .التي یقدمها مؤلفها

  
  )17(مادة 

بین  -في كالمه وسلوكه–على القاضي عند ممارسة عمله القضائي أن یساوي 
شهودًا أو محامین (األشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافًا في المنازعة أم غیر ذلك 

وأال یمیز بینهم ألسباب تعود إلى العرق ) محكمة أو زمالء في المهنةأو موظفي 
 .أو اللون أو ألي سبب آخر، وعلیه أن یطلب من الموظفین التابعین له التقید بذلك

  )18(مادة 
على القاضي أال یبادر بتصرف یوحي أو یخلق انطباعًا لدى اآلخرین بأن أفراد 

هه في قضائه، وعلیه ما أمكن منع هؤالء أسرته، أو شخصًا ما له تأثیر على توج
 .من خلق ذلك االنطباع لدى اآلخرین

  )19(مادة 
على القاضي أن یتنحى عن الدعوى إذا توفر فیه أحد أسباب عدم الصالحیة 

 .الواردة في القانون

  )20(مادة 
عند نظره في دعوى معینة وتوفر فیه أحد أسباب الرد، أو عند –على القاضي 

 .أن یبلغ رئیسه -الحرجاستشعاره 
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  الفصل الثالث
  السلوك الشخصي والقضائي

  )21(مادة 
على القاضي أن یلتزم بالزي الرسمي المعهود للقضاة الشرعیین، وذلك للحفاظ على 
مهابة القاضي وشخصیته ومكانته المتمیزة في المجتمع، خاصة داخل المحكمة 

 .والمناسبات الرسمیة

  )22(مادة 
یقوم بأداء واجباته القضائیة من غیر مفاضلة وال تحیز وال تحامل  على القاضي أن

 .وال تعصب، بل ینبغي أن یؤدیها بما یعزز الثقة باستقالل القضاء ونزاهته

  )23(مادة 
ینبغي للقاضي أن یبدي النصح لزمیله بالعدول عن أي مسلك خاطئ، فإذا ما كان 

 .لكذلك المسلك یشكل جرمًا فعلیه أن یبلغ رئیسه بذ

  )24(مادة 
على القاضي اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بحق أي موظف یرتكب سلوكًا 

 .خاطئًا إذا كان یعمل تحت إشرافه

  )25(مادة 
على القاضي أّال یتوانى عن اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بحق أي شخص 

 .یرتكب سلوكًا خاطئًا داخل المحكمة

  )26(مادة 
ذا كان على القاضي  افتتاح جلسات المحاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي، وإ

وقت الجلسة محددًا في ضبط المحاكمة فعلیه التقید به، وافتتاح الجلسة في ذلك 
 .الموعد
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  )27(مادة 
على القاضي أال یتغیب عن عمله بغیر إذن مسبق من رئیسه ما لم یكن الغیاب 

عمله ومغادرته في األوقات المحددة للدوام لسبب قهري، وعلیه الحضور إلى مركز 
دعاة الحترام الخصوم  .الرسمي، بحیث یكون مثاًال للعاملین معه ومُ

  )28(مادة 
إذا دعت الضرورة القاضي للخروج من المحكمة أثناء الدوام الرسمي فعلیه أن یخبر 

 .مسئوله المباشر بذلك التخاذ ما یلزم من إجراءات

  )29(مادة 
تمام كافة على القاضي ق بل مغادرة المحكمة التوقیع على كافة السجالت وإ

 .المعامالت التي أنجزت في نفس الیوم

  )30(مادة 
على القاضي أن یولى عمله القضائي الصدارة، ویمنحه األولویة من بین النشاطات 

 .األخرى التي یباشرها

  )31(مادة 
رته بخرق مظاهر ال ینبغي للقاضي أن یسمح لموظفي المحكمة الخاضعین إلدا

العدالة بین الخصوم في دعوى قضائیة منظورة، أو بقبول هدیة أو مكافأة أو قرض 
 .من أحدهم، وعلیه مالحقة أيٍّ منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل

  )32(مادة 
على القاضي أن یحافظ على هیبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة ویتعین علیه 

وقورًا، حسن االستماع، دمث األخالق في في جمیع األحوال أن یكون صبورًا 
تعامله مع الخصوم، شدیدًا من غیر عنف، لینًا من غیر ضعف، یتمتع باحترام 

بسلوكه ومظهره ومنطقه في –الذات وقوة الشخصیة وسمو الشعور، وأن یعزز 
ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي، وبأنه ال  –المحكمة وخارجها 

 .حیز أو تعصب عنده في المعاملةمفاضلة أو ت



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )33(مادة 
یحظر على القاضي إفشاء سر المداوالت قبل صدور الحكم وبعده وفي جمیع 

 .األحوال التي ینص علیها القانون

  )34(مادة 
فوق الشبهات، وبما   -بفعل سلوكه في حیاته الخاصة  –على القاضي أن یكون 

مته، وبشكل ینعكس على احترام یؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقا
 .السلطة القضائیة

  )35(مادة 
مع األخذ بعین االعتبار أن للقاضي مجتمعه الخاص من األهل وذوي القربى 
واألصدقاء یتعین علیه الحد من المشاركة في المناسبات وقبول الدعوات التي من 

أو تجیز  شأنها جلب الشبهة علیه، أو قد تؤدي إلى عدم صالحیته لنظر الدعوى
 .رده

  )36(مادة 
یجوز للقاضي أن یشارك في النشاطات الخاصة شریطة أال تثیر الشكوك حول 
نزاهته، على أن تنظم تلك النشاطات بما ال یتعارض مع أوقات العمل وأدائه 

 .لواجبات وظیفته
  )37(مادة 

یمنع على القاضي إبداء أي تعلیقات أو آراء حول الدعاوي التي نظرها هو أو 
مالؤه، سواء في المجالس العامة أو الخاصة، ما لم یكن األمر لغایات التدریب ز 

 .القضائي أو البحث العلمي

  )38(مادة 
على القاضي أال یستغل مكانة منصبه القضائي الذي ینتمي إلیه لتعزیز مصالحه 

 .الشخصیة أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر

  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )39(مادة 
یكشف عن صفته الوظیفیة أو أن یلوح بسلطتها في ما قد یحظر على القاضي أن 

 .یضع فیه نفسه من مواقف قد تنال من قدسیة رسالته

  )40(مادة 
، على القاضي أن یقید عالقته مع المحامین أو غیرهم، ممن یمارسون أعماالً 

بصورة دائمة في المحكمة التي یعمل فیها، بالقدر الذي یجنبه شبهة التحیز أو عدم 
 .ادالحی

  )41(مادة 
عبِّر عن رأیه  ُ بما ال یتعارض مع أحكام القانون وواجباته الوظیفیة، للقاضي أن ی

 .بوسائل التعبیر كافة

  الفصل الرابع
  الكفاءة والمقدرة

  )42(مادة 
على القاضي أن یكون مطلعًا على جمیع القوانین واألنظمة النافذة في فلسطین 

 .أیضًا اإللمام بالشروح المتعلقة بها وعلى التعدیالت الجاریة علیها وعلیه

  )43(مادة 
على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي یصدر عن المحكمة العلیا الشرعیة، 
ومالحظة االجتهاد المستقر لدیها بشأن القضایا الخالفیة، وعلیه إتباع اجتهاد 

 .الهیئات العامة للمحاكم، إلى أن یجري الرجوع عنها بقرارات صریحة
  )44(مادة 

یتوجب على القاضي أن یكون مطلعًا على االتفاقیات الدولیة الثنائیة والجماعیة 
 .التي تكون فلسطین طرفًا فیها

  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )45(مادة 
على القاضي  أن یحضر الدورات التدریبیة، والندوات، و ورشات العمل، التي یقرر 

خطیًا في نهایة المجلس األعلى للقضاء الشرعي اشتراكه فیها، وعلیه أن یقدم تقریرًا 
 .كل دورة وفقًا لنموذج معد سلفًا لهذه الغایة
  )46(مادة 

على القاضي أن یحرص على تطویر مهاراته الشخصیة بخصوص الدورات 
استخدامات الحاسوب : المتخصصة التي یشارك فیها، وعلى وجه الخصوص

 .المختلفة، ووسائل االتصال، وتعلم اللغات

  )47(مادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار ویعمل به  –كل فیما یخصه  –المختصة كافة على الجهات 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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 رئیس الـمجلس األعلى للقضاء الشرعي

 الـمحكمة العلیا الشـــــرعیةرئیـــس 
 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

 2012لسنة ) 67(قرار وزیر األشغال العامة واإلسكان رقم 

  اعتماد وتصنیف مصانع مواد البناء في فلسطین تعلیمات بشأن
  

  وزیر األشغال العامة واإلسكان
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

  وتعدیالته، 2000لسنة ) 6(المواصفات والمقاییس الفلسطینیة رقم وعلى قانون 
  بشأن البیئة، 1999لسنة ) 7(وعلى قانون رقم 
  بشأن المدن والمناطق الصناعیة الحرة، 1996لسنة ) 10(وعلى قانون رقم 

بشأن إجراءات ترخیص المصانع  1999لسنة ) 5(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  والمنشآت الصناعیة،

  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة،و 
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

  :قررنا ما یلي
  

  )1(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف 

  :ذلك
  

  .وزارة األشغال العامة واإلسكان :الوزارة
  .امة واإلسكانوزیر األشغال الع :الوزیر
اللجنة المختصة بالبت في طلبات اعتماد وتصنیف مصـانع مواد البناء والرقـابة  :اللجنة

  .علیـها لضبط الجودة 
  .اشتراطات اعتماد وتصنیف مصانع مواد البناء في فلسطین  :االشتراطات

أي مصنع أو معمل أو شركة مرخص قانونًا بجمیع فروعه یقوم بإنتاج مواد  :المصنع 
  .البناء في فلسطین بشتى أنواعها وأصنافها 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

وجود قوة قاهرة وحدوث ظروف طارئة تحول دون تمكن المصانع  :األوضاع االستثنائیة
  . من أداء عملها

  )2(المادة 
  
  

مواد البناء، إضافة إلى ضبـط الجـودة تهدف هذه التعلیمات إلى اعتماد وتصنیف مصانع 
  .من أجل التطویر والرقي بصناعة مواد البناء في فلسطین 

  

  )3(المادة 
وتقدیمه ) 1ملحق رقم ( یلتزم صاحب المصنع بتعبئة نموذج طلبي االعتماد والتصنیف 

  .للوزارة مرفقًا معه المستندات المطلوبة 
  

  

  )4(المادة 
علیمات تشكل لجنة تسمى لجنة االعتماد والتصنیف ویصدر لغایات تطبیق أحكام هذه الت

  .بتشكیلها قرار من الوزیر
  

  )5(المادة 
  :تتولى لجنة االعتماد والتصنیف القیام بالمهام اآلتیة 

  .وضع االشتراطات والمواصفات الفنیة الالزمة لالعتماد والتصنیف  -1
  .فقة بالطلبات دراسة وتدقیق طلبات التصنیف والتأكد من صحة الوثائق المر  -2
 .تكلیف كوادر فنیة للتفتیش على المصانع والشركات للحصول على المعلومات الالزمة  -3

تقییم المصانع حسب إمكانیاتها وجودة إنتاجها مراعیة في ذلك المواصفات واالشتراطات  -4
 .المطلوبة 

كات رفع التقاریر والتوصیات إلى الوزیر أو من ینوب عنه بخصوص أعمالها وقوائم الشر  -5
والمصانع التي استوفت كافة المواصفات واالشتراطات المطلوبة بغرض المصادقة 

 .واالعتماد النهائي 
 

  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )6(المادة 
تعتبر إدارة المصنع هي المسئولة عن صحة جمیع البیانات الموجودة في طلب االعتماد 

  .أو التصنیف وفقًا لهذه التعلیمات 
  )7(المادة 

والتصنیف حسب آلیة اعتماد وتصنیف المصانع والشركات التي یتم تتم إجراءات االعتماد 
  ) .2ملحق رقم ( إقرارها عن طریق اللجنة حسب 

  

  )8(المادة 
تأخذ اللجنة بعین االعتبار االشتراطات اإلداریة والفنیة واالشتراطات الخاصة بالموقع العام 

البناء، والمطلوبة العتماد أو  والبیئة واآلالت والمعدات الواجب توافرها لكل مادة من مواد
  .) 4، ملحق رقم 3ملحق رقم ( حسب  تصنیف هذه المصانع

  

  )9(المادة 
  

یتم تصنیف المصانع وشركات مواد البناء وفقًا للمعاییر الواردة في اشتراطات 
  :التصنیف وذلك على النحو التالي 

  .مصنع درجة أولى -1
  .مصنع درجة ثانیة -2
 .مصنع درجة ثالثة -3

 
  

  )10(المادة 
  

تصدر شهادات االعتماد أو التصنیف لدورتین خالل العام، وتبدأ الدورة األولى من  -1
یولیو وتنتهي  1یونیو وتبدأ الدورة الثانیة من /  30ینایر وتنتهي في /  1بدایة العام 

  . دیسمبر 31في 
تبقى شهادة االعتماد ساریة المفعول لمدة ستة شهور ویمكن تمدیدها في األوضاع  -2

  .االستثنائیة حسب ما تقره اللجنة وباعتماد من الوزیر أو من ینوب عنه 



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )11(المادة 
تخضع مصانع مواد البناء المعتمدة والمصنفة من قبل الوزارة كافة لنظام المراقبة 

  .والتفتیش الذي تقره الوزارة والجهات المختصة األخرى 
  

  )12(المادة 
  

ة بعدم مزاولة أعمالها إال بعد الحصول على تلتزم مصانع مواد البناء المرخصة كاف
ال تضع نفسها تحت طائلة المسئولیة الجزائیة والمدنیة   .شهادة االعتماد والتصنیف وإ

  

  )13(المادة 
ساعة في حالة حدوث أي تغییر في  48یجب إخطار الوزارة خطیًا خالل مدة ال تزید عن 

  .تصنیف إمكانیات المصنع عن اإلمكانیات الواردة في طلب ال
  

  )14(المادة 
  

  :یحق للوزارة سحب الشهادة من المصنع في الحاالت التالیة 
  .إخالل المصنع بالمعاییر الواردة في اشتراطات االعتماد والتصنیف  -1
  .تقدیم بیانات أو معلومات مخالفة للحقیقة  -2

 

  

  )15(المادة 
أقصاها سنة من على المصانع القائمة كافة توفیق أوضاعها القانونیة خالل مدة 

  .تنفیذ هذه التعلیمات
  

  )16(المادة 
تلتزم إدارة المصنع بتنفیذ جمیع التوصیات التي تقدمها الوزارة والجهات المختـصة 

  .حسب ما تراه مناسبًا بعد إجراء عملیات التفتیش على المصنع 
  
  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

  )17(المادة 
  

التعلیمات، تنفیذ أحكام هذه  –كل فیما یخصه  –على الجهات المختصة كافة 
  .ویعمل بها من تاریخ صدورها وتنشر في الجریدة الرسمیة 

  

  
  م22/08/2012 :صدر بمدینة غزة بتاریخ

        هـ  1433/شوال/04 :الموافق              
. م.د                    

  یوسف محمود المنسي
  

  وزیر األشغال لعامة واإلسكان
  

  



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

 م2012 لسنة) 68(قرار وزیر األشغال العامة واإلسكان رقم 

  اعتماد وتصنیف المختبرات الهندسیة في فلسطینتعلیمات بشأن 
  

  وزیر األشغال العامة واإلسكان،
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،1999لسنة ) 6(وعلى أحكام قانون العطاءات العامة رقم 
  وتعدیالته، 2000لسنة ) 6(رقم وعلى قانون المواصفات والمقاییس  الفلسطینیة 

  م، 1999لسنة ) 7(وعلى قانون البیئة رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
  :قررنا ما یلي 

  

  )1(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على 

  :ذلك خالف 
  .وزارة األشغال العامة واإلسكان :الوزارة   .1
  .وزیر األشغال العامة واإلسكان :الوزیر  .2
اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات والتطویر بوزارة األشغال العامة  :اإلدارة العامة  .3

 .واإلسكان

 .المدیر العام لإلدارة العامة :المدیر العام  .4

 .لجنة اعتماد وتصنیف المختبرات الهندسیة  :اللجنة  .5

اعتماد وتصنیف المختبرات الهندسیة وفق اختصاصها  :االعتماد والتصنیف  .6
 .ودرجتها الفنیة 

 .المختبرات الهندسیة بمناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة  :المختبرات  .7



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

 .اللجنة التي یتم تشكیلها من قبل المدیر العام  :لجنة التفتیش  .8

الطلب المعد من قبل الوزارة والذي یقدم إلى اإلدارة  :طلب االعتماد والتصنیف  .9
 .العامة

 .شهادة االعتماد والتصنیف الصادرة من اإلدارة العامة بالوزارة  :الشهادة.10
 

  )2(المادة 
  .تشكل لجنة االعتماد والتصنیف بقرار من الوزیر بناء على تنسیب المدیر العام 

  
  

  )3(المادة 
خالل العام دورتین لالعتماد والتصنیف تبدأ الدورة األولى من بدایة العام ینعقد 

وتنتهي بنهایة  1/7، وتبدأ الدورة الثانیة في  30/6ینایر وتنتهي في  1/1المیالدي 
  .دیسمبر من كل عام  31/12العام 

  
  )4(المادة 

صدار تمنح شهادة االعتماد والتصنیف للمختبر إجراء الفحوصات الفنیة الهندس یة وإ
التقاریر الفنیة، وتكون هذه الشهادة ساریة المفعول حتى نهایة دورة االعتماد 

  .والتصنیف ما لم یرد خالف ذلك 
  

  )5(المادة 
  :تصنف المختبرات الهندسیة حسب اختصاصها إلى اآلتي 

  ) .الجسات ( مختبر التربة   .1
  .مختبر التربة   .2
 .مختبر اإلسفلت   .3
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 .مختبر تصمیم الخلطة األسفلتیة   .4

 .مختبر استوائیة السطح وتسویة العیوب   .5

 .مختبر الخرسانة   .6

 .مختبر البلوك   .7

 .مختبر الحدید   .8

 .مختبر البالط   .9

 .مختبر الركام .10

 .مختبر األسمنت .11

 .مختبر الدهانات .12

 .مختبر البالستیك .13

 .مختبر األلمنیوم .14

 .لحة العامة أي اختصاصات أخرى تضاف حسب المص.15
 
  
  

  

  )6(المادة 
  :تتولى لجنة االعتماد والتصنیف القیام بالمهام اآلتیة 

تجهیز اآللیة المتبعة في االعتماد والتصنیف من قبل المدیر العام بما ال یتعارض  -1
  .مع معاییر االعتماد والتصنیف العتمادها من اللجنة 

الوثائق المرفقة بالطلبات،  التدقیق في طلبات االعتماد والتصنیف والتأكد من صحة -2
والقیام بالزیارات المیدانیة للمعامل الهندسیة المطلوب اعتمادها وتصنیفها والحصول 

  .على المعلومات الالزمة لهذا االعتماد والتصنیف 
یوم  30اعتماد وتصنیف المختبرات حسب اختصاصاتها ورفع توصیة للوزیر خالل  -3

 .من استیفاء متطلبات التنصیف 
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 )7(المادة 

لغایات تطبیق هذه التعلیمات تشكل لجنة تفتیش من قبل المدیر العام و وتتولى 
  :القیام بالمهام التالیة 

  

القیام بزیارات میدانیة للتفتیش على المختبرات من الناحیـة الفنیـة واإلداریـة للتأكـد مـن  -1
  .مطابقتها للمواصفات المطلوبة 

  .والتصنیف لدراستها التخاذ اإلجراء الالزم  رفع التقاریر الفنیة للجنة االعتماد -2
 .االستعانة بالخبراء والفنیین إذا دعت الحاجة لذلك  -3

 

  )8(المادة 
  :یتولى المدیر العام بالتنسیق مع الوزیر القیام بالمهام التالیة 

  .دراسة اآللیة المتبعة في اعتماد وتصنیف المختبرات والمعدة من قبل اللجنة  -1
االعتـماد والتصنیـف بناء على توصیـات اللجنة العتمادها من قبل تنسیـب شهادات  -2

  .الوزیر 
 .إیقاف اعتماد أي مختبر في حال حدوث خلل في عمله، بعد موافقة الوزیر -3

یجوز للوزیر في حاالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة أن یستثني تطبیق بعض  -4
 .جنة بهذا الخصوصالشروط الواردة في هذه التعلیمات بعد أخذ رأي الل

 

  )9(المادة 
بشأن آلیات ) 1(تتُبع اإلجراءات المعتمدة من قبل الوزارة والمبینة في الملحق رقم

  .االعتماد والتصنیف
  )10(المادة 

إذا تعددت اختصاصات المختبر وتوافرت لدیه الشروط والمواصفات لهذه 
  .االختصاصات فله الحق أن یحصل على عدة تصنیفات 
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  )11(المادة 
یقدم طلب االعتماد والتصنیف للوزارة مرفقا بجمیع األوراق والمستندات الثبوتیة 

  :وعلى أن یكون متضمنًا وما یلي ) 2ملحق ( الرسمیة المطلوبة في 
كشوف باألطقم الفنیة واإلداریة، معززة بالمؤهالت العلمیة وشهادات الخبرة العملیة .1

  .ات المعنیة الموثقة لكل من أعضائها من الجه
  .كشوف باألجهزة والمعدات الموجودة بالمختبر .2
  .شهادات معایرة األجهزة ساریة المفعول .3
  .شهادة تصدیق من مدیریة الدفاع المدني على أنظمة سالمة المبنى .4
  .شهادة جودة البیئة.5
  .شهادة تأمین على العمال.6
  .رخصة مزاولة المهنة من البلدیة.7
  :للمختبر ویحتوي علىطات الهندسیة ملف المخط.8
 .عاد المختبر والمرافق الملحقة بهمخطط یوضح أب  - أ

  .یوضح مواقع األجهزة داخل المختبرمخطط   -  ب
 .مخطط الشبكة الكهربائیة والصحیة  -  ت

 .مخطط شبكة اإلنذار ضد الحریق وأجهزة ومعدات إطفاء الحریق   -  ث

 .یستوفي على طلبات االعتماد والتصنیف المقدمة الرسوم المطلوبة  -9
 

  )12(المادة 
 ة في ـــة الموضحــة واإللزامیــة والفنیـــروط اإلداریـــــر استیفاء الشـــــب على المختبــــیج -1

  .)3ملحق (
على كل مختبر توفیر األجهزة الالزمة إلجراء الحد األدنى لالختبارات الواجب توفر  -2

 ).4ملحق(الختصاصإمكانیة إجرائها في المختبرات الهندسیة العتمادها في مجاال
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یجب أن تتحقق مواصفات المختبر كمساحة ومرافق وشبكات صحیة وكهربائیة  -3
وأنظمة سالمة المواصفات المشترط توفرها لتحقیق األداء المطلوب لالختصاص 

 .حسب ما تقره اللجنة 

 .)5ملحق ( ام ضبط الجودة المطلوب أن یحقق المختبر نظ -4
 

 )13(المادة 

المعتمد أو المصنف المحافظة على جمیع األجهزة والمعدات والكوادر یلتزم المختبر 
الفنیة  واالشتراطات والمتطلبات التي اعتمد أو صنف على أساسها طوال دورة 
االعتماد والتصنیف وفي حالة حدوث أي تغییر یخل باالعتماد والتصنیف أو تغییر 

جب إخطار الوزارة خالل العنوان أو تغییر الكوادر أو فتح فروع أخرى للمختبر ی
  .خمسة عشرة یومًا من حدوث التغییر 

  
  

  

  )14(المادة 
یترتب على مخالفة المختبر لمعاییر االعتماد والتصنیف وحدود االختصاص الذي 

  .قررته الوزارة الخضوع لإلجراءات القانونیة 
  )15(المادة 

هذا في حالة حدوث خالف فني بین طالب الفحص والمختبر الهندسي یرفع 
الخالف الفني لدائرة المختبرات الهندسیة بالوزارة للبت فیه، على أن یتم إجراء 

  .الفحوصات الالزمة في المختبر إن أمكن أو تحت إشراف الوزارة 
  )16(المادة 

ال تعتبر التقاریر الفنیة المعدة من قبل المختبرات الهندسیة الخاصة لصالح الجهة 
ور تقاریر رسمیة، وال یجوز التعامل مع المعلومات المالكة للمختبر الهندسي المذك

الواردة فیها بصفة رسمیة إال بعد موافقة دائرة المعامل الهندسیة وتسدید ما یترتب 
  .على ذلك للوزارة 
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  )17(المادة 
ال تعتبر التقاریر الفنیة المعدة من قبل معامل أجنبیة تقاریر رسمیة وال یجوز 

دة فیها إال في حاالت الفحوصات غیر المتوفرة في التعامل مع المعلومات الوار 
مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة على أن تجري هذه الفحوصات غیر المتوفرة في 
مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة في معامل معتمدة من قبل الوزارة أو بعد موافقة 

  .الوزارة 
  )18(المادة 

تي تم اعتمادها وتصنیفها وفقا الختصاصات تنشر الوزارة قوائم دوریة بالمختبرات ال
المختبر لذوي العالقة من المؤسسات والجهات الرسمیة ، ویحق للوزارة مراسلة 
جمیع الجهات و المؤسسات المعنیة بعدم التعامل مع أي مختبر هندسي یزاول 

  .العمل بدون شهادة اعتماد و تصنیف الوزارة بالتنسیق مع الجهات المختصة 
  )19(المادة 

یوقف االعتماد والتصنیف الممنوح للمختبر في حال اإلخالل بالمتطلبات  -1
الالزمة للحصول علیهأو إذا أتضح هبوط مستوى الكفاءة المطلوبة للمختبر، ویلغى 
القرار الصادر باإلیـقاف بعد التأكد من قدرة المختبر على االلتزام بمتطلبات 

 .االعتماد والتصنیف ورفع مستوى كفاءته

  .ؤثر فترة اإلیقاف على تاریخ نهایة دورة االعتماد والتصنیف ال ت -2
یجوز للجنة أن توقف أو تلغي اعتماد أو تصنیف أو تقـلل عدد  -3

االختصاصات التي تم اعتمادهاوتصنیفها للمختبر في حال إنقاص عدد العاملین 
 .أو األجهزة في المختبر 

عدد العاملین أو  ال یجوز زیادة عدد االختصاصات في حالة وجود نقص في -4
 .األجهزة الالزمةلمنح االعتماد والتصنیف
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  )20(المادة 
یجوز ألصحاب المختبرات األجنبیة فتح مختبرات هندسیة داخل األراضي 
الفلسطینیة في حال وجود عقد شراكة طرف فلسطیني وعلى أن یكون للطرف 

  .على األقل من قیمة عقد الشراكة  %51الفلسطیني نسبة 
  )21(المادة 

یجوز عقد شراكة بین مختبرین أو أكثر إلجراء بعض الفحوصات على أن تكون 
  .التقاریر الصادرة ألي فحص باسم المختبر الفاحص 

  )22(المادة 
  :یشترط قبل افتتاح فرع جدید ألي مختبر هندسي إجراء المتطلبات التالیة  -1
  .ید للمختبر مخاطبة اإلدارة العامة بشكل رسمي ببدء إجراءات افتتاح فرع جد  - أ

براز المخططات الهندسیة للموقع   -  ب   .تحدید المكان الجغرافي للفرع وإ
یجب أن یكون مدیر الفرع حاصل على شهادة البكالوریوس في الهندسة المدنیة   -  ت

 .بخبرة ال تقل عن خمس سنوات مرفقة بشهادة تفرغ وعضویة نقابة المهندسین 

 .ذا الفرع تحدید االختصاصات التي سیعمل بها المختبر به   -  ث

 .یجب توفیر فني واحد لكل اختصاص   - ج

 ) .5(إتباع تعلیمات معایرة األجهزة والمعدات الموجودة بالفرع حسب ملحق   - ح

 .إبراز شهادتي سلطة جودة البیئة والدفاع المدني لهذا الفرع   - خ

صــدار تقــاریر مــن الفــرع قبــل اعتمــاده مــن الــوزارة  -2 فــي حــال ثبــوت إجــراء فحوصــات وإ
من المختبر الرئیسي وكافة فروعـه لمـدة عـام كامـل والتعمـیم بـذلك  یتم سحب الشهادة

 .على جمیع المؤسسات المعنیة 

یحق لطالب االعتماد والتصنیف الحـصول على شهادة الفرع خالل عشرة أیام من  -3
صدور قرار منحه االعتماد والتصنیف على أن یكون قد استوفى دفع رسوم 

  .الشهادة
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 )23(المادة 

تنفـیذ أحـكام هذه التعلیمات،  –كل فیما یخصه  –لمختصة كافة على الجهات ا
  .ویعمل بها من تاریخ صدورها وتنشر في الجریدة الرسمیة 

  
  م22/08/2012 :صدر بمدینة غزة بتاریخ

  هـ1433/شوال/04 :الموافق 
  یوسف محمود المنسي. م.د            

  

  وزیر األشغال لعامة واإلسكان
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  م2012لسنة ) 109(رقم  واالسكان یر االشغال العامةقرار وز 
) 67(من قرار وزیر األشغال العامة واإلسكان رقم ) 15(بشأن تعدیل المادة رقم 

 اعتماد وتصنیف مصانع مواد البناء في فلسطین تعلیمات م بشأن2012لسنة 
      

  وزیر األشغال العامة واإلسكان
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع على أحكام القانون األساسي المعدل لسنة 

  وتعدیالته، 2000لسنة ) 6(وعلى قانون المواصفات والمقاییس الفلسطینیة رقم 
  بشأن البیئة، 1999لسنة ) 7(وعلى قانون رقم 
  بشأن المدن والمناطق الصناعیة الحرة، 1996لسنة ) 10(وعلى قانون رقم 

نع بشأن إجراءات ترخیص المصا 1999لسنة ) 5(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  والمنشآت الصناعیة،

اد م بشأن اعتم2012لسنة ) 67(وعلى قرار وزیر األشغال العامة واإلسكان رقم 
  ،وتصنیف مواد البناء في فلسطین

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

  - :قررنا ما یلي
  

  )1(المادة 
لسنة ) 67(وزیر األشغال العامة واإلسكان رقم  من قرار) 15(تعدیل المادة رقم 

  :م لتصبح كالتالي2012
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على المصانع القائمة كافة تصویب أوضاعها القانونیة حتى نهایة شهر ینایر " 
  " م2013

  )2(المادة 
ویلغي هذا القرار أي ،على جمیع الجهات المختصة تنفیذ هذا القرار كل فیما یخصه

  .به اعتبارًا من تاریخ صدورهعمل قرار سابق یتعارض معه وی
  

  م13/12/2012صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  ه1433محرم لعام  29الموافق  

  
  یوسف صبحي الغریز. م.د

  
  

  وزیر األشغال العامة واإلسكان                                                
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  نظام مجالس الهیئات المحلیة للمحافظات الجنوبیة 
  الصحیة بشأن المكاره

  
  مجالس الهیئات المحلیة للمحافظات الجنوبیة،

من قانون ) فقرة ب/15(عمًال بالصالحیات المخولة لنا بموجب نص المادة 
  ،)م1/1997(الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 

   - :صدرنا النظام التاليأفقد 
  )1(المادة 

  اسم النظام
لمجالس الهیئات المحلیة یطلق على هذا النظام اسم نظام المكاره الصحیة 

  .للمحافظات الجنوبیة
  )2(المادة 

  تعاریف في هذا النظام
یكون لأللفاظ والعبارات التالیة حیثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها 

  :أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك
  .وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  .وزیر الحكم المحلي :الوزیر

داري معین :یةالهیئة المحل   .وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإ
  .مجلس الهیئة المحلیة :المجلس
  .رئیس الهیئة المحلیة :الرئیس
و ویشمل األبنیة واألراضي الواقعة ضمن الهیئة المحلیة سواء كانت مسورة ا :العقار

  .الیة مبنیًا علیها أو خالیة من البناء عامة أم خاصةغیر مسورة مشغولة أم خ
الشخص الطبیعي والمعنوي الذي یشغل العقار أو یتعاطى حرفة أو مهنة  :المكلف

  .به سواء كان مالكًا أو متصرفًا فیه بأي سبب قانوني أو وكیله أو المتولي علیه
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  .اإلخطار الصادر للمكلف من رئیس الهیئة المحلیة :اإلخطار
مهما كان منشأه أو ما كل ما یضر بالصحة العامة والبیئة أو صحة الفرد  :المكرهة

  .كان مؤذیًا برائحته أو بغیر ذلك سواء وجد في محل عام أو خاص
الفضالت والزبل والمخلفات الصلبة أو السائلة وتشمل مخلفات الهدم  :النفایات

  .والبناء الناتجة من المحالت أو العقارات العامة والخاصة
لمحلیة لتطبیق أنظمة الموظف المختص من قبل الهیئة ا :مفتش الصحة والبیئة

  .وتعلیمات الهیئة المحلیة
  )3(المادة 

  منع المكاره الصحیة
یًا من المكاره المنصوص أیحظر على أي شخص طبیعي أو معنوي أن یحدث 

  .علیها في هذا النظام داخل نفوذ الهیئة المحلیة
  )4(الماة 

  مقاصد هذا النظام
  -:هذا النظام تعتبر من المكاره ما یلي لغایات

 .إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضررًا بالصحة العامة .1

إحداث أي حفرة أو قناة أو تجمع مائي أو مجرى او مسیل أو بالوعة أو بئر أو  .2
مرحاض أو مزبلة أو مدخنة أو ما شابه ذلك أو اإلبقاء على أي منها بصورة 

 .تلحق ضررًا بالغیر أو بالصحة العامة

مكان آخر معد إلیواء الحیوانات أنشئ أو أستعمل  أي إسطبل أو زریبة أو أي .3
بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى انتشار الروائح الكریهة وكل 

 .حیوان یحفظ أو یترك في غیر المكان المخصص له

إحداث أو التسبب في إحداث أي صوت مزعج أو دخان أو غبار أو فضالت  .4
یهة أو الحشرات والزواحف الضارة بصورة أو أن یؤدي إلى انتشار الروائح الكر 

 .تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقالق الراحة العامة
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ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى  .5
 .إقالق الراحة العامة

بناء إسالة المیاه أو طرح األوساخ أو النفایات أو األتربة أو الطمم أو مخلفات ال .6
أو اآلالت أو الماكینات الخردة أو األخشاب أو الصنادیق أو األوعیة أو أي 
أشیاء أخرى في الشوارع أو على األرصفة أو في أي مكان آخر بصورة تلحق 

 .ضررًا في الغیر أو بالصحة العامة

عدم محافظة أي شخص على نظافة العقار الذي یشغله أو ملحقاته بما في  .7
 .اخمه أو الساحات التابعة أو المجاورة لهذلك الرصیف الذي یت

تفریغ أو طرح محتویات الحفر أو المصارف أو صهاریج النضح في غیر  .8
 .األماكن المخصصة لها أو تركها تنساب بأي صورة من الصور

 .رمي النفایات من المركبات .9

 .أن یبول أو یغیط في أي طریق عام أو یتسبب بتلویثها بأي صورة أخرى  .10

لوقود الذي ینجم عنه الدخان والغازات المضرة بالصحة العامة استعمال ا  .11
 . وصحة المجاورین

ممارسة أي شيء یرى رئیس البلدیة أو الموظف المختص أن من شأنه إلحاق   .12
 .الضرر وتعریض حیاة أو سالمة أو صحة أو مال اإلنسان للخطر

لنافقة بشكل إلقاء مخلفات وفضالت الحیوانات والدواجن وخالفه المذبوحة أو ا  .13
 .عشوائي

  )5(المادة 
  تكلیف بالمحافظة على النظافة

یترتب على كل مالك أو متصرف بالملك بالمحافظة على نظافة العقار الملك أو 
تصرف فیه وما حوله بما یرضي مفتش الصحة والبیئة أو الموظف المختص في مال

زالة كل النفایات في ملكه أو جوا ره وذلك بنقلها بصورة في الهیئة المحلیة وتنظیف وإ



  2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة( الخامس والثمانون                          العـدد

 

 

 

مكان  أي منتظمة تحددها الهیئة المحلیة إلى المكان المخصص لذلك أو في
  .مناسب یكون في متناول عمال النظافة

  )6(المادة 
  أماكن جمع النفایات

یحق للهیئة المحلیة أن تعین أماكن مناسبة وفق رؤیتها تستعمل لجمع النفایات 
یه من نفایات في ملكیة أو تحت تصرف الهیئة الصلبة والسائلة ویكون ما ینقل إل

  .المحلیة
  )7(المادة 

  منع إعاقة المرور
ال یجوز ألحد أن یعیق أي طرق عامة بإلقائه أو بتركه فیها مواد أو أي أشیاء 
أخرى أو وضعه أو سماحه ببروز تلك المواد واألشیاء بصورة تجعل المرور في 

  .الطریق غیر مأمون أو تضایق حریة المرور
  )8(المادة 

  منع تفریغ النفایات أو حرقها
ال یجوز لغیر موظفي الهیئة المحلیة أو من تفوضه بذلك تفریغ النفایات من  .1

الصنادیق واألوعیة التي تجهزها الهیئة المحلیة في الطرقات أو في األماكن 
 .العامة

ال یجوز ألي شخص أن یقوم بإتالف النفایات وذلك بحرقها سواء كان الحرق  .2
داخل الصنادیق أو األوعیة أو في الطرق العامة أو في أي عقار واقع تحت 

 .مسئولیته

  )9(المادة 
  منع إلقاء النفایات أو نقلها أو معالجتها

   - :یحظر على أي شخص طبیعي أو معنوي ما یلي
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إلقاء النفایات الصلبة والسائلة بما فیها مخلفات الهدم والبناء بشكل عشوائي  .1
 .واألوعیة أو في غیر األماكن المخصصة لذلكخارج الحاویات 

جمع النفایات أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها في أي مكان یقع داخل  .2
 .نفوذ الهیئة المحلیة إال بموافقة رئیسها أو مفتش الصحة والبیئة

 .تلویث مصادر المیاه من اآلبار والینابیع والبرك وخالفه .3

والحیوانات وخالفه المذبوحة في األماكن العامة وضع مخلفات الطیور الداجنة  .4
لقاءها في الحاویات واألوعیة  ویتم وضعها في أكیاس محكمة اإلغالق وإ

 .الخاصة بها

إلقاء الطیور الداجنة والحیوانات وخالفه النافقة بخالف األماكن المخصصة لها  .5
 .من الهیئة المحلیة

المذبوحة في مناهل ومواسیر إلقاء النفایات أو مخلفات الطیور والحیوانات  .6
 .تصریف میاه الصرف الصحي

  )10(المادة 
  تفتیش المكاره

یحق لرئیس الهیئة المحلیة أو من یفوضه بالدخول إلى أي عقار یشتبه بوجود  .1
مكرهة صحیة فیه والكشف علیه بالطریقة التي یراها مناسبة في ذلك للتأكد من 

شرطة لهذا الغرض فإذا ظهر وجود خلوه من أي مكرهة وله االستعانة بأفراد ال
مكرهة صحیة فیتحمل المكلف صاحب الملك أوالمتصرف مصاریف هذا 
التفتیش باإلضافة إلى مصاریف إزالتها وتحصل منه فورًا أو یتم احتسابها على 

 .فاتورة الخدمات

رأي مفتش الصحة والبیئة بشأن وجود المكرهة الصحیة أو مصدرها  یعتبر .2
األعمال واإلجراءات الالزمة إلزالة المكرهة ومنع تكرارها وماهیتها أو بشأن 

 .حاسمًا ونهائیاً 
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  )11(المادة 
  سلطة رئیس الهیئة المحلیة بتكلیف المكلفین بإزالة المكاره الصحیة

لرئیس الهیئة المحلیة تكلیف أي شخص توجد في ملكه أو في أي عقار أو  .1
بإزالة تلك المكرهة بمقتضى مكان تحت إدارته ومسئولیته أي مكرهة صحیة 

تعلیمات تحریریة تعین في إخطار یبلغه له خالل المدة المعینة في ذلك 
 .اإلخطار

إذا تخلف الشخص الذي أرسل إلیه اإلخطار عن العمل بمقتضى التعلیمات  .2
الواردة فیه فیجوز لرئیس الهیئة المحلیة إذا اقتضت الضرورة ذلك أن یفوض 

المحلیة بإزالة تلك المكرهة وباستیفاء نفقة إذالتها  أي موظف من موظفي الهیئة
 .من صاحب الملك أو المتصرف الذي بلغ إلیه اإلخطار

أو ) محاطة باألسوارالغیر األرض الفضاء (أصحاب العقارات  یلتزم .3
المتصرفین فیها بأي سبب قانوني سواء كانت مصدرًا للمكاره الصحیة أو مكبًا 

المكرهة الصحیة وتحمل نفقة إزالتها واآلثار المترتبة  عشوائیًا أو غیر ذلك بإزالة
لزامهم بإقامة األسوار المناسبة وفق أنظمة وتعلیمات الهیئة المحلیة  .علیها وإ

  )12(المادة 
  استعمال أوعیة وأكیاس النفایات

على أي شخص أن یحتفظ في مكان سكنه أو عمله الخاص أو العام بوعاء أو  یجب
لحفظ النفایات ووضعها في مكان مخصص لذلك أو في مكان  أكیاس محكمة اإلغالق

  .مناسب یكون في متناول عمال النظافة في األوقات المحددة من الهیئة المحلیة
  )13(المادة 

  تبلیغ اإلخطارات
لغ  .1 الشخص الموجه إلیه  إلىیعتبر كل إخطار بموجب هذا النظام قانونیًا إذا بُ

رسل إلیه بالبرید المسجل ن عمله أو إذا أأو إذا بلغ في محل سكناه أو في مكا
سكناه أو في مكان عمله فإذا تعذر تبلیغ اإلخطار كما ذكر فیعتبر  على محل
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تبلیغه قانونیًا إذا عرض في مكان ظاهر من أحد األماكن المذكورة أو على 
الملك الذي یتناوله اإلخطار أو إذا نشر بأي وسیلة معقولة أخرى في منطقة 

 .لیةالهیئة المح

 .كل إخطار یتم تبلیغه بموجب هذا النظام یعتبر أنه محرر حسب األصول .2

إذا كان الملك الذي توجد فیه المكرهة الصحیة یخص أكثر من شخص واحد  .3
 .فیكفي تبلیغ اإلخطار ألي واحد منهم

  )14(المادة 
  سلطة المجلس بإصدار بیانات وتعلیمات

من بیانات وتعلیمات لتسهیل تنفیذ  لمجلس الهیئة المحلیة إصدار ما یراه مناسباً 
  .أحكام هذا النظام

  )15(المادة 
  منطقة النفوذ

جمیع األراضي الخاضعة لنفوذ الهیئات المحلیة على أحكام هذا النظام  یسري
  .للمحافظات الجنوبیة

  )16(المادة 
  عقوبات

حكام أكل من یخالف  فإن مع عدم اإلخالل بما یقضي به قانون العقوبات الفلسطیني
أو تخلف  سواء بالفعل أو التركتوضع بمقتضاه  قرارات أو تعلیماتهذا النظام أو أي 

عن أداء أي واجب من الواجبات المفروضة علیه أو أعاق موظف الهیئة المحلیة عن 
مائتي (أداء مهمته یعتبر أنه ارتكب جرمًا ویعاقب علیه بغرامة مالیة ال تقل عن 

وفي حالة استمرار المخالفة أو تكرارها یعاقب ) كلألف شی(وال تزید عن  ،)شیكل
بعد أن یتم ) ألفي شیكل(وال تزید عن ) أربعمائة شیكل(بغرامة إضافیة ال تقل عن 

إبالغ المخالف إخطارًا خطیًا من رئیس الهیئة المحلیة بارتكابه الجرم أو بعد إدانته 
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محلیة إلزالة المكرهة وذلك باإلضافة إلى أي نفقات أو مصاریف تكبدتها الهیئة ال
  .الصحیة مهما بلغت

  )17(المادة 
  یان هذا النظامر بدء س

یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ التوقیع علیه من قبل وزیر الحكم 
  .المحلي

  
  تواقیع رؤساء الهیئات المحلیة للمحافظات الجنوبیة

  
  بلدیة البریج  بلدیة جبالیا  بلدیة رفح  بلدیة خانیونس  بلدیة غزة

          
  بلدیة النصر  بلدیة الزوایدة  بلدیة دیر البلح  بلدیة بیت حانون  بلدیة بیت الهیا

          
  بلدیة القرارة  بلدیة خزاعة  بلدیة النصیرات  بلدیة المغازي  بلدیة بني سهیال

          
  السلقابلدیة   بلدیة أم النصر  بلدیة الزهراء  بلدیة عبسان الجدیدة  بلدیة عبسان الكبیرة

          
  بلدیة الشوكة  بلدیة المغراقة  بلدیة المصدر  بلدیة الفخاري  بلدیة وادي غزة

  

  م12/12/2012: بتاریخصدر 
  هــــ1434/محرم/28: الموافق

  مصادقة وزیر الحكم المحلي
  الفرا/ محمد جواد. م   
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الغرفة بشأن رسوم خدمات  2/2013قرار رئیس الغرفة التجاریة الفلسطینیة رقم 
 التجاریة الصناعیة الزراعیة الفلسطینیة لمحافظات غزة

 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون االساسي لسنة 

بشأن قانون الغرفة التجاریة لقطاع غزة ال  1954لسنة ) 326(وعلى االمر رقم 
  ،منه )80،79،24(سیما المواد 

ر أعمال الغرفة یجنة مؤقتة لتسیبشأن تشكیل ل 71/2012وعلى القرار الوزاري رقم 
  التجاریة الفلسطینیة،

م 2013لسنة) 1(مجلس االدارة في جلسته رقم  وعلى قرارات اجتماع
  ،13/1/2013بتاریخ

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

  - :قررنا ما یلي
)1(مادة   

الفلسطینیة الرسوم المحددة في الجدول المرفق بالعملة تستوفى الغرفة التجاریة 
  .المتداولة محلیاً 

)2(مادة   
  .یتم تورید المبالغ لحساب الغرفة التجاریة الفلسطینیة في البنوك المعتمدة

  
)3(مادة   

یجوز لمجلس إدارة الغرفة التجاریة إعفاء بعض الحاالت الخاصة بقرار من 
  .المجلس
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)4(مادة   

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - المختصة كافةعلى الجهات 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م14/1/2013: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ1434ربیع األول لسنة / 2: الموافق      
  

  
 

  

  حسن أبو ریالة/ المستشار
  رئیس لجنة تسییر أعمال الغرفة التجاریة

 الفلسطینیة لمحافظات غزة

  اقترن بموافقتي
  عالء الدین الرفاتي. د 

 وزیر االقتصاد الوطني
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رسوم خدمات الغرفة التجاریة الفلسطینیة لمحافظات غزةجدول   
رسوم االشتراك 

 السنوي
 الرقم البیان رسوم التسجیل لمرة واحدة

شیكل) 2000(  شیكل) 2000(    1 شركة مساهمة عامة 

شیكل) 400(  شیكل) 300(   شركة مساهمة خصوصیة  
 محدودة

2 

شیكل) 300(  شیكل) 200(    3 شركة عادیة 

شیكل) 150(  شیكل) 100(   )فرد(رسوم اشتراك التاجر   4 

شیكل) 20(   )تاجر(رسوم بطاقة العضویة   5 

شیكل) 30(    6 اصدار شهادة اثبات تاجر 

شیكل) 2500(    7 رسوم اشتراك رجل اعمال 

شیكل) 1000(   
 

تجدید شهادة رجل أعمال 
 سنویاً 

8 

شیكل النسخة االولى) 50(   
شیكل النسخة الثانیة) 30(  

 9 شهادة مقدرة مالیة

شیكل) 20(    10 شهادة توكیل خاص 

شیكل النسخة االولى) 50(   
شیكل النسخة الثانیة) 30(  

شهادة تصدیق على صحة 
 التوقیع

11 

شیكل) 10(   الغاء ملفدة اشه   12 

شیكل) 50(    13 شهادة منشأ زراعي 

من اجمالي الفاتورة )،005(  
شیكل ) 150(بحد أدنى   

 14 شهادة منشأ صناعي

 


