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 مشروع قانون الشركات التجارية

 م0220رقم )    ( لسنة 
 

 باب تمهيدي

 التعاريف وأحكام عامه

 (1مادة )

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 : وزارة االقتصاد الوطني. الوزارة

 االقتصاد الوطني.: وزير  الوزير

اقب  : مراقب الشركات المعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. المر

 : البنك المرخص أو الشركة المالية المرخصة بتغطية األوراق المالية. متعهد التغطية

 : هي التي تصدر عن وزارة االقتصاد الوطني. الجريدة

مركةةا الةةرليس للشةةركة اليلسةةطينية أو مركةةا اليةةرر الةةرليس للشةةركة األهن يةةة  ةةمن اختصا ةةةها : محكمةةة البدايةةة التةةي يقةة  الاملحكمةةة 

 المكاني، ما لم يرد نص على غير ذلك.

 : أي سوق نظامي قد يتم إدراج األوراق المالية الخا ة بالشركة المعينة وتداولها فيه. السوق 

 ي األعمال المصرفية وفق أحكام التشريعات المعمول بها.: المصرف المرخص أو الشركة المالية المرخصة بتعاط المصرف

 

 (2مادة )

تسةةةري أحكةةةام هةةةةذا القةةةانون علةةةى الشةةةةركة التةةةي تحرةةةرف ممارسةةةةة األعمةةةال التجاريةةةة وعلةةةةى  بمةةةا ت اتعةةةارد وملةةةةا ا الشةةةر عة ات ةةةة مية 

لل فيره  فيها إلى قانون التجارة، فإن لم يوهد المسالل التي تناولتها نصو ه، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة من تلك المسا

 فيه فيره  إلى القانون المدني، فان لم يوهد فيه فيطبق بشأنها العرف التجاري.

 (3مادة )

 من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتض ى هذا القانون إلى األنوار التالية : (20،21)م  مراعاة أحكام المادتين 

 امن.شركة التض .1

 شركة التو ية ال سيطة. .2

 الشركة ذات المسؤولية املحدودة. .3

 شركة التو ية باألسهم. .4

 الشركة المساهمة. .5

 (4مادة )

يةةةتم تأسةةةيس الشةةةركة فةةةي فلسةةةطين وتسةةةجيلها فيهةةةا، بمقتضةةة ى هةةةذا القةةةانون، وتعةةةد كةةةل شةةةركة بعةةةد تأسيسةةةها وتسةةةجيلها علةةةى ذلةةةك الوهةةةه 

 فلسطيني الجنسية، ويكون م
ً
 اعتباريا

ً
 ركاها الرليس في فلسطين.شخصا

 ( 5مادة )

يصةةدر بقةةرار مةةن  الةةوزير نمةةوذج عقةةد تأسةةيس كةةل نةةور مةةن أنةةوار الشةةركات ونظامهةةا األسامةة ي، وطلةةب تسةةجيلها، وأن  شةةتمل كةةل نمةةوذج 

 كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون، وال يجوز مخالية النموذج إال ألسباب يقررها الوزير. على

 (6مادة )

 بكل نور من أنوار الشركات  سةجل فيةه الشةركات بأرقةام متسلسةلة حسةب تةاريه تسةجيلها، وتةدرج فيةه ينظ .1
ً
 خا ا

ً
م المراقب سجال

 التعديالت والتغيرات التي تطرأ على كل منها.
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 لكل شخص اإلطالر على سجل الشركات بعد دف  الرسوم المقررة بموافقة مسبقة من المراقب إذا اقتن  انه ذو مصلحة. .2

 (7ادة )م

ال يجةةوز للشةةركة أن تتخةةذ لنيسةةها اسةةما مطابقةةا أو مشةةابها السةةم شةةركة أخةةرأ قالمةةة، أو مةةن شةةأنه أن يثيةةر اللةة س حةةول نةةور الشةةركة أو 

 طبيعتها.

 (8مادة )

 ال يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إال بعد تسجيلها وفق أحكام هذا القانون.

 (9مادة )

، أو تقرير عدم ال يمن  إخالل مؤسس ي الشركة بإهراء .1
ً
ات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون من تقرير وهود الشركة فعال

 وهودها بالنسبة للغير.

 مةةةة  الشةةةةركة اليعليةةةةة و ةةةةا ي الشةةةةركاء تجةةةةاه الغيةةةةر فةةةةي  .2
ً
ال  سةةةةتييد أي مةةةةن المؤسسةةةةين مةةةةن هةةةةذا اإلخةةةةالل ويعةةةةد كةةةةل مؤسةةةةس متضةةةةامنا

 التعويض عن الضرر الذي نتج عن ذلك.

 (11مادة )

لةةى الشةةركة أن تباشةةةر أعمالهةةا وعليهةةةا أن تخطةةر المراقةةةب بةةذلك خةةةالل سةةنة مةةن تةةةاريه تسةةجيلها، فةةةإذا لةةم تقةةةم بةةذلك فللةةةوزير بنةةاًء علةةةى ع

 بشطبها من سجل الشركات. 
ً
 تنسيب من المراقب أن يصدر قرارا

 (11مادة )

بعنوانها أو اسمها أو رأسمالها أو غاياتها أو مكان  يجوز تعديل أو تغيير في عقد الشركة أو في نظامها األسام ي سواء كان ذلك يتعلق .1

 مركاها الرليس أو أي بيان آخر من البيانات التي سجلت الشركة بموهبها.

 على الشركة أن تبلغ المراقب بأي تغيير أو تعديل خالل عشرة أيام من إهراله وتطلب منه تسجيله ونشره حسب األ ول. .2

 (12مادة )

في فلسطين بموهب اتياقيات تبرمهةا الحكومةة اليلسةطينية مة  أي حكومةة أخةرأ، والشةركات العر يةة تسجل الشركات التي تؤسس  .1

المشةةرركة المن ثقةةةة عةةةن الجامعةةةة العر يةةةة أو المؤسسةةةات أو المنظمةةةات التابعةةةة لهةةةا، لةةةدأ المراقةةةب فةةةي سةةةجل خةةةاص، وتطبةةةق عليهةةةا 

ةةنص عليهةةا فةةي االتياقيةةات والعقةةود األحكةةام والشةةروط المنصةةوص عليهةةا فةةي هةةذا القةةانون، وذلةةك فةةي الحةةاال  ت وعلةةى المسةةالل التةةي لةةم يا

 واألنظمة التي تم تأسيسها بموهبها.

تسةةجل الشةةركات التةةي تعمةةل فةةي المنةةاطق الحةةرة لةةدأ المراقةةب فةةي سةةجل خةةاص، وترسةةل  ةةورة عةةن التسةةجيل بمعرفةةة المراقةةب إلةةى  .2

قتضةاها، وتطبةق عليهةا القةوانين واللةوالع المعمةول بهةا فةي تلةك الهيئة العامة للمةدن الصةناعية والمنةاطق الصةناعية الحةرة للعمةل بم

 الهيئة.

تسةةةجل الشةةةركات المدنيةةةة لةةةدأ المراقةةةب فةةةي سةةةجل خةةةاص ) سةةةطى سةةةجل الشةةةركات المدنيةةةة(، وتطبةةةق عليهةةةا أحكةةةام القةةةانون المةةةدني  .3

عليهةا فةي هةذا القةانون بالقةدر  والقوانين الخا ة بهةا وعقودهةا وأنظمتهةا، ويسةري علةى تسةجيلها وتعةديل عقودهةا األحكةام المنصةوص

 الذي ال يتعارض م  أحكام القوانين الخا ة بها.

 تسجل فرور الشركات األهن ية والهيئات األهن ية التي يكون لها نشاط أو مركا في فلسطين، لدأ المراقب في سجل خاص. .4

 (13مادة )

بنةةةاًء علةةةى تنسةةةيب مةةةن وزيةةةر الماليةةةة ووزيةةةر  -وزراء علةةةى الةةةرغم ممةةةا هةةةو منصةةةوص عليةةةه فةةةي هةةةذا القةةةانون، يجةةةوز بقةةةرار مةةةن مجلةةةس الةةة .1

تحويةل أي مؤسسةة أو سةلطة أو هيئةة عامةة إلةى شةركة مسةاهمة، تعمةل وفةق األسةس التجاريةة،  -االقتصاد الوطني، والوزير المعنةي 

.
ً
 فإذا كانت منشأة بقانون خاص فيجب تعديله أوال

أو السةةلطة أو الهيئةةةة العامةةة المةةةراد تحويلهةةةا إلةةى شةةةركة، بمعرفةةةة يحةةدد رأم مةةةال تلةةك الشةةةركة بتقةةةدير قيمةةة موهةةةودات المؤسسةةةة  .2

 نقديةةة تمثةةل رأم مةةال الشةةركة، 
ً
لجنةةة  شةةكلها مجلةةس الةةوزراء يكةةون مةةن أعضةةاتها مةةدقق حسةةابات قةةانوني، وتعةةد تلةةك القيمةةة أسةةهما

.
ً
 أو هاليا

ً
 مملوكة بالكامل للدولة، ويجوز لها التصرف في األسهم كليا

ونظامهةةةةةةةةا األسامةةةةةةةة ي، علةةةةةةةةى أن يتضةةةةةةةةمن أسةةةةةةةةلوب بيةةةةةةةة  وتةةةةةةةةداول  جنةةةةةةةةة إلعةةةةةةةةداد عقةةةةةةةةد تأسةةةةةةةةيس الشةةةةةةةةركة  عةةةةةةةةين مجلةةةةةةةةس الةةةةةةةةوزراء ل .3
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األسةةةهم عنةةةدما تطةةةر، للتةةةداول، وتتةةةولى تلةةةك اللجنةةةة إتمةةةام اإلهةةةراءات الخا ةةةة بتحويةةةل المؤسسةةةة أو السةةةلطة أو الهيئةةةة العامةةةة إلةةةى 

 لهذا القانون.
ً
 شركة مساهمة، وتسجيلها بهذه الصية طبقا

يةةل وتسةةجيل الشةةركة،  عةةين مجلةةس الةةوزراء مجلةةس إدارة لهةةا، يتةةولى تصةةريع شةةئونها، ويمةةارم هميةة  الصةةالحيات لةةدأ تمةةام التحو  .4

 املخولة له بموهب هذا القانون.

 محلهةةا فةةي كةةل مالهةةا مةةن حقةةوق ومةةا عليهةةا مةةن  .5
ً
 قانونيةةا

ً
 للمؤسسةةة أو السةةلطة أو الهيئةةة العامةةة، وتحةةل حلةةوال

ً
 عامةةا

ً
تعةةد الشةةركة خليةةا

 الرزامات.

 ق على الشركة األحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فيما لم يرد فيه نص في عقد تأسيسها ونظامها األسام ي.تطب .6
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 اللاب األول 

 شركة التضامن

 الفصل األول 

 تأ يس الشركة وتسجيلها

 (14مادة )

ن وال يايةةةد علةةةى عشةةةرين، إال إذا طةةةرأت الايةةةادة نتيجةةةة تتكةةةون شةةةركة التضةةةامن مةةةن عةةةدد مةةةن األشةةةخاص الطبيعيةةةين ال يقةةةل عةةةن أ نةةةي .1

مةةةن هةةذا القةةةانون. ويكةةون الشةةةركاء فيهةةا متضةةةامنين فةةي هميةةة  أمةةوالهم عةةةن الرزامةةةات  (29 ،15المةةادتين )لةةثر ، علةةةى أن تراكةةى أحكةةةام 

 الشركة.

 من عمره، كامل األهلية. .2
ً
 يجب أن يكون الشريك في شركة التضامن قد أتم  مانية عشر عاما

 بأعمةةال التجةةارة باسةةم الشةةركة، ويةةؤدي إفةةالم الشةةركة إلةةى إفةةالم ي .3
ً
كتسةةب الشةةريك فةةي شةةركة التضةةامن  ةةية التةةاهر، ويعةةد قالمةةا

 همي  الشركاء.

 (15مادة )

يتكون عنوان شركة التضامن من أسماء همي  الشركاء فيهةا، أو مةن اسةم واحةد أو أكنةر مةنهم، علةى أن تضةاف إليةه عبةارة  وشةركاه   .1

 مةةة  أسةةةماء الشةةةركاء فيهةةةا، و ذا ذكةةةر فةةةي عنةةةوان أو  شةةةركات
ً
 دالمةةةا

ً
هم  حسةةةب مقتضةةة ى الحةةةال، ويجةةةب أن يكةةةون عنةةةوان الشةةةركة متيقةةةا

 عةن الرزاماتهةا بالتضةامن مة  بةا ي الشةركاء فةي مواههةة الغيةر حسةن 
ً
الشركة اسم شخص أهنبي عنها، م  علمه بذلك، أ ةبع مسةئوال

 النية.

 باسةةةةمه، فلور تةةةةه و ةةةةا ي الشةةةركاء إذا تةةةوفي أحةةةةد الشةةةةركاء، وكةةةةان عنةةةةوان   .2
ً
االحتيةةةةان بعنةةةةوان  –بموافقةةةةة المراقةةةةب  –الشةةةركة مسةةةةجال

 الشركة واستعماله، إذا تبين أن عنوان الشركة اكتسب شهرة تجارية، على أن تضاف كلمة  خلياء  إلى العنوان.

 على أن يقررن هذا االسم التجاري ب .3
ً
 خا ا

ً
العنوان الذي سجلت بةه ويةدرج فةي مطبوعاتهةا لشركة التضامن أن تتخذ لها اسما تجاريا

 ومراسالتها كافة ويث ت على واههة مركاها الرليس، وكل فرر لها إن وهد.

 (16مادة )

 يوقعةه كةل مةنهم أمةام  .1
ً
 بةه النسةخة األ ةلية لعقةد الشةركة و يانةا

ً
 مةن همية  الشةركاء، مرفقةا

ً
يقدم طلب التسةجيل إلةى المراقةب موقعةا

ويجةةوز توقيةة  ذلةةك البيةةان أمةةام الكاتةةب العةةدل أو أحةةد املحةةامين المةةااولين،  –مةةن المةةو يين التةةابعين لةةه أو مةةن ييو ةةه  –المراقةةب 

 ويجب أن يتضمن كل من العقد والبيان ما يأتي:

 باسمها التجاري إن وهد. .أ
ً
 عنوان الشركة، مقررنا

 أسماء الشركاء ومهنة وهنسية وتاريه ميالد كل منهم وعنوانه. .ب

 ركة.المركا الرليس للش .ج

 مقدار رأم مال الشركة، وقيمة حصة كل شريك. .د

 غايات الشركة. .ه

 مدة الشركة، إن كانت محددة. .و

 أسم الميوض أو الميو ين باإلدارة والتوقي  عنها إذا عينوا في العقد ومدأ  الحياتهم. .ز

.الو   الذي تؤول إلية الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو إفالسه أو الحجر عليه، أو وفاتهم  .،
ً
 هميعا

 على إدراهه. .ط
ً
 أي بيان آخر يتيق الشركاء هميعا

 من تاريه تقديم الطلب إليه بالقبول، إذا تبين له أن عقةد الشةركة ال يخةالع هةذا  –يصدر المراقب قراره  .2
ً
خالل خمسة عشر يوما

لةى الشةركاء خةالل خمسةة عشةر يومةا القانون أو القوانين المعمول بها أو النظام العام، أما إذا تبين له خالف ذلك فعليه أن يطلةب إ

مةن تةةاريه تقةةديم الطلةةب إليةةه برسةالة مسةةجلة مةة  علةةم الو ةةول إزالةة املخاليةةة خةةالل  ال ةةين يومةةا مةن تةةاريه اسةةتالمهم الرسةةالة، فةةإذا 

الشةةةةةةةةركة فةةةةةةةةور إخبةةةةةةةةاره بةةةةةةةةذلك، و ذا لةةةةةةةةم يقومةةةةةةةةوا بةةةةةةةةذلك فعلةةةةةةةةى  قةةةةةةةاموا بةةةةةةةذلك علةةةةةةةى المراقةةةةةةةب أن يصةةةةةةةدر قةةةةةةةراره بقبةةةةةةةول تسةةةةةةةجيل 
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، ويجةةةةوز المراقةةةب أن 
ً
ضةةة ي الميعةةةاد المشةةةار إليةةةه دون أن يصةةةدر المراقةةةب قةةةرارا  مي

ً
  ةةةةمنيا

ً
يصةةةدر قةةةرارا مسةةة با بةةةالرفض ويعةةةد رفضةةةا

 مةةن اسةةتالم الشةةركاء للقةةرار المرسةةل  –الصةةريع أو الضةةمني  -االعرةةراض علةةى قةةرار رفةةض التسةةجيل  
ً
لةةدأ الةةوزير، خةةالل  ال ةةين يومةةا

 أو من تاريه انتهاء الميعاد املحدد للمراقب إل دار قراره. إليهم بالبريد المسجل المصحوب بعلم الو ول،

3.  ،
ً
 من تاريه قيده بسجل االعررا ات بالوزارة، ويجب أن يكون الرفض مس با

ً
يصدر الوزير قراره بشأن االعرراض خالل  ال ين يوما

 لالعرةةراض مضةة ي الميعةةاد دون  ةةدور قةةرار بشةةأنه، ويجةةوز الطعةةن أمةةام محكمةةة العةةدل 
ً
العليةةا علةةى قةةرار الةةوزير بةةرفض ويعةةد رفضةةا

 مةةن تةةةاريه اسةةتالم الشةةركاء للقةةرار المرسةةةل إلةةيهم بالبريةةد المسةةجل المصةةةحوب  –الصةةريع أو الضةةمني  -االعرةةراض 
ً
خةةةالل سةةتين يومةةا

 بعلم الو ول، أو من تاريه انتهاء الميعاد املحدد لصدور قرار الوزير.

بعةةد سةةداد الشةةركاء الرسةةم المقةةرر، ويقةةوم المراقةةب بنشةةر تسةةجيل  –هةةا ي بموافقةةة المراقةةب أو الةةوزير أو بحكةةم ن –يةةتم التسةةجيل  .4

 من تاريه سداد الرسم.
ً
 الشركة في الجريدة خالل  ال ين يوما

 (17مادة )

يصدر المراقب شهادة تسجيل الشركة، ويتعين و عها في مكان  اهر بالمركا الرليس للشركة، و ورة  ولية منها في كل فرر للشركة 

 إن وهد.

 (18دة )ما

 فةةي أمةةاكن متعةةددة، علةةى أن يةةتم قيةةد اليةةرر فةةي مكتةةب التسةةجيل الةةذي يقةة  فةةي محافظتةةه  .1
ً
يجةةوز لشةةركة التضةةامن أن تناةة و لهةةا فروعةةا

 من تاريه إنشاء اليرر.
ً
 بموافقة المراقب،م  إيدار  ورة مستخرهة من عقد تأسيس الشركة لدأ هذا المكتب خالل  ال ين يوما

التأسةةيس اسةةم مكتةةب التسةةجيل الةةذي سةةجلت فيةةه الشةةركة وتةةاريه التسةةجيل، كمةةا يلةةام أن يةةودر فةةي  يجةةب أن يةةذكر فةةي  ةةورة عقةةد .2

 مكتب التسجيل الذي يتبعه اليرر، نماذج من التوقي  الخطي لممثل الشركة بالنسبة لهذا اليرر.

 الشركة.يقوم المراقب باإلعالن عن تأسيس اليرر بنشره في الجريدة وفي إحدأ الصحع اليومية على نيقة  .3

 الفصل الثاني

 ع قة الشركاء بلعضهم وبالغير

 (19مادة )

عقةةد شةةركة التضةةامن هةةو الةةذي يحةةدد حقةةوق الشةةركاء وااللرزامةةات المررتبةةة علةةيهم، ومنهةةا توزيةة  األر ةةا، والخسةةالر، و ذا لةةم يةةنص العقةةد 

 على هذا التوزي ، فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة.

 (21مادة )

بموهةةةب عقةةةد  ابعضةةةللشةةةركاء فةةةي شةةةركة التضةةةامن االتيةةةاق علةةةى تغييةةةر حقةةةوقهم والرزامةةةاتهم أو تعةةةديلها التةةةي ترت ةةةت علةةةيهم تجةةةاه بعضةةةهم 

 الشركة أو أي و يقة أخرأ ويشررط في ذلك تسجيل ونشر أي تغيير أو تعديل وفقا ألحكام هذا القانون.

 (21مادة )

 من القيام بأي عمل من األعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من با ي الشركاء:ال يجوز للشريك في شركة التضا

 االتياق م  الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه. .1

 االتياق م  أي شخص إذا كان مو ور االتياق يدخل  من غايات الشركة وأعمالها. .2

 لحساب الغير. ممارسة أي عمل ينافس به الشركة سواء مارسه لحسابه الخاص أو .3

 مما لةةة أو مشةةابهة ألعمةةال الشةةركة، أو القيةةام بةةإدارة تلةةك الشةةركات وال تشةةمل هةةذه المةةادة  .4
ً
االشةةرراف فةةي شةةركة أخةةرأ تمةةارم أعمةةاال

 مجرد المساهمة في الشركات المساهمة.

 (22مادة )

تضةةامن مةة  سةةالر شةةركاله عةةن الةةديون ( مةةن هةةذا القةةانون  عةةد الشةةريك فةةي شةةركة التضةةامن مسةةؤوال بال23مةة  مراعةةاة أحكةةام المةةادة ) .1

 فيهةا، كمةا يصةبع ور تةه بعةد وفاتةه فةي حةدود تركتةه مسةئولين بالتضةامن عةن 
ً
وااللرزامات التي ترت ةت علةى الشةركة أ نةاء وهةوده شةريكا

 تلك الديون وااللرزامات إلى أن توفى هذه الديون.

أو تصةةةةةرف، أو سةةةةةمع للغيةةةةةر عةةةةةن علةةةةةم منةةةةةه بإ هةةةةةاره  أو بكتابةةةةةه كةل مةن انتحةل  ةية الشةريك فةي شةركة التضةامن سةواء بأليةةان  .2
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 منه بصحة اإلدعاء.
ً
 للشركة اعتقادا

ً
 تجاه كل من أ بع دالنا

ً
 كذلك، يكون مسئوال

 (23مادة )

 على دالني الشركة مطالبتها بالوفاء بالدين والحصول على حكم  دها قبل التنييذ على أموال الشريك الخا ة.

 (24مادة )

 امن االنسحاب بإرادته المنيردة من الشركة إذا كانت غير محددة المدة، ويررتب على ذلك التالي :للشريك في شركة التض .1

 بالبريةد المسةجل يتضةمن رغبتةه باالنسةحاب مةن الشةركة، ويسةري  .أ
ً
 خطيا

ً
أن يبلغ المراقب والشركاء اآلخرين في الشركة، إشعارا

 مةةةةن اليةةةةوم التةةةةالي مةةةةن نشةةةةر المراقةةةةب إعال 
ً
 بةةةةذلك فةةةةي تةةةةحييتين يةةةةوميتين علةةةةى األقةةةةل علةةةةى نيقةةةةة الشةةةةريك هةةةةذا الحكةةةةم اعتبةةةةارا

ً
نةةةةا

 المنسحب، وال يحتج باالنسحاب على الغير إال من هذا التاريه. 

 بالتضةةةةامن مةةةة  بةةةةا ي الشةةةةركاء فةةةةي الشةةةةركة عةةةةن الةةةةديون وااللرزامةةةةات التةةةةي ترت ةةةةت عليهةةةةا قبةةةةل  .ب
ً
أن يظةةةةل الشةةةةريك المنسةةةةحب مسةةةةئوال

 لها بأموال
ً
 ألحكام القانون.انسحابه منها ويعد  امنا

ً
 ه الشخصية م  با ي الشركاء وفقا

 تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي  رر لحق بها أو بهم بس ب انسحابه مةن الشةركة، والتعةويض عةن  .ج
ً
أن يكون مسئوال

 ذلك.

 رار من املحكمة.إذا كانت شركة التضامن لمدة محددة، فال يجوز ألي شريك فيها االنسحاب منها خالل تلك المدة إال بق .2

( مةةةن هةةةذه المةةةادة إهةةةراء التعةةةديالت الالزمةةةة علةةةى عقةةةد 2-1يررتةةةب علةةةى الشةةةركاء البةةةاقين فةةةي الشةةةركة فةةةي حةةةال تطبيةةةق أحكةةةام البنةةةدين ) .3

 ألحكام هذا القانون.
ً
 الشركة، و هراء التغيرات الضرورية على أو اعها وفقا

 ألحكةام البنةد ) .4
ً
هةذه المةادة، وكانةت الشةركة مكونةه مةن شخصةين ا نةين، فةال يةؤدي ذلةك ( مةن 1وفي حالة انسحاب أحد الشركاء وفقا

 عةن الشةريك المنسةحب خةالل  ال ةة أشةهر مةن 
ً
إلى حل الشركة، ولكن يررتب على الشريك البا ي إدخال شريك هديةد أو أكنةر عو ةا

.
ً
 تاريه االنسحاب، و ذا لم يتم ذلك خالل هذه المدة تحل الشركة حكما

 (25مادة )

الشةركاء أن يطلةب الحكةم بحةل الشةركة لعةدم وفةاء شةريك آخةر أو أكنةر بمةا تعهةد بةه، أو إذا بةين للمحكمةة وهةود أسةةباب يجةوز ألحةد  .1

 كل اتياق يقض ي بغير ذلك.
ً
 خطيرة تسوغ ذلك ويكون باطال

 لحةةةةل الشةةةةركة، علةةةةى  .2
ً
 مسةةةةوغا

ً
أن تبقةةةة  ويجةةةةوز للشةةةةركاء أن يطلبةةةةوا الحكةةةةم بةةةةإخراج شةةةةريك تكةةةةون تصةةةةرفاته ممةةةةا يمكةةةةن اعتبةةةةاره سةةةة با

 الشركة قالمة بين الباقين.

 (26مادة )

 يجوز للشريك أن ينزل عن حصته ألي شريك آخر إال إذا نص عقد الشركة على غير ذلك.. 1

ال يجوز للشريك النزول عن حصته في الشركة إلى غير الشركاء إال بموافقة همي  الشركاء أو بموافقة األكنرية المنصوص عليها في  .2

 عقد الشركة.

مةةن هةةذه المةةادة وهةةب القيةةام بةةإهراءات التسةةجيل والنشةةر وفةةق ( 2، 1ين)ى أيةةة حةةال إذا نةةال الشةةريك عةةن حصةةته حسةةب البنةةدوعلةة .3

 أحكام هذا القانون.

 للقواعةد  .4
ً
إذا نال أحد الشركاء عن حصةته فةال يبةرأ مةن ديةون الشةركة السةابقة علةى ناولةه قبةل دالنيهةا إال إذا أقةروا هةذا النةزول وفقةا

 في شأن حوالة الدين.المعمول بها 

 (27مادة )

، ومةة  ذلةةك يجةةوز للشةةريك أن ينةةزل إلةةى الغيةةر عةةن الحقةةوق المتعلقةةة  .1
ً
كةةل اتيةةاق علةةى هةةواز النةةزول عةةن الحصةةص دون قيةةد  عةةد بةةاطال

 بحصته أو هاء منها، وال يكون لهذا النزول أ ر إال بين طرفيه.

ن موافقةةة الشةةركاء اآلخةةرين أو األغلبيةةة المبينةةة فةةي عقةةد الشةةركة، إذا نةةال أحةةد الشةةركاء إلةةى الغيةةر عةةن حصةةته فةةي شةةركة التضةةامن دو  .2

فةةإن هةةذا النةةزول يكةةون غيةةر نافةةذ فةةي حةةق الشةةركة ودالنيهةةا والشةةركاء اآلخةةرين وال يحةةق لمةةن تةةم النةةزول لةةه التةةدخل فةةي إدارة الشةةركة أو 

 اإلطالر على حساباتها ودفاترها.

للشةةةةةةةريك المتنةةةةةةةازل وفةةةةةةةق حسةةةةةةةاب األر ةةةةةةةا، المتيةةةةةةةق عليةةةةةةةه بةةةةةةةين  ق يحةةةةةق لمةةةةةةن تةةةةةةم النةةةةةةزول لةةةةةةه قةةةةةبض حصةةةةةةة األر ةةةةةةا، التةةةةةةي تسةةةةةةتح .3
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الشةةركاء، كمةةا يحةةق لةةه فةةي حالةةة حةةل الشةةركة أن يأخةةذ مةةن موهةةودات الشةةركة الحصةةة التةةي تسةةتحق للشةةريك المتنةةازل وللتحقةةق مةةن 

 من تاريه حل الشركة. 
ً
 مقدار تلك الحصة يحق له أن يحصل على حساب التصيية اعتبارا

 (28مادة )

ريك أو أكنر إلى شركة التضامن بموافقة همي  الشركاء فيها إال إذا نص عقد الشركة على غير ذلك، ويصةبع الشةريك يجوز  م ش .1

 لها بأمواله الخا ة.
ً
 عن الديون وااللرزامات التي ترت ت على الشركة بعد انضمامه إليها، و امنا

ً
 الجديد مسئوال

هديةد ينضةم إلةى الشةركة بنةزول أحةد الشةركاء لةه عةن حصةته فةي الشةركة، أو ( مةن هةذه المةادة علةى أي شةريك 1تسري أحكةام البنةد ) .2

 أي هاء منها.

 (29المادة )

تبقةة  شةةةركة التضةةةامن قالمةةةة ويسةةةتمر وهودهةةةا فةةةي حالةةةة وفةةةاة أحةةةد الشةةركاء فيهةةةا، مةةةا لةةةم يةةةنص عقةةةد الشةةةركة أو أي عقةةةد آخةةةر وقعةةةه  .1

 همي  الشركاء قبل وفاة أحد الشركاء فيها على غير ذلك.

مةةن يرغةةب مةةن ور ةةة الشةةريك المتةةوفى إلةةى الشةةركة كةةل بنسةةبة مةةا آل إليةةه مةةن حصةةة مور ةةة بصةةية شةةركاء متضةةامنين إذا ينضةةم   .أ

 ألحكام هذا القانون.
ً
 كانوا ممن تتوافر فيهم الشروط الواهب توافرها في الشريك المتضامن وفقا

ضةم إلةى الشةركة بصةية شةريك مووة ى، وتتحةول الشةركة إذا كان بين ور ة الشريك المتوفى قا ري أو فاقدي لألهلية القانونيةة، ين .ب

 إلى شركة تو ية بسيطة.
ً
 حكما

إذا اسةةةتمرت شةةةركة التضةةةةامن فةةةي العمةةةل بعةةةةد وفةةةاة أي مةةةن الشةةةةركاء فيهةةةا دون أن يكةةةون فةةةةي عقةةةدها أو فةةةي أي عقةةةةد آخةةةر وقعةةةه هميةةةة   .2

فةال تسةأل تركةة الشةريك المتةوفى عةن أي  الشركاء قبل وفةاة الشةريك نةص  ةريع بمنة  اسةتمرار قيامهةا، واسةتمرت علةى ذلةك الوهةه،

 من الديون وااللرزامات التي ترت ت على الشركة بعد وفاته.

 (31مادة )

يقدر نصيب الشريك الذي يخرج من الشركة أو ور ته بحسب قيمة حصةته يةوم وقةور مةا  سةوغ خروهةه أو وفاتةه، ويةدف  هةذا النصةيب 

، وال يكةةون لةةه أو للور ةةة فةةي حالةةة عةةدم رغبةة
ً
تهم فةةي االنضةةمام للشةةركة نصةةيب فيمةةا  سةةتجد بعةةد ذلةةك مةةن حقةةوق للشةةركة إال بقةةدر مةةا نقةةدا

 تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على أسباب خروهه، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.

 (31مادة )

علةةةى ديونةةةه الخا ةةةة، أمةةةا إذا أفلسةةةت إذا أفلةةةس أحةةةد الشةةةركاء فةةةي شةةةركة التضةةةامن يكةةةون لةةةدالني الشةةةركة حةةةق االمتيةةةاز فةةةي طةةةابق إفالسةةةه 

 الشركة، فتعط  ديون دالنيها حق االمتياز على ديون الشركاء.

 الفصل الثالث

 إ ارة شركة التضامن

 (32مادة )

يحةق لكةةل شةةريك أن  شةةررف فةةي إدارة شةةركة التضةةامن، مةةا لةةم يحةةدد الشةةركاء فةةي عقةةد الشةةركة أو فةةي عقةةد مسةةتقل أسةةماء الميو ةةين  .1

 ألحكةام هةذا القةانون واللةوالع الصةادرة بإدارتها والتوقي
ً
  عنها، و الحياتهم، وعلى الشخص الميوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقا

بموهبةه، وفةةي حةةدود الصةةالحيات الميو ةةة إليةةه، والحقةةوق الممنوحةةة لةةه فةي عقةةد الشةةركة، وال يجةةوز لةةه تقا ةة ي مكافةةأة أو أهةةر عةةن 

 عمله في إدارة الشركة إال بموافقة الشركاء.

 عن الشركة وتلرزم الشركة باألعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها، و اآل ار ك .2
ً
ل ميوض بإدارة شركة التضامن والتوقي  عنها  عد ممثال

 المررتبة على هذه األعمال.

 (33مادة )

 فيها أم لم يكن: .1
ً
 على الشخص الميوض بإدارة شركة التضامن، سواء كان شريكا

 بكل أمانة و خالص، وأن يحافظ على حقوقها ويراكي مصالحها، وأن يبذل من العناية في  أن يقوم بالعمل لصالح الشركة .أ

 

تةةدبير مصةةةالحها مةةةا يبذلةةةه فةةةي تةةةدبير مصةةةالحه الخا ةةةة، وأن  .ب يمتن  عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة.
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ة وكلمةا طلةب الشةركاء أن يقدم للشركاء فيها حسابات تحيحة عةن أعمةال الشةركة ومعلومةات وافيةة عنهةا بصةورة دوريةة مناسةب .ج

 أو أي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه.

يتحمل الشخص الميوض بإدارة شركة التضامن مسئولية  مان أي  رر يلحقه بالشةركة أو يلحةق بهةا بسة ب إهمالةه أو تقصةيره  .2

 س ب من األسباب.وتسقط هذه المسئولية بانقضاء  ال  سنوات على انتهاء عمله في إدارة الشركة ألي 

 (34مادة )

 على الشخص الميوض بإدارة الشركة، أن يقدم للشركاء فيها خالل مدة ال تايد على  ال ة أشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة : .1

 عةةةن كةةةل منيعةةةة نقديةةةة أو عينيةةةة أو حقةةةوق حصةةةل عليهةةةا أو حازهةةةا مةةةن أي عمةةةل أو تصةةةرف يتعلةةةق بالشةةةركة قةةةام بةةةه أ نةةةاء  .أ
ً
حسةةةابا

للشةةركة واحةةتيظ بهةةا لنيسةةه، بمةةا فةةي ذلةةك أيةةة منةةاف  مةةن ذلةةك القبيةةل حصةةل عليهةةا نتيجةةة السةةتغالله عنةةوان الشةةركة أو  إدارتةةه

أسمها أو عالمتها التجارية أو شهرتها، مما يررتب عليه رد تلك المناف  للشركة بكامل مقدارها أو قيمتها م   ةمان الضةرر الةذي 

 قد يلحق بالشركة من هراء ذلك.

  .ب
ً
عةةن أيةةة أمةةوال أو موهةةودات تعةةود للشةةركة أقةةدم علةةى و ةةعها تحةةت تصةةرفه واسةةتعملها أو اسةةتغلها، أو قصةةد اسةةتغاللها حسةةابا

 لمنيعته الشخصية وعليه أن  عيد تلك األموال أو الموهودات للشركة م   مان قيمة ما لحق بها من  رر.

( من هذا القانون على األفعال المنصوص عليها في 33ادة )( من الم2ال تسري أحكام سقوط المسئولية المنصوص عليها في البند ) .2

 هذه المادة، وال يمن  ذلك من تحميل مرتكبها مسئولية هاالية بمقتض ى قانون آخر.

 (35مادة )

 ال يجوز للشريك غير الميوض بادارة الشركة أن يتدخل في إدارتها. .1

ة بهذا العمل ما لةم يجةاه الشةركاء ولكةن تلرةزم الشةركة تجةاه الغيةر إذا قام الشريك غير الميوض بعمل باسم الشركة ال تلرزم الشرك .2

حسن النية بهذا العمل، وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن همي  األ رار التي لحقت أو قد تلحق بها من هراء هذا 

 العمل.

 (36مادة )

 فةةةةي .1
ً
 فيهةةةةا ومعينةةةةا

ً
عقةةةةد الشةةةةركة بتلةةةةك الصةةةةية، فيجةةةةوز عالةةةةه مةةةةن إدارتهةةةةا  إذا كةةةةان الشةةةةخص الميةةةةوض بةةةةإدارة شةةةةركة التضةةةةامن شةةةةريكا

 بموافقة همي  الشركاء، دون موافقة الشريك المدير، إال إذا نص عقد الشركة على غير ذلك.

 في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء. .2
ً
 يجوز عال الشريك الميوض باإلدارة بقرار من أغلبية الشركاء إذا كان معينا

 يبرر العال.يجوز عال الشريك المي .3
ً
 مسوغا

ً
 وض بقرار يصدر عن املحكمة بناء على طلب أحد الشركاء إذا رأت املحكمة س با

( مةةن هةةذه المةةادة حةةل 3، 2، 1ال يررتةةب علةةى عةةال الشةةخص الميةةوض بةةإدارة شةةركة التضةةامن فةةي أي مةةن الحةةاالت الةةواردة فةةي البنةةود ) .4

 الشركة.

 (37مادة )

ع التةةةي يتكبةةةدها الشةةةخص الميةةةوض بإدارتهةةةا أ نةةةاء قيامةةةه بتسةةةيير أعمالهةةةا، كمةةةا تتحمةةةل مةةةا تتحمةةةل شةةةركة التضةةةامن النيقةةةات والمصةةةاري

يلحق به من  رر بس ب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة أو لحمايةة أموالهةا وحقوقهةا، ولةو لةم يحصةل علةى موافقةة الشةركاء المسةبقة 

 على ذلك.

 (38مادة )

 فةةةي تلرةةزم شةةةركة التضةةامن بةةةأي عمةةل أو تصةةةرف قةةةام بةةه أي  .1
ً
شةةةخص ميةةوض بإدارتهةةةا أو بةةأي مسةةةتند وقعةةةه باسةةمها سةةةواء أكةةان شةةةريكا

 الشركة أم لم يكن.

 باملخا مة باسم الشركة إال إذا نص عقد الشركة على غير ذلك. .2
ً
  عد الشخص الميوض بإدارة الشركة  احب مصلحة ومخوال

 

 (39مادة )

ا الةرليس أو فةي أي محةةل تمةارم فيةةه أعمالهةا، كمةةا تلرةزم إذا كةةان تلرةزم شةركة التضةةامن بحيةظ دفاترهةةا وقيودهةا وسةةجالتها فةي مركاهةة .1

 المتداولةةةة 
 
بحيةةةظ دفةةةاتر وسةةةجالت محاسةةة ية منظمةةةة  قانونةةةا بالعملةة رأسمالها عشرة آالف دينار أردني أو أكنةر أو مةا  عادلهةا 



9 

 

 بةةةةةذلك مةةةةةن أهةةةةةل
ً
الخبةةةةةرة واالختصةةةةةاص  بصةةةةةورة أ ةةةةةولية، ولكةةةةةل شةةةةةريك فيهةةةةةا اإلطةةةةةالر عليهةةةةةا بنيسةةةةةه، أو بواسةةةةةطة مةةةةةن ييو ةةةةةه خطيةةةةةا

 أي اتياق على غير ذلك.
ً
 والحصول على نسخ أو  ورة منها، ويعد باطال

  يعا لهةةةا بالعملةةةة المتداولةةةةتلرةةةزم شةةةركة التضةةةامن التةةةي يبلةةةغ رأسةةةمالها مالةةةة ألةةةع دينةةةار أردنةةةي أو أكنةةةر أو مةةةا  .2
 
بتعيةةةين مةةةدقق  قانونةةةا

 حسابات قانوني يوافق عليه أكنرية الشركاء.

 الفصل الرابع

 نقضاء شركة التضامن وتصفيتهاا

 (41مادة )

 تنقض ي شركة التضامن في أي من الحاالت التالية :

 اتياق الشركاء هميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرأ. .1

 انتهاء المدة املحددة للشركة سواء أكانت المدة األ لية لها أم التي مددت إليها باتياق همي  الشركاء. .2

 أسست من أهله. انتهاء الغرض الذي .3

 ( من هذا القانون.24( من المادة )4بقاء شريك واحد فيها، م  مراعاة ما ورد في البند ) .4

 شهر إفالم الشركة، وفي هذه الحالة يررتب على إفالم الشركة إفالم الشركاء. .5

مةةا لةةم يوهةةد فةةي عقةةد الشةةركة مةةا  شةةهر إفةةالم أحةةد الشةةركاء فيهةةا أو بةةالحجر عليةةه، مةةا لةةم يقةةرر بةةا ي الشةةركاء اسةةتمرار الشةةركة بيةةنهم، .6

 يمن  ذلك.

  دور حكم قضا ي. .7

 شطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتض ى أحكام هذا القانون. .8

 (41مادة )

 تنظر املحكمة في حل شركة التضامن، بناًء على دعوأ يقدمها أحد الشركاء وذلك في أي من الحاالت التالية : .1

 بهةا نتيجةة ارتكابةه خطةأ فةي إدارة شةئونها أو فةي إذا أخل أي شريك بعقد الشةركة إخةال .أ
ً
 هسةيما

ً
، أو ألحةق  ةررا

ً
 مسةتمرا

ً
 هوهريةا

ً
ال

 رعاية مصالحها أو املحافظة على حقوقها.

 استمرار الشركة في أعمالها إال بخسارة ألي س ب من األسباب. .ب
ً
 إذا لم  عد ممكنا

 منها بحيث أ ب .ج
ً
 حت الجدوأ منتيية من استمرارها.إذا خسرت الشركة همي  أموالها أو هاءا كبيرا

. .د
ً
 إذا وق  أي خالف بين الشركاء، وأ بع استمرار الشركة معه متعذرا

 بشكل دالم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالرزاماتها. .ه
ً
 إذا أ بع أي من الشركاء عاهاا

ة أن تقةةةةةرر حةةةةةل الشةةةةةركة، أو أن تقةةةةةرر بقاءهةةةةةا ( مةةةةةن هةةةةةذه المةةةةةاد1للمحكمةةةةةة فةةةةةي أي حالةةةةةة مةةةةةن الحةةةةةاالت المنصةةةةةوص عليهةةةةةا فةةةةةي البنةةةةةد ) .2

واسةةتمرارها فةةي العمةةل بعةةد إخةةراج شةةريك أو أكنةةر منهةةا إذا كةةان ذلةةك  يةةؤدي حسةةب تقةةديرها إلةةى اسةةتمرار الشةةركة فةةي أعمالهةةا بصةةورة 

 طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحيظ حقوق الغير.

 (42مادة )

ارسةة أعمالهةا فعلةى الميةوض بإدارتهةا أو أي شةريك فيهةا تبليةغ المراقةب بةذلك خةالل مةدة ال تايةد إذا توقيت شةركة التضةامن عةن مم .1

 من تاريه توقيها، وكةذلك إذا و ةل إلةى علةم المراقةب أن الشةركة متوقيةة عةن ممارسةة أعمالهةا، فلةه إمهةال الشةركة 
ً
على  ال ين يوما

قرر شطب تسجيل الشركة، و عالن ذلك في الجريدة وفي إحدأ الصحع للعودة إلى ممارسة أعمالها خالل مدة يحددها لها أو أن ي

اليومية على نيقة الشركة دون أن يخل ذلك بمسئولية الشركة أو الشركاء فيهةا عةن الرزاماتهةا، والرزامةاتهم تجةاه الغيةر، أو يةؤ ر علةى 

 تلك االلرزامات حتى تاريه اإلعالن عن شطب تسجيل الشركة.

 

 من تاريه ألي متضرر من قرار ال .2
ً
مراقب بشطب تسجيل شركة التضامن أن يطعن فيه لدأ محكمة العدل العليا خالل ستين يوما

 
ً
نشةةر القةةرار فةةي الجريةةدة، ويوقةةع تنييةةذ قةةةرار الشةةطب عنةةد الطعةةن فيةةه، ويعةةد الحكةةم الةةةذي تصةةدره املحكمةةة فةةي هةةذا الحالةةة نهاليةةةا

 ويررتب على المراقب نشره في الجريدة بعد تبليغه له.
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 (43ة )ماد

1.  
ً
إذا تأليت شركة التضامن لمدة معينة واستمرت في تعاطي أعمالهةا بعةد انتهةاء تلةك المةدة بةدون اتيةاق هديةد، فيعةد ذلةك اسةتمرارا

لتلةةك الشةةركة وتظةةل حقةةوق الشةةركاء والرزامةةاتهم كمةةا كانةةت حةةين انتهةةاء المةةدة المعينةةة بقةةدر مةةا يتيةةق ذلةةك وشةةروط الشةةركة المتيةةق 

 عليها بينهم.

 مةةةن انتهةةةةاء مةةةدة الشةةةةركة، و ت تعر ةةةةوا علةةةى الشةةةة .0
 
اقةةةةب با ةةةتمرار الشةةةةركة  ةةةة أعمالهةةةةا  ةةة ل  مسةةةةة عشةةةر اومةةةةا ركاء إبةةة ل المر

 ( من هذا القانون.110للعقوبة المنصوص عليها  ة الما ة )

 (44مادة )

وتةتم تصةيية أموالهةا  تعد شركة التضامن بعد انقضاتها ألي س ب مةن األسةباب المنصةوص عليهةا فةي هةذا القةانون، فةي حالةة تصةيية .1

 لمةةةا هةةةو متيةةةق عليةةه فةةةي عقةةةد الشةةةركة أو فةةةي أي و يقةةةة موقعةةةة مةةن هميةةة  الشةةةركاء، فةةةإذا لةةةم يوهةةةد ذلةةةك 
ً
وتقسةةيمها بةةةين الشةةةركاء وفقةةةا

 االتياق فتتب  في تصيية الشركة وتقسيم أموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون.

ا االعتباريةةة إلةةى أن تةةةتم تصةةييتها وذلةةةك بالقةةدر و لةةةى المةةدأ الالزمةةةين تحةةتيظ شةةركة التضةةةامن الموهةةودة تحةةةت التصةةيية بشخصةةةيته .2

للتصةةيية وإلهراءاتهةةا، وتنتلةةي سةةلطة المةةدير الميةةوض بةةإدارة أعمةةال الشةةركة فةةي هةةذه الحالةةة سةةواء كةةان مةةن الشةةركاء أو مةةن غيةةرهم، 

 ويجب أن يضاف إلى عنوان الشركة خالل مدة تصييتها عبارة )تحت التصيية(.

 (45مادة )

إذا كانت تصيية شركة التضامن اختيارية باتياق همي  الشركاء، فيعين المصيي، ويحدد أهره من قبلهم، فإذا اختليةوا علةى ذلةك يةتم 

تعيين المصيي وتحديد أهره من قبل املحكمة بناء على طلب الشركاء أو أي منهم، وأما إذا كانت الشةركة قةد انقضةت بحكةم القةانون أو 

مةةةن قبةةةل املحكمةةةة وفةةةي هميةةة  األحةةةوال يجةةةوز للمحكمةةةة بنةةةاء علةةةى طلةةةب أحةةةد الشةةةركاء  هيةةةين المصةةةيي وتحديةةةد أهةةةر بقةةةرار قضةةةا ي فيةةةتم تع

وألسباب مسوغة أن تقض ي بعةال المصةيي، وكةل قةرار أو حكةم بعةال المصةيي يجةب أن  شةتمل علةى تعيةين مةن يحةل محلةه، ويجةب نشةر 

 املحكمة في الجريدة وفي تحييتين يوميتين على نيقة الشركة.اسم المصيي وطريقة التصيية التي حددها الشركاء أو حددتها 

 (46مادة )

علةةةى مصةةةيي شةةةركة التضةةةامن أن يبةةةدأ عملةةةه بإعةةةداد قالمةةةة تتضةةةمن أمةةةوال الشةةةركة وموهوداتهةةةا وأن  عمةةةل علةةةى تحديةةةد مةةةا لهةةةا مةةةن  .1

ودات والحقةةةوق أو يتصةةةرف بهةةةا إال حقةةةوق علةةةى الغيةةةر ومةةةا عليهةةةا مةةةن الرزامةةةات وال يحةةةق لةةةه أن ينةةةزل عةةةن أي مةةةن هةةةذه األمةةةوال والموهةةة

 بموافقة مسبقة من همي  الشركاء.

 إلتمام عمل قامت به الشركة. .2
ً
 أو  روريا

ً
 ليس للمصيي أن يمارم أي عمل هديد من أعمال الشركة أو باسمها إال ما كان الزما

 بصيته الشخصية و ذا تعدد المصيون كانوا مسئولين بالتضامن عن مخال .3
ً
 ية أحكام هذه المادة. عد المصيي مسئوال

 (47مادة )

 ألحكةام هةةذا القةةانون أو أي قةةانون آخةر، بمةةا فةةي ذلةةك 
ً
علةى المصةةيي التقيةةد بةاإلهراءات القانونيةةة والعمليةةة لتصةةيية شةركة التضةةامن وفقةةا

 تحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب األولوية القانونية المقررة لها.

 (48مادة )

 عةن األعمةال واإلهةراءات التةي قةام بهةا فةي 
ً
 ختاميةا

ً
على المصةيي عنةد االنتهةاء مةن تصةيية شةركة التضةامن أن يقةدم لكةل شةريك فيهةا حسةابا

 حةةةاتت التصةةةفية سةةةياق التصةةةيية، ويقةةةدم ذلةةةك الحسةةةاب إلةةةى املحكمةةةة إذا كةةةان المصةةةيي قةةةد عةةةين مةةةن قبلهةةةا، ويبلةةةغ المراقةةةب فةةةي هميةةة 

 لحساب، لثعالن عن تصيية الشركة في الجريدة.نسخة من ذلك ا  وأ لابها

 

 (49مادة )

تتبةة  األحكةةام والقواعةةد التاليةةة فةةي تسةةوية الحقةةوق بةةين الشةةركاء بعةةد انقضةةاء شةةركة التضةةامن وو ةةعها تحةةت التصةةيية، وتسةةتعمل  .1

مها الشةركاء ألغةراض تلةك التسةوية أموالها وموهوداتها في تسوية تلك الحقوق وااللرزامات المررتبة عليها بما في ذلك األموال التي قةد

 للررتيبات التالية:
ً
 وكجاء منها وفقا

 نيقات التصيية وأتعاب المصيي. .أ
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 المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها. .ب

 المبالغ المستحقة على الشركة للخاينة العامة. .ج

 الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها. .د

 من حصصهم في رأم مالها.القروض التي قدمها الشركاء ل .ه
ً
 لشركة ولم تكن هاءا

حسةةب النسةةبة المتيةةق عليهةةا واملحةةددة فةةي  أو  سةةاراها ذلةةر ربةةت التصةةفيةينةةال كةةل شةةريك مةةن الةةر ع ويتحمةةل مةةن الخسةةارة، بمةةا فةةي  .2

 ال.عقد الشركة، و ذا لم ينص العقد على هذه النسبة، فيتم توزي  األر ا، والخسالر بنسبة حصة كل منهم في رأم الم

 يقسم ما تبق  بعد ذلك من أموال الشركة وموهوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها. .3

 اللاب الثاني

 شركة التوصية البسيطة
 (51مادة )

 أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:
ً
 تتألع شركة التو ية ال سيطة من اليئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وهو ا

: وهةةةةم الةةةةذين يتولةةةةون إدارة الشةةةةركة وممارسةةةةة أعمالهةةةةا، ويكونةةةةون مسةةةةئولين بالتضةةةةامن عةةةةن ديةةةةون الشةةةةركة  المتضةةةةامنون الشةةةةركاء  .1

 وااللرزامات المررتبة عليها في أموالهم الخا ة.

نهم : وهم الذين  ساهمون في رأم مال الشركة دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها ويكون كل م الشركاء الموصون  .2

 عن ديون الشركة وااللرزامات المررتبة عليها بمقدار حصته في رأم مال الشركة.
ً
 مسئوال

 

 (51مادة )

ال  شةةتمل عنةةوان شةةركة التو ةةية ال سةةيطة إال علةةى أسةةماء الشةةركاء المتضةةامنين و ذا لةةم يكةةن فيهةةا إال شةةريك واحةةد متضةةامن فيجةةب أن 

ر اسم أي شةريك مووة ي فةي عنةوان الشةركة، فةإذا ذكةر بنةاء علةى طلبةه أو علمةه بةذلك تضاف عبارة )وشركاه( إلى اسمه، وال يجوز أن يذك

 عةةن ديةةون الشةةركة وااللرزامةةات التةةي ترت ةةت عليهةةا كشةةريك متضةةامن تجةةاه الغيةةر ممةةن يكةةون قةةد اعتمةةد فةةي تعاملةةه مةة  
ً
فإنةةه يصةةبع مسةةئوال

 الشركة على ذلك بحسن نية.

 (52مادة )

ي إدارة شةةئون شةةركة التو ةةية ال سةةيطة ولةةيس لةةه سةةلطة إلاامهةةا، ولةةو بموهةةب وكالةةة، إنمةةا ال يجةةوز للشةةريك المووةة ى أن يتةةدخل فةة .1

يجوز له أن يطل  على دفاترها وحساباتها والسجالت الخا ة بالقرارات المتخذة فةي أ نةاء إدارتهةا وأن  ستوعةح عةن حالتهةا وأمورهةا 

 ويتداول والشركاء اآلخرون بشأنها.

 عةةن هميةة  الةةديون وااللرزامةةات التةةي تحملتهةةا الشةةركة أ نةةاء تدخلةةه فةةي و ذا تةةدخل الشةةريك المووةة ى فةةي  .2
ً
إدارة شةةئونها فيكةةون مسةةئوال

 إدارتها كأنه شريك متضامن على أنه ال  عد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركة وتقديم اآلراء إليهم.

 (53مادة )

ذلك بموافقة همية  الشةركاء المتضةامنين واألغلبيةة العدديةة المالكةة يجوز قبول شريك متضامن هديد في شركة التو ية ال سيطة، و 

 ألغلبية حصص الشركاء المو ين في رأسمال الشركة.

 (54مادة )

يجوز للشريك الموو ي أن ينزل عن حصته إلى شخص آخر بموافقة الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية للشركاء المو ين ويصبع 

 
ً
 مو يا

ً
  المتنازل له شريكا

ً
في الشركة إال إذا وافق همي  الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية للشركاء المو ين على أن يدخل شريكا

 في الشركة.
ً
 متضامنا

 (55مادة )

 ييصل في أي خالف يق  في إدارة شركة التو ية ال سيطة بإهمار الشركاء المتضامنين واألغلبية العددية للشركاء المو ين فيها.

 (56مادة )

ال سةةةةةةيطة، إال بموافقةةةةةةة هميةةةةةة  الشةةةةةةركاء المتضةةةةةةامنين، واألغلبيةةةةةةة  ال يجةةةةةةةةةوز إهةةةةةةةةةراء أي تغييةةةةةةةةةر أو تعةةةةةةةةةديل فةةةةةةةةةي عقةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةركة التو ةةةةةةةةةية 
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 العددية للشركاء المو ين فيها.

 (57مادة )

 ال تحل شركة التو ية ال سيطة بإفالم الشريك الموو ى، أو إعساره أو وفاته أو فقدانه أهليته أو إ ابته بعجا دالم.

 (58مادة )

تطبق على شركة التو ية ال سيطة األحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الحاالت التي لم 

 نص في هذا الباب. فيهايرد 

 اللاب الثالث

 شركة املحاصة
 (59مادة )

ر يتعامةةل مة  الغيةةر، بحيةث تكةةون الشةركة مقتصةةرة شةركة املحا ةة شةةركة تنعقةد بةةين شخصةين أو أكنةةر يمةارم أعمالهةةا شةريك  ةاه .1

 على العالقة الخا ة بين الشركاء.

، ويجةةةةوز إ باتهةةةةا بةةةةين و هراءاتهةةةةا ال تتمتةةةة  شةةةةركة املحا ةةةةة بالشخصةةةةية االعتباريةةةةة وال تخضةةةة  ألحكةةةةام النشةةةةر والتسةةةةجيل والرةةةةرخيص .2

 الشركاء بجمي  طرق اإل بات.

 (61مادة )

 آخةرين إال بموافقةة الشةركاء املحا ةين، مةا لةم يوهةد اتيةاق ال يجوز لمن سبق أن شارف غيره في 
ً
 يقة تجاريةة أن  شةارف فيهةا أشخا ةا

 يقض ي بغير ذلك.

 (61مادة )

ليس للغير حق الرهور إال على الشريك الذي تعامل معه في شركة املحا ة فإذا أقر الشركاء فيها بوهود الشركة أو  ةدر عةنهم مةا يةدل 

، ويكون الشركاء فيها مسئولين تجاه ذلك الغير على وهه التضامن.الغير على وهودها بين الش
ً
 ركاء، هاز اعتبارها شركة قالمة فعال

 (62مادة )

وكيييةةة توزيةة  األر ةةا، والخسةةالر، ومةةدأ رقابةةة  والتزامةةااهم وحقةةوق الشةةركاءيحةةدد عقةةد شةةركة املحا ةةة أغرا ةةها وطريقةةة إدارتهةةا  .1

 خرأ يتيق عليها الشركاء.الشريك املحاص على اإلدارة وأية أمور أ

 للشريك املحاص الحصول على بيان حسابي عن التصيية بعد إنجازها، وعلى بيان سنوي إذا امتدت ألكنر من سنة. .2

 

 (63مادة )

 التي تنقض ي بها شركة التضامن. نيسها لطرق باتنقض ي شركة املحا ة  .1

 ن الشركاء يتولى تسويته عند النزار خبير تعينه املحكمة.ال  عقب انقضاء شركة املحا ة  تصيية  و نما  عقبه حساب ختامي بي .2

 

 

 

 اللاب الرابع

 الشركة ذات المسئولية املحدو ة

 أحكام عامة

 (64مادة )

خمسين شريكا، وتكون مسةئولية الشةريك عةن ديونهةا  عنتتألع الشركة ذات المسئولية املحدودة من شريكين على األقل وال تايد  .1

 يها وخسالرها بمقدار حصته في رأسمالها.وااللرزامات المررتبة عل

علةةةةةةةةةى تسةةةةةةةةةجيل شةةةةةةةةةركة ذات مسةةةةةةةةةئولية محةةةةةةةةةدودة تتةةةةةةةةةألع مةةةةةةةةةن  يجةةةةوز للةةةةوزير بنةةةةاء علةةةةى تنسةةةةيب مبةةةةرر مةةةةن المراقةةةةب الموافقةةةةة  .2
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 شخص واحد.

 (65مادة )

  لةةةبالعملةةة المتداو يجةةب أال يقةةل رأسةةمال الشةةركة ذات المسةةئولية املحةةدودة عةةن خمسةةين ألةةع دينةةار أردنةةي أو مةةا  عادلهةةا  .1
 
، قانونةةا

 إلى حصص متساوية، قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على األقل وهى غير قابله للتجالة، على أنةه إذا تملةك الحصةة أكنةر 
ً
مقسما

من شخص واحد ألي س ب وهب على الشركاء فيها اختيار واحةد مةنهم لينةوب عةنهم لةدأ الشةركة، فةإذا لةم يتيةق الشةركاء فيهةا أو لةم 

خةالل  ال ةين يومةا مةن تةاريه اشةرراكهم فةي الحصةة فينةوب عةنهم الشةخص الةذي يختةاره مةن بيةنهم مةدير الشةةركة أو يوافقةوا علةى ذلةك 

 هيئة المديرين حسب مقتض ى الحال.

 ال يجوز أن تكون حصة الشريك عمال يؤديه للشركة. .2

 (66مادة )

قرةةةراض عةةةن طريةةةق االكتتةةةاب العةةةام، وال يجةةةوز لهةةةا ال يجةةةوز للشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة طةةةر، حصصةةةها أو زيةةةادة رأسةةةمالها، أو اال

 إ دار أسهم أو سندات قرض قابلة للتداول.

 (67مادة )

 مةةةةن أغرا ةةةةها، ويجةةةةوز أن يتضةةةةمن  .1
ً
، ويجةةةةوز أن يكةةةةون عنوانهةةةةا مسةةةةتمدا

ً
 خا ةةةةا

ً
للشةةةةركة ذات المسةةةةئولية املحةةةةدودة أن تتخةةةةذ عنوانةةةةا

 عنوانها اسم شريك أو أكنر.

 ة ال سيطة االحتيان بعنوانها األ لي إذا ما رغبت بالتحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة.يحق لشركة التضامن أو التو ي .2

يجب أن يضاف إلى عنوان الشركة عبارة )ذات مسئولية محدودة( وأن يدرج عنوانها ومقدار رأسمالها في همي  أوراقها ومطبوعاتها  .3

سةةئولين بالتضةةامن عةةن الرزامةةات الشةةركة والتعويضةةات فةةي أمةةةوالهم وعقودهةةا وفواتيرهةةا، فةةإذا أهمةةل المةةديرون مراعةةاة ذلةةك كةةانوا م

 الخا ة تجاه الغير.

 

 الفصل األول 

 تأ يس الشركة ذات المسئولية املحدو ة

 (68مادة )

 يخض  تأسيس الشركة ذات المسئولية املحدودة لثهراءات التالية :

 بةه عقةد تأسيسةةها ونظامهةا علةى النمةةاذج المعتمةدة لهةةذه يقةدم طلةب تأسةةيس الشةركة ذات المسةئولية املحةةدودة إلةى المراقةب مرف .1
ً
قةةا

 بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد املحامين املجازين.
ً
 الغاية، ويوق  من الشركاء أمام المراقب أو من ييو ه خطيا

 يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية املحدودة البيانات التالية: .2

 ياتها، والمركا الرليس لها.عنوان الشركة واسمها، وغا .أ

 أسماء الشركاء، وهنسية كل منهم وعنوانه. .ب

 مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه النقدية، أو العينية، م  و ع دقيق للحصص العينية وقيمتها التي قدرت بها. .ج

 مجلس الرقابة إذا كان عدد الشركاء يايد على سبعة. .د

( مةةةن هةةذه المةةةادة، باإل ةةةافة إلةةةى 2ولية املحةةةدودة البيانةةةات المنصةةةوص عليهةةا فةةةي البنةةةد )يجةةب أن يتضةةةمن نظةةةام الشةةةركة ذات المسةةئ .3

 البيانات التالية : 

طريقةةةةةة إدارة الشةةةةةركة، وعةةةةةدد أعضةةةةةاء هيئةةةةةة المةةةةةديرين و ةةةةةالحياتهم، وحةةةةةدود  ةةةةةالحيات هيئةةةةةة المةةةةةدرين فةةةةةي اإلسةةةةةتدانه، ورهةةةةةن  .أ

 العقارات التي تملكها الشركة، وتقديم الكياالت باسمها.

 وط النزول عن الحصص في الشركة واإلهراءات الواهب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب أن يحرر بها النزول.شر  .ب

 كييية توزي  األر ا، والخسالر على الشركاء. .ج

اهتماعةةةات الجمعيةةةة العامةةةة للشةةةركاء ونصةةةابها القةةةانوني، ونصةةةاب اتخةةةاذ القةةةرارات فيهةةةا واإلهةةةراءات الخا ةةةة بكيييةةةة عقةةةد تلةةةك  .د

 اعات.االهتم
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 .و جراءااها قواعد تصيية الشركة .ه

 أي بيانات أخرأ إ افية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها. .و

 (69مادة )

يلرزم مقدمو الحصص العينية في رأسمال الشركة بنقل ملكيتها للشركة و املحافظة عليها وعدم التصرف فيها إلى حين تسليمها إلى  .1

 الشركة.

 وفةةق السةةعر الةةذي اعتمةةده إذا لةةم يقةةم مقةةدمو هةةذه ا .2
ً
 بةةدف  قيمتهةةا نقةةدا

ً
لحصةةص بنقةةل ملكيتهةةا إلةةى الشةةركة، فيكونةةون ملةةامين حكمةةا

 المؤسسون في نظام الشركة وعلى المراقب طلب ما يث ت تحة تقدير قيمة الحصص العينية.

 تعد حقوق االمتياز وحقوق االخررار والمعرفة الينية وغيرها من الحقوق من المقدمات العينية. .3

يكةةةون المؤسسةةةون مسةةةئولين بالتضةةةامن تجةةةاه الغيةةةر عةةةن تةةةحة تقةةةدير الحصةةةص العينيةةةة بقيمتهةةةا الحقيقيةةةة فةةةي تةةةاريه تقةةةديم طلةةةب  .4

 التسجيل للمراقب، وتسقط دعوأ المسئولية بمرور خمس سنوات من تاريه تسجيل الشركة في سجل الشركات.

 (71مادة )

ذا وزعةةةت هميةةة  الحصةةةص النقديةةةة فةةةي عقةةةد تأسةةةيس الشةةةركة بةةةين الشةةةركاء ال يةةةتم تأسةةةيس الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة إال إ .1

 ودفعت قيمتها في مصرف من المصارف المعتمدة ويجب أن تودر الشهادة المث تة للدف  م  عقد التأسيس لدأ مراقب الشركات.

و لهيئةةةة المةةةديرين بعةةةةد ال يجةةةوز للمصةةةرف تسةةةليم المبةةةالغ المدفوعةةةة مةةةن الشةةةركاء عةةةن حصصةةةهم فةةةي رأسةةةمال الشةةةركة إال للمةةةدير أ .2

 حصول الشركة على شهادة تسجيل حسب األ ول وال يجوز إلدارة الشركة إقراض الشركاء من مالها.

 (71مادة )

 مةةن تةةاريه تقةةةديم الطلةةب والتوقيةة  عليةةةه مةةن قبةةةل  .1
ً
يصةةدر المراقةةب قةةةراره بالموافقةةة علةةى تسةةةجيل الشةةركة خةةالل خمسةةةة عشةةر يومةةةا

لةةةه أن فةةةي عقةةةد الشةةةركة أو نظامهةةةا مةةةا يخةةةالع األحكةةةام المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي هةةةذا القةةةانون أو فةةةي  الشةةةركاء، ولةةةه رفةةةض الطلةةةب إذا تبةةةين

اللةوالع الصةادرة بموهبةه، أو فةةي أي قةانون آخةر معمةةول بةه فةي فلسةةطين، ولةم يقةم الشةةركاء بإزالةة املخاليةة خةةالل المةدة التةي يحةةددها 

 مةةن تبليغةةه إلةةيهم، و ذا قةةرر الةةوزير رفةةض االعرةةراض، المراقةةب، وللشةةركاء االعرةةراض علةةى قةةرار الةةرفض إلةةى الةةوزير خةةال
ً
ل  ال ةةين يومةةا

 من تاريه تبليغهم القرار.
ً
 فيحق للمعرر ين الطعن في قراره لدأ محكمة العدل العليا خالل ستين يوما

2.  
ً
( 1ألحكةام البنةد ) إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير أو مةن محكمةة العةدل العليةا وفقةا

مةةن رأسةةمال الشةةركة قةةد تةةم   مسةةين بالما ةةة (%51مةةن هةةذه المةةادة، وبعةةد أن يقةةدم الشةةركاء الو ةةالق التةةي تث ةةت أن مةةا ال يقةةل عةةن )

دفعةه، يقةوم المراقةب باسةتيياء رسةوم التسةجيل، ويصةدر شةهادة بتسةةجيلها وتنشةر فةي الجريةدة، وفةي همية  األحةوال يجةب أن  سةةدد 

 شركة خالل السنتين التاليتين لتسجيلها.با ي رأسمال ال

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الحصص وانتقالها

 (72مادة )

للشريك في الشركة ذات المسئولية املحدودة أن ينزل عن حصصه في رأسمال الشركة إلى أي من الشركاء أو لغيرهم، بموهب سند  .1

 للصيغة املحددة في نظام الشركة، ويتم قيده وتو يقه لد
ً
أ المراقب واإلعالن عنه واستيياء الرسوم المقررة لذلك وال تحويل وفقا

 يحتج بهذا النزول في مواههة الشركة أو الشركاء أو الغير إال بعد قيده وتو يقه على الوهه المتقدم.

علةةةةى ال يتوقةةةع نةةةاول الشةةةريك عةةةن حصصةةةه فةةةةي رأسةةةمال الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة بةةةالبي  أو بغيةةةةره إلةةةى أحةةةد الشةةةركاء فيهةةةا  .2

 موافقة با ي الشركاء أو مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها.

 (73مادة )
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 بةةةذلك إلةةةى مةةةدير  .1
ً
إذا رغةةةب أحةةةد الشةةةركاء فةةةي الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة، بيةةة  حصصةةةه فةةةي الشةةةركة للغيةةةر عليةةةه أن يقةةةدم طلبةةةا

 الشركة أو هيئة المديرين حسب واق  الحال يتضمن السعر الذي يطلبه.

ير أو هيئةةةة المةةةديرين إخطةةةار بةةةا ي الشةةةركاء بشةةةروط البيةةة  خةةةالل أسةةةبور مةةةن تةةةاريه تقةةةديم الطلةةةب إليةةةه، ويكةةةون للشةةةركاء وعلةةةى المةةةد .2

 األولوية في الشراء بالسعر المعروض، وعلى المدير أو هيئة المديرين إبالغ المراقب بنسخة من الطلب.

وض، تقسةم الحصةص بةين الةراغبين مةن الشةركاء بالشةراء كةل إذا تقدم أكنر من شريك لشراء الحصص المراد بيعها بالسعر المعر  .3

 علةةةةى نيقةةةةة الشةةةةركة 
ً
بنسةةةةبة حصةةةةته فةةةةي رأسةةةةمال الشةةةةركة، وفةةةةي حالةةةةة االخةةةةتالف علةةةةى السةةةةعر  عةةةةين المراقةةةةب مةةةةدقق حسةةةةابات قانونيةةةةا

، وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين بالشراء.
ً
 لتحديد السعر، ويعد تقديره نهاليا

 من تاريه إخطار الشركاء بشروط البي  دون أن يبدي أحد منهم رغبته في الشراء بالسعر المعروض أو ي ينث ثإذا انقضت مدة  .4
ً
وما

بالسةةةعر المقةةةدر مةةةن مةةةدقق الحسةةةابات، يكةةةون للشةةةريك الراغةةةب بةةةالبي  الحةةةق فةةةي بيةةة  حصصةةةه للغيةةةر بالسةةةعر المعةةةروض أو بالسةةةعر 

 المقدر كحد أدني.

 من انتهاء المدة المعينة في البند )أما إذا لم يبد أي من الشركاء أو الغير  .5
ً
( 4رغبته في شراء الحصص المراد بيعها خالل  ال ين يوما

 أعاله، يجوز للشريك الراغب بالبي  الطلب من المراقب بي  الحصص بالمااد العلني.

 (74مادة )

الحصةةةص لبةةةا ي الشةةةركاء فةةةي  إذا  ةةةدر حكةةةم قضةةةا ي بالتنييةةةذ علةةةى حصةةةص أحةةةد الشةةةركاء المةةةدينين فتعطةةة  األولويةةةة فةةةي شةةةراء تلةةةك .1

 مةةن تةةاريه  ةةدور الحكةةم بالتنييةةذ، 
ً
الشةةركة، و ذا لةةم يتقةةدم أحةةد مةةنهم لشةةراتها أو تعةةذر االتيةةاق علةةى السةةعر خةةالل مةةدة  ال ةةين يومةةا

تعةةرض تلةةك الحصةةص للبيةة  بةةالمااد العلنةةي، ولكةةل شةةريك فةةي الشةةركة الةةدخول باسةةمه فةةي المةةااد علةةى قةةدم المسةةاواة مةة  الغيةةر وشةةراء 

 الحصص لنيسه. تلك

 يصدر المراقب التعليمات الالزمة لتنييذ عمليات البي  بالمااد العلني ألغراض هذه المادة. .2

 (75مادة )

إذا تةةةوفي أي شةةةريك فةةةي الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة، تنتقةةةل حصصةةةه إلةةةى ور تةةةه، ويطبةةةق هةةةذا الحكةةةم علةةةى المووةةة ى لهةةةم بةةةأي  .1

 حصة أو حصص في الشركة.

شةةةةريك المتةةةةةوفى بةةةةاإلر  أو بالو ةةةةةية إلةةةةى أكنةةةةةر مةةةةن شةةةةةخص وكةةةةان ذلةةةةةك يةةةةؤدي إلةةةةةى زيةةةةادة عةةةةةدد الشةةةةركاء علةةةةةى حةةةةال انتقةةةةال حصةةةةةص ال .2

الخمسين، بقيت حصص همي  الور ة أو المووة ى لهةم فةي حكةم حصةة واحةدة بالنسةبة إلةى الشةركة مةا لةم يتيةق الور ةة أو المووة ى 

 لشركاء.لهم على انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل  من الحد األقص ى لعدد ا

 (76مادة )

 تحتيظ الشركة في المقر الرليس لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم : .1

 اسم الشريك ولقبه إذا كان له لقب وهنسيته ومركا إقامته وعنوانه على وهه التحديد. .أ

 عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها. .ب

 

 يله وتاريه وقوعه.التغيير الذي يطرأ على حصص الشريك وتيا  .ج

ما يق  على حصص الشريك من حجا أو رهن وأي قيود أخرأ والتيا يل المتعلقة بها، وال يكون لذلك أ ر في مواههة الشركة  .د

 أو الغير إال من تاريه قيده في سجل الشركاء.

 يكون المدير أو هيئة المديرين في الشركة مسئولين عن السجل وعن تحة البيانات المدرهة فيه. .2

يحةةق لكةةةل شةةةريك فةةةي الشةةةركة ولكةةةل ذي مصةةةلحة مةةةن غيةةةر الشةةةركاء االطةةةالر علةةةى هةةةذا السةةةجل بنيسةةةه أو بواسةةةطة مةةةن ييو ةةةه خطيةةةا  .3

 بذلك.

علةةى مةةدير الشةةركة أو رلةةيس هيئةةة المةةديرين فيهةةا تاويةةد المراقةةب سةةنويا بالبيانةةات المدونةةة فةةي السةةجل الخةةاص بالشةةركاء فةةي الشةةركة  .4

هةةذه المةةادة، وذلةةك خةةالل الشةةهر األول مةةن انتهةةاء السةةنة الماليةةة للشةةركة و كةةل تعةةديل أو تغييةةر ( مةةن 1المنصةةوص عليهةةا فةةي اليقةةرة )

يطرأ على تلك البيانات خةالل مةدة ال تايةد علةى  ال ةين يومةا مةن  تاريه وقور التعديل أو التغيير.
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 الفصل الثالث

 إ ارة الشركة ذات المسئولية املحدو ة

 (77مادة )

ر، أو هيئةةةةة مةةةةديرين، ال يقةةةةل عةةةةدد أعضةةةةاتها عةةةةن ا نةةةةين، وال يايةةةةد علةةةةى سةةةةبعة وفةةةةق مةةةةا يةةةةنص عليةةةةه النظةةةةام يتةةةةولى إدارة الشةةةةركة مةةةةدي .1

 له.
ً
 لها ونالبا

ً
 األسام ي للشركة لمدة ال تايد على أرب  سنوات، وتنتخب هيئة المديرين رليسا

ة فةةةي إدارة الشةةةركة فةةةي الحةةةدود التةةةي ي ينهةةةا يكةةةون لمةةةدير الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة أو لهيئةةةة المةةةديرين فيهةةةا الصةةةالحية الكاملةةة .2

نظامهةةا، وتعةةد األعمةةال والتصةةرفات التةةي يقةةوم بهةةا أو يمارسةةها المةةدير أو هيئةةة المةةديرين باسةةم الشةةركة ملامةةة لهةةا فةةي مواههةةة الغيةةر 

 الذي يتعامل م  الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو في عقد تأسيسها.

الةةذي يتعامةةل مةة  الشةةركة حسةةن النيةةة مةةا لةةم يث ةةت غيةةر ذلةةك علةةى أنةةه ال يلةةام ذلةةك الغيةةر بةةالتحقق مةةن وهةةود أي قيةةد علةةى   عةةد الغيةةر .3

  الحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلاام الشركة بموهب عقدها أو نظامها.

 (78مادة )

 من كةةانأ عةةد مةةدير الشةةركة ذات المسةةئولية املحةةدودة، سةةواء 
ً
 تجةةاه الشةةركة مةةديرا

ً
 لهةةا أو أحةةد أعضةةاء هيئةةة المةةديرين فيهةةا مسةةئوال

ً
يةةردا

والشةركاء فيهةةا والغيةر عةةن ارتكابةه أي مخاليةةة ألحكةةام هةذا القةةانون واللةوالع الصةةادرة بموهبةةه، ولعقةد تأسةةيس الشةركة ونظامهةةا األسامةة ي 

 والقرارات الصادرة عن همعيتها العامة أو هيئة المديرين

 (79) 

 مةةةن قبةةةل هيئةةةة المةةةديرين، وعلةةةى أي مةةةن يحظةةةر علةةةى مةةةدير 
ً
 معينةةةا

ً
 أو مةةةديرا

ً
 منيةةةردا

ً
الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة سةةةواء أكةةةان مةةةديرا

أعضاء هيئة المديرين فيها تولي و يية في شركة أخرأ ذات أغةراض مما لةة أو منافسةة ألعمةال الشةركة، أو القيةام بعمةل مما ةل ألعمةال 

ر بةةأهر أو بدونةةه أو االشةةرراف فةةي إدارة شةةركة أخةةرأ ذات أغةةراض مما لةةة أو منافسةةه للشةةركة إال الشةةركة سةةواء لحسةةابه أو لحسةةاب الغيةة

من الحصص المكونةة لرأسةمال الشةركة، و ذا قةام بهةا دون   مس و لعين بالما ة( %75بموافقة الجمعية العامة بأغلبية ال تقل عن)

 بالتعويض إن كان له مقتض ى. هذه الموافقة فإنه يتعرض إلى عاله من إدارة الشركة و لاامه

 (81مادة )

( فةي هةذا القةانون 86إذا شغر منصب المدير أو هيئة المديرين ألي س ب من األسباب يتولى مجلس الرقابة المنصوص عليه في المةادة )

 من تاريه تعيين الم
ً
دير المؤقت النتخاب مدير تعيين مدير مؤقت للشركة ليتولى إدارتها على أن تدكى همعيتها العامة خالل  ال ين يوما

الشركة أو هيئة مديرين، فان لم يكن لها مجلةس رقابةة تولةت الجمعيةة العامةة انتخةاب المةدير أو هيئةة المةديرين بنةاء علةى دعةوة شةريك 

 أو أكنر لها.

 

 

 

 (81مادة )

وحسةةةةاباتها الختاميةةةةة بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك علةةةةى مةةةةدير الشةةةةركة ذات المسةةةةئولية املحةةةةدودة أو هيئةةةةة المةةةةديرين إعةةةةداد الميزانيةةةةة السةةةةنوية للشةةةةركة 

 لقواعةةد املحاسةةبة المتعةةةارف 
ً
حسةةاب األر ةةا، والخسةةالر واإليضةةةاحات المرفقةةة بهةةا مدققةةةة هميعهةةا مةةن مةةةدققي حسةةابات قةةانونيين وفقةةةا

اقةةب مرفقةةة عليهةةا، باإل ةةافة إلةةى التقريةةر السةةنوي عةةن أعمةةال الشةةركة و نجازاتهةةا ومشةةاريعها وتقةةديمها إلةةى الجمعيةةة العامةةة للشةةركة وللمر 

 بالتو يات المناسبة وذلك خالل األشهر الثال ة األولى من السنة المالية الجديدة للشركة.

 (82مادة )

 خةةالل األشةةهر  .1
ً
 واحةةدا

ً
 سةةنويا

ً
تتةةألع الجمعيةةة العامةةة فةةي الشةةركة ذا ت المسةةئولية املحةةدودة مةةن هميةة  الشةةركاء فيهةةا وتعقةةد اهتماعةةا

 ركة بدعوة من المدير أو رليس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان الذي يحدد لها.األربعة األولى من السنة المالية للش

اهتمةةةار غيةةةر عةةةادي أو أكنةةةر فةةةي أي وقةةةت بةةةدعوة مةةةن المةةةدير أو  للجمعيةةةةة العامةةةةة فةةةةي الشةةةةركة ذات المسةةةةئولية املحةةةةدودة عقةةةةد  .2
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كة علةى األقةل أو بنةاء علةى طلةب المراقةب إذا من رليس هيئة المديرين أو بناء على طلب عدد من الشةركاء يملكةون ربة  رأسةمال الشةر 

م إليةةةه طلةةةبي بةةةةذلك مةةةن عةةةدد مةةةن الشةةةةركاء فةةةي الشةةةركة يملكةةةون ) إ
ةةةد 

ا
مةةةن رأسةةةةمالها علةةةى األقةةةل، واقتنةةةة    مسةةةةة عشةةةر بالما ةةةة (%15ق

 باألسباب الواردة في الطلب، وفي حالة عدم استجابة الشركة يقوم المراقب بالدعوة لالهتمار على نيقة الشركة.

غ الةةدعوة لكةةل شةةريك فةةي الشةةركة ذات المسةةئولية املحةةدودة لحضةةور اهتمةةار الجمعيةةة العامةةة للشةةركة سةةواء كةةان عاديةةا أو غيةةر تبلةة .3

عادي، إما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقي  باالستالم أو بإرسالها إليه بالبريد المسجل، على أن يتم إرسالها بالبريد قبل خمسة 

اريه املحةةدد لعقةةد االهتمةةار، وتعةةد الةةدعوة مبلغةةة للشةةريك خةةالل مةةدة ال تايةةد علةةى سةةتة أيةةام مةةن تةةاريه عشةةر يومةةا علةةى األقةةل مةةن التةة

 إيداعها البريد المسجل على عنوانه المسجل لدأ الشركة.

لكةةل شةةريك فةةي الشةةركة ذات المسةةئولية املحةةدودة حضةةور اهتماعةةات الجمعيةةة العامةةة للشةةركة العاديةةة أو غيةةر العاديةةة، مهمةةا كةةان  .4

د الحصةةص التةةي يملكهةةا فةةي رأسةةمال الشةةركة ومناقشةةة األمةةور التةةي تعةةرض عليهةةا والتصةةويت علةةى القةةرارات التةةي تتخةةذها، ولةةه أن عةةد

 ينيب عنه أي شريك آخر لحضور اهتمار الجمعية العامة.

و غيةر عاديةة ولكةن ال يدكى المراقب لحضور اهتماعةات الجمعيةة العامةة فةي الشةركة ذات المسةئولية املحةدودة سةواء كانةت عاديةة أ .5

علةى مةةدير الشةةركة أو هيئةةة المةةديرين تاويةةد المراقةةب بنسةةخة مةةن محضةر االهتمةةار موقعةةه مةةن رلةةيس االهتمةةار ومةةن كاتةةب املحضةةر 

وذلةةك خةةالل عشةةرة أيةةام مةةن تةةاريه انعقةةاده وللمراقةةب حضةةور االهتمةةار بنةةاء علةةى طلةةب المةةدير أو هيئةةة المةةديرين أو بنةةاًء علةةى طلةةب 

 من الحصص المكونة لرأسمال الشركة.  مسة عشر بالما ة (%15كون ما ال يقل عن )خطي من شركاء يمل

 (83مادة )

 بحضةةور عةةدد مةةن الشةةركاء يمثلةةون أكنةةر  .1
ً
يكةةون نصةةاب االهتمةةار العةةادي للجمعيةةة العامةةة للشةةركة ذات المسةةئولية املحةةدودة قانونيةةا

خةةةالل سةةةاعة مةةةن الوقةةةةت املحةةةدد لبةةةدء االهتمةةةار يؤهةةةةل  مةةةن نصةةةع رأسةةةمال الشةةةركة أ ةةةةالة ووكالةةةة، و ذا لةةةم يتةةةوافر هةةةةذا النصةةةاب

 من التاريه املحدد لالهتمةار األول، ويعةاد تبليةغ الشةركاء الةذين لةم يحضةروا، 
ً
االهتمار إلى موعد آخر  عقد خالل خمسة عشر يوما

 بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان عددهم أو النسبة الت
ً
 ي يملكونها في رأم المال.ويكون النصاب في االهتمار الثاني قانونيا

 بحضةةور عةةدد مةةن الشةةركاء يمثلةةون  .2
ً
يكةةون نصةةاب االهتمةةار غيةةر العةةادي للجمعيةةة العامةةة للشةةركة ذات المسةةئولية املحةةدودة قانونيةةا

من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على األقل أ الة ووكالةة، مةا لةم يةنص نظةام الشةركة علةى   مس و لعون بالما ة( % 75)

و ذا لم يتوافر النصاب خالل ساعة من الوقت املحدد لبدء االهتمار، يؤهل االهتمار على أن  عقد خالل عشةرة أيةام  أغلبية أعلى

 بحضةةةور 
ً
مةةةن التةةةاريه املحةةةدد لالهتمةةةار األول، ويعةةةاد تبليةةةغ الشةةةركاء الةةةذين لةةةم يحضةةةروا، ويكةةةون النصةةةاب فةةةي االهتمةةةار الثةةةاني قانونيةةةا

يمثلون الحصص المكونة لرأسةمال الشةركة أ ةالة ووكالةة مةا لةم يةنص نظةام الشةركة علةى  على األقل ممن  مسين بالما ة( 51%)

 أغلبية أعلى و ذا لم يتوفر هذا النصاب ال ينعقد االهتمار مهما كانت أسباب الدعوة إليه.

 (84مادة )

 ي العادي على األمور التالية : شتمل هدول أعمال الجمعية العامة العادي للشركة ذات المسئولية املحدودة في اهتماعها السنو  .1

 مناقشة تقرير المدير أو هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوهه نشاطها ومركاها المالي خالل السنة المالية السابقة. .أ

 مناقشة ميزانية الشركة وحساب أر احها وخسالرها، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته. .ب

 ألحكام هذا القانون. انتخاب مدير .ج
ً
 الشركة أو هيئة المديرين لها أو مجلس الرقابة حسب مقتض ى الحال وفقا

 ( من هذا القانون.055-044تعيين مدقق حسابات الشركة وتحداد أتعابه وتطلق عليه األحكام الوار ة  ة الموا  ) . 

كة أو هيئةة المةديرين فيهةا أو يقةدمها أي شةريك أي أمور أخرأ تتعلق بالشركة تعرض على الجمعيةة العامةة مةن قبةل مةدير الشةر  .ه

وتوافةةةق الجمعيةةةة العامةةةة علةةةى مناقشةةةتها، علةةةى أن ال يكةةةون أي مةةةن تلةةةك األمةةةور ممةةةا ال يجةةةوز عر ةةةه علةةةى الجمعيةةةة العامةةةة إال فةةةي 

 اهتمار غير عادي لها بمقتض ى هذا القانون.

( مةن هةذه المةادة 1في أي مةن األمةور المنصةوص عليهةا فةي البنةد )تتخذ الجمعية العامة في الشركة ذات المسئولية املحدودة قراراتها  .2

 بأكنرية الحصص من رأم المال الممثلة في االهتمار ويكون لكل حصة  وت واحد.

 (85مادة )

إلةةةةةةةى اهتمةةةةةةةار غيةةةةةةةر عةةةةةةةادي لمناقشةةةةةةةة األمةةةةةةةور التاليةةةةةةةة وال يجةةةةةةةوز  تةةةدكى الجمعيةةةة العامةةةة فةةةي الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة  .1
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 في الدعوة إلى االهتمار: مناقشة أي أمر
ً
 منها إذا لم يكن مدرها

 تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها على أن ترفق التعديالت المقررحة بالدعوة. .أ

( مةن 89تخييض رأم المال أحكةام المةادة )تخييض أو زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار عالوة اإل دار، على أن تراكى في  .ب

 هذا القانون.

 ي شركة أخرأ.دمج الشركة ف .ج

 حل الشركة وتصييتها. .د

 عال مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها وانتخاب من يحل محلهم. .ه

 بي  الشركة لشركة أخرأ. .و

( مةةةةن هةةةةذا القةةةةانون و ذا كةةةةان الهةةةةدف إعةةةةادة هيكلةةةةة رأم المةةةةال، يجةةةةوز 91( و)89علةةةةى الةةةةرغم ممةةةةا هةةةةو منصةةةةوص عليةةةةه فةةةةي المةةةةادتين ) .2

فةةي نيةةس اهتمةةار الجمعيةةة العامةةة غيةةر العاديةةة، علةةى أن تتضةةمن الةةدعوة المبةةررات والجةةدوأ  للشةةركة تخيةةيض رأسةةمالها أو زيادتةةه

 التي يهدف إليها هذا اإلهراء، وأن يتم نشر إعادة هيكلة رأم المال في تحييتين يوميتين.

ن األمةور المنصةوص عليهةا للجمعية العامة للشركاء فةي الشةركة ذات المسةئولية املحةدودة أن تنةاقا فةي اهتماعهةا غيةر العةادي أيةا مة .3

( من هذا القانون على أن تدرج في الدعوة إلى االهتمار، وتتخذ قراراتهةا فيهةا بأكنريةة الحصةص مةن رأم المةال الممثلةة 84في المادة )

 في االهتمار ويكون لكل حصة  وت واحد.

( مةن هةذه المةادة 1ر المنصةوص عليهةا فةي البنةد )تتخذ الجمعية العامة في الشركة ذات المسئولية املحدودة قراراتها في أي مةن األمةو  .4

مةةةن الحصةةةص المكونةةةة لةةةرأم المةةةال الممثلةةةة فةةةي االهتمةةةار، ويكةةةون لكةةةل حصةةةة  مةةةس و ةةةلعين بالما ةةةة ( %75بأكنريةةةة ال تقةةةل عةةةن )

ص عليها  وت واحد، ما لم ينص نظام الشركة على أكنرية أعلى، وتخض  القرارات التي تتخذها الجمعية العامة في األمور المنصو 

( مةن هةذه المةادة ألحكةام الموافقةة والتسةجيل والنشةر المنصةوص عليهةا فةي هةذا 2( والبنةد )1في اليقرات )أ، ب، ج، د، و( من البنةد )

 القانون.

 (86مادة )

ة، إذا كان عدد الشركاء أكنر من سبعة، وهب أن  عين في عقد التأسيس مجلس رقابة من  ال ة مةن الشةركاء علةى األقةل لمةدة معينة .1

 ويجوز للجمعية أن تنتخب من الشركاء مجلس رقابة بعد انتهاء هذه المدة لمدة أرب  سنوات.

ملجلس الرقابة أن ييحص دفاتر الشركة وو القهةا، وأن يقةوم بجةرد الصةندوق والبضةا   واألوراق الماليةة والو ةالق المث تةة لحقةوق  .2

أي وقةت بتقةديم تقةارير عةن إدارتهةم، وأن يراقةب الميزانيةة، وتوزية   الشركة، وأن يطالةب المةدير أو هيئةة المةديرين حسةب الحةال فةي

 األر ا، والتقرير السنوي ويقدم تقريرا في هذا الشأن إلى الجمعية العامة في اهتماعها العادي.

 

 

 (87مادة )

ب االحتيةةةةةةاطي مةةةةةن أر احهةةةةةةا السةةةةةةنوية الصةةةةةافية لحسةةةةةةا عشةةةةةةرة بالما ةةةةةةة( %11علةةةةةى الشةةةةةةركة ذات المسةةةةةةئولية املحةةةةةدودة أن تقتطةةةةةة  ) .1

 اإلهباري، وأن تستمر على هذا االقتطار لكل سنة على أن ال يتجاوز مجمور ما اقتط  لهذا االحتياطي رأم مال الشركة.

مةةةةن األر ةةةةا،  عشةةةةرين بالما ةةةةة (%21للجمعيةةةةة العامةةةةة فةةةةي الشةةةةركة ذات المسةةةةئولية املحةةةةدودة أن تقةةةةرر اقتطةةةةار نسةةةةبة ال تايةةةةد علةةةةى ) .2

ساب االحتياطي االختياري، وللجمعيةة العامةة أن تقةرر اسةتخدام هةذا االحتيةاطي ألغةراض الشةركة أو السنوية الصافية للشركة لح

 توزيعه على الشركاء كأر ا، إذا لم  ستخدم في تلك األغراض.

 (88مادة )

يرها أو هيئةةةة تعيةةة  الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة مةةةن نشةةةر ميزانيتهةةةا السةةةنوية وحسةةةاب أر احهةةةا وخسةةةالرها والمةةةوها مةةةن تقريةةةر مةةةد

 المديرين فيها في الصحع املحلية.

 (89مادة )

زاد علةةةةى حاهتهةةةةةا، أو إذا لحقةةةةت بهةةةةةا خسةةةةةالر تايةةةةد علةةةةةى نصةةةةةع  للشةةةةةركة ذات المسةةةةةئولية املحةةةةةدودة أن تخيةةةةةض رأسةةةةةمالها إذا  .1
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 ( من هذا القانون.91رأسمالها على أن تراكى في هذه الحالة أحكام المادة )

 ع .2
ً
لةةةى نيقةةةة الشةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة فةةةي تةةةحيية يوميةةةة  ةةةال  مةةةرات متتاليةةةة يتضةةةمن قةةةرار علةةةى المراقةةةب أن ينشةةةر إعالنةةةا

 علةةى التخيةةيض لةةدأ المراقةةب خةةالل خمسةةة 
ً
الجمعيةةة العامةةة للشةةركة بتخيةةيض رأسةةمالها، ويحةةق لكةةل مةةن دالنيهةةا االعرةةراض خطيةةا

 مةةةن تةةةاريه نشةةةر آخةةةر إعةةةالن لقةةةرار التخيةةةيض، وللةةةدالن حةةةق الطعةةةن فةةة
ً
ي قةةةرارات التخيةةةيض لةةةدأ املحكمةةةة إذا لةةةم يةةةتمكن عشةةةر يومةةةا

 من تاريه تقديمه إليه.
ً
 المراقب من تسوية اعررا ه خالل  ال ين يوما

 

 الفصل الرابع

 انقضاء الشركة ذات المسئولية املحدو ة وتصفيتها

 (91مادة )

 للقواعد المقررة تنقض ي الشركة ذات المسئولية املحدودة بأحد األمور التي تنقض ي بها شركة المساهمة، و 
ً
تجري تصيية أموالها وفقا

 ( من هذا القانون.022إلى  062)من في تصيية أموال الشركة المساهمة في المواد 

 (91مادة )

إذا زادت خسةةالر الشةةركة ذات المسةةئولية املحةةدودة علةةى نصةةع رأم مالهةةا فعلةةى مةةديرها أو هيئةةة المةةديرين فيهةةا دعةةوة الجمعيةةة العامةةة 

مةةار غيةر عةةادي لتصةةدر قرارهةا إمةةا بتصةةيية الشةركة أو باسةةتمرارها وأمةةا إذا بلغةت خسةةالر الشةةركة  ال ةة أر ةةار رأسةةمالها، للشةركة إلةةى اهت

فيكون للجمعية العامة أن تقرر في اهتمار غيةر عةادي حةل الشةركة وتصةييتها أو زيةادة رأسةمالها بمةا ال يقةل عةن نصةع الخسةالر، أمةا إذا 

  ة أر ار رأسمالها فيجب على الجمعية العامة أن تصيي الشركة.بلغت خسالر الشركة أكنر من  ال

 (92مادة )

تطبةةةةق األحكةةةةام المتعلقةةةةة بشةةةةركة المسةةةةاهمة علةةةةى الشةةةةركة ذات المسةةةةئولية املحةةةةدودة فةةةةي كةةةةل مةةةةا لةةةةم يةةةةرد بشةةةةأنه نةةةةص  ةةةةريع فةةةةي األحكةةةةام 

 المتعلقة بالشركة ذات المسئولية املحدودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللاب الخامس

 األ همشركة التوصية ب

 أحكام عامة

 (93مادة )

 تتألع شركة التو ية باألسهم من فئتين من الشركاء هما :

 شركاء متضامنون ال يقل عددهم عن ا نين  سألون في أموالهم الخا ة عن ديون الشركة وااللرزامات المررتبة عليها. .1

 عن ديون الشركة والرزاماتها.شركاء مساهمون ال يقل عددهم عن  ال ة ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته  .2

 

 (94مادة )

  بالعملةةةةة المتداولةةةةةدينةةةةار أردنةةةةي أو مةةةةا  عادلهةةةةا 
 
يقسةةةةم إلةةةةى  قانونةةةةا ال يجةةةوز أن يقةةةل رأسةةةمال شةةةركة التو ةةةية باألسةةةهم عةةةن مالةةةة ألةةةع 
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يايةد رأسةمال الشةركة  أسهم متساوية القيمة قابلة للتةداول، وقيمةة السةهم الواحةد دينةار أردنةي واحةد غيةر قابةل للتجالةة، ويشةررط أن ال

 الذي يطر، لالكتتاب على مثلي مجمور ما ساهم به الشركاء المتضامنون في الشركة.

 (95مادة )

العبةارة )شةةركة  هيتكةون عنةوان شةركة التو ةية باألسةهم مةن اسةم واحةد أو أكنةر مةن الشةركاء المتضةامنين علةى أن يضةاف إلةى عنوانهةا هةذ

وال يجوز أن يذكر اسم شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه م  علمه بذلك أعتبر  تو ية باألسهم( وما يدل على أغرا ها

 في مواههة الغير حسن النية.
ً
 متضامنا

ً
 شريكا

 (96مادة )

 تسري األحكام المتعلقة بتأسيس شركة المساهمة على شركة التو ية باألسهم م  مراعاة التالي :

هم مةةةةن المؤسسةةةةين مشةةةةرور نظةةةةام الشةةةةركة ويكةةةةون حكمهةةةةم مةةةةن حيةةةةث المسةةةةئولية حكةةةةم يوقةةةة  هميةةةة  الشةةةةركاء المتضةةةةامنون وغيةةةةر  .1

 المؤسسين في شركة المساهمة.

 يذكر في مشرور نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وعناوينهم. .2

 يتولى إهراءات تسجيل الشركة مديرها ويكون مسئوال عن ذلك. .3

 (97مادة )

نصةةةوص عليهةةةا فةةةي هةةةذا القةةةانون علةةةى الشةةةركاء المتضةةةامنين فةةةي شةةةركة التو ةةةية باألسةةةهم وتسةةةري علةةةى تسةةةري أحكةةةام شةةةركة التضةةةامن الم

الشةةريك المسةةاهم فةةي هةةذه الشةةركة  النظةةام القةةانوني الةةذي يخضةة  لةةه المسةةاهم فةةي شةةركة المسةةاهمة بالقةةدر الةةذي ال يتعةةارض فيةةه هةةذا 

 النظام م  أحكام شركة التو ية .

 

 الفصل األول 

 وصية باأل همإ ارة شركة الت

 (98مادة )

يتولى إدارة شركة التو ية باألسهم شةريك متضةامن أو أكنةر وتةذكر أسةماء مةن عةين لةثدارة مةن الشةركاء المتضةامنين وسةلطاتهم فةي  .1

 نظام الشركة ويكون حكم من  عهد إليهم بإدارة الشركة من حيث المسئولية حكم أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة.

نصب مدير شركة التو ية باألسهم في أي وقت ألي س ب من األسباب يتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير للشةركة إذا شغر م .2

( مةن هةذا القةانون تعيةين مةدير مؤقةت للشةركة 111من بينهم، و ذا تعذر ذلك وهب على مجلس الرقابة المنصوص عليه في المادة )

 من تةاريه تعيةين المةدير المؤقةت النتخةاب مةدير للشةركة مةن الشةركاء  ليتولى إدارتها، على أن تدكى همعيتها العامة
ً
خالل  ال ين يوما

 المتضامنين.

 

 (99مادة )

 ال يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال اإلدارة المتصلة بالغير ولو بناًء على تيويض. .1

 ص عليها في عقد الشركة.يجوز للشريك المساهم االشرراف في أعمال اإلدارة الداخلية في الحدود المنصو  .2

 فةي همية  أموالةه عةن االلرزامةات  .3
ً
إذا خالع الشريك المساهم الحظر المنصوص عليه في اليقرة األولى من هةذه المةادة كةان مسةئوال

 التي تنشأ عن تدخله في أعمال اإلدارة.

ن الشةةركاء المتضةةامنين كةةان هةةؤالء إذا قةةام الشةةريك المسةةاهم بأعمةةال اإلدارة املحظةةورة عليةةه بنةةاء علةةى تيةةويض  ةةريع أو  ةةمني مةة .4

 الشركاء مسئولين معه بالتضامن عن االلرزامات التي تنشأ عن هذه األعمال.

 (111مادة )

عشةةةرة  (%11إذا كانةةةت مكافةةةأة مةةةديري شةةةركة التو ةةةية باألسةةةهم محةةةددة بنسةةةبة معينةةةة مةةةن أر ةةةا، الشةةةركة فةةةال يجةةةوز أن تجةةةاوز النسةةةبة )

 مبالغ االحتياطي.من الر ع الصافي بعد خصم بالما ة 

 (111مادة )
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يكةةةةةةون لشةةةةةةركة التو ةةةةةةية باألسةةةةةةهم مجلةةةةةةس للرقابةةةةةةة مةةةةةةن  ال ةةةةةةة أعضةةةةةةاء علةةةةةةى األقةةةةةةل مةةةةةةن غيةةةةةةر الشةةةةةةركاء المتضةةةةةةامنين يتةةةةةةولى الشةةةةةةركاء  .1

 لثهراءات المنصوص عليها في نظام الشركة.
ً
 لمدة سنة واحدة وفقا

ً
 المساهمون انتخابهم من بينهم أو من غيرهم سنويا

جلةةس الرقابةةة ألي سةة ب مةةن األسةةباب، تقةةوم إدارة الشةةركة فةةورا بةةدعوة الجمعيةةة العامةةة للشةةركاء المسةةاهمين و ذا شةةغر منصةةب م .2

 النتخاب مجلس رقابة هديد.

 (112مادة )

 يتولى مجلس الرقابة في شركة التو ية باألسهم المهام والصالحيات التالية: 

والطلةب إلةى مةدير الشةركة أو مةديريها تاويةده بتقريةر شةامل عةن مراقبة سير أعمال الشركة والتحقةق مةن تةحة إهةراءات تأسيسةها  .1

 تلك األعمال واإلهراءات.

 االطالر على قيود الشركة وسجالتها وعقودها، وهرد أموالها وموهوداتها. .2

 عليه. مداروهاإبداء الرأي في المسالل التي يرأ أنها تهم الشركة، أو في األمور التي  عر ها مديرها أو  .3

 ى إهراء التصرفات واألعمال التي ينص نظام الشركة على أن تنييذها أو القيام بها يحتاج إلى موافقته.الموافقة عل .4

دعةةةةوة الجمعيةةةةة العامةةةةة للشةةةةركة إلةةةةى اهتمةةةةار غيةةةةر عةةةةادي إذا تبةةةةين لةةةةه أن مخاليةةةةات ارتكبةةةةت فةةةةي إدارة الشةةةةركة، ويجةةةةب عر ةةةةها علةةةةى  .5

 الجمعية العامة.

 (113مادة )

 عةن أعمةال المراقبةة التةي على مجلس الرقابة في شركة 
ً
التو ية باألسهم أن يقةدم للمسةاهمين فةي الشةركة فةي نهايةة كةل سةنة ماليةة تقريةرا

 قام بها ونتالجها ويعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة في اهتماعها السنوي العادي وترسل منه نسخه إلى المراقب.

 (114مادة )

ال المةدير أو المةديرين أو نتالجهةا إال إذا علمةوا بمةا وقة  مةن مخاليةات فةي إدارة الشةركة وأغيلةوا ال  سأل أعضاء مجلس الرقابة عةن أعمة

 إخطار الجمعية العامة بذلك.

 (115مادة )

 ال يايد عددهم عن  ال ة.أيكون لشركة التو ية باألسهم مدقق حسابات واحد أو أكنر شريطة  .1

 ركة المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون.تسري على مدقق الحسابات األحكام الخا ة به في ش .2

 (116مادة )

 يكون لشركة التو ية باألسهم همعية عامة. .1

تتةةةألع الجمعيةةةة العامةةةة لشةةةركة التو ةةةية باألسةةةهم مةةةن هميةةة  الشةةةركاء المتضةةةامنين والشةةةركاء المسةةةاهمين، ويكةةةون لكةةةل مةةةنهم حةةةق  .2

 غير عادية، ومناقشة األمور المعرو ة عليها واالشرراف فيحضور اهتماعات الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو 

 

 التصويت على القرارات التي تتخذها، ويكون له من األ وات في الجمعية العامة بعدد ما يملكه من أسهم في الشركة.  .3

في هذا القانون على  تطبق األحكام الخا ة باهتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المساهمة المنصوص عليها .4

 اهتماعات الجمعية العامة لشركة التو ية باألسهم.

 

 الفصل الثاني

 انقضاء شركة التوصية باأل هم

 (117مادة )

تنقضةةةة ي شةةةةةركة التو ةةةةةية باألسةةةةةهم وتصةةةةةي  بالطريقةةةةةة التةةةةةي يقررهةةةةةا نظةةةةام الشةةةةةركة، و ال تطبةةةةةق عليهةةةةةا األحكةةةةةام الخا ةةةةةة بتصةةةةةيية شةةةةةركة 

 المساهمة.

 (118مادة )

المسةةاهمة فةةي هةةذا القةةانون علةةى كةةل مةةا لةةم يةةرد عليةةه الةةنص فةةي هةةذا  علةةةةةى شةةةةةركة التو ةةةةةية باألسةةةةةهم األحكةةةةةام الخا ةةةةةة بشةةةةةركات تسةةةةةري 
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 الباب.

 

 اللاب السا س

 شركة المساهمة

 أحكام عامة

 (119مادة )

لةة للتةداول والتحويةل تتألع الشركة المساهمة من عدد من المؤسسين ال يقل عن ا نين يكتتبون فيها باسةهم متسةاوية القيمةة قاب .1

 ألحكام هذا القانون وأية قوانين أخرأ معمول بها.
ً
 وفقا

2. .
ً
 واحدا

ً
 يجوز للوزير بناء على تسبيب مبرر من المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة شخصا

ال يجةوز أن تكةون باسةم شةخص تستمد الشركة المساهمة اسةمها مةن أغرا ةها، علةى أن تتبعةه أينمةا ورد عبةارة  شةركة مسةاهمة  و  .3

طبيعةي إال إذا كةان غةرض الشةركة اسةتثمار بةراءة اخرةرار مسةةجلة بصةورة قانونيةة باسةم ذلةك الشةخص، أو إذا تملكةت الشةركة عنةةد 

 تأسيسها أو بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.

 (111مادة )

ة لكةةل مسةةةاهم فيهةةةا وتكةةون الشةةةركة بأموالهةةةا وموهوداتهةةا مسةةةئولة عةةةن تعةةد الذمةةةة الماليةةةة لشةةركة المسةةةاهمة مسةةةتقلة عةةن الذمةةةة الماليةةة

 تجةاه الشةركة عةن تلةك الةديون وااللرزامةات إال بمقةدار األسةهم التةي يملكهة
ً
ا الديون وااللرزامات المررتبة عليها وال يكةون المسةاهم مسةئوال

 في الشركة. 

 

 

 (111مادة )

ص علةةةى تحديةةةدها فةةةي النظةةةام األسامةةة ي للشةةةركة أو كةةةان غر ةةةها القيةةةام بعمةةةل معةةةين تكةةةون مةةةدة الشةةةركة المسةةةاهمة غيةةةر محةةةددة إال إذا نةةة

 فتنقض ي الشركة بانتهاء مدتها أو تحقق غر ها.

 (112مادة )

 لتحقيق أغرا ها وأال يقل عن خمسمالة ألع دينار وأن ال يقل المدفور عند االكتتاب 
ً
يجب أن يكون رأم مال شركة المساهمة كافيا

 منه.عشرين بالما ة  (%21عند عدم طر، األسهم لالكتتاب العام عن ) أو تأسيس الشركة

 

 

 (113مادة )

ال يجةةوز الجمةة  بةةين و ييةةة عامةةة و ةةين االشةةرراف فةةي تأسةةيس شةةركة مسةةاهمة أو فةةي عضةةوية مجلةةس إدارتهةةا أو االشةةتغال بصةةية دالمةةة أو 

 لجهة حكومية. عر ية بأهر أو بغير أهر بأي عمل فيها ولو على س يل االستشارة إال إذ
ً
 ا كان المو ع  عمل فيها بصيته ممثال

 (114مادة )

تكتسةةةةةب شةةةةةركة المسةةةةةةاهمة الشخصةةةةةية االعتباريةةةةةةة خةةةةةالل فرةةةةةةرة التأسةةةةةيس بالقةةةةةةدر الةةةةةالزم لتأسيسةةةةةةها، وتلرةةةةةزم الشةةةةةةركة بتصةةةةةرفات لجنةةةةةةة 

 المؤسسين في تلك اليررة شريطة إتمام تأسيسها وفقا ألحكام هذا القانون.

 (115مادة )

 في تأسيس الشركة إذا لم يذكر  راحة أنه غير شريك.المؤسس ه .1
ً
 فعليا

ً
 و كل من  شررف اشرراكا

 علةةى وهةةه الخصةةوص كةةل مةةن وقةة  علةةى عقةةد تأسةةيس الشةةركة أو وقةة  علةةى طلةةب الرةةرخيص بتأسيسةةها، أو قةةدم حصةةته  .2
ً
 عةةد مؤسسةةا

 نقدية أو عينية عند تأسيسها.

لةالزم ال يجوز أن يكون مؤسسا إال مةن تةوافرت فيةه الشةروط ا .3 توافرها في أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة.

 (116مادة )
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 ألحكام هذا  القانون :
ً
 ال يجوز القيام بأي عمل من األعمال التالية إال من قبل شركات المساهمة، التي يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا

 أعمال البنوف والشركات المالية، والتأمين بأنواعه املختلقة. .1

 متياز.الشركات ذات اال  .2

 الفصل األول 

 تأ يس شركة المساهمة

 : عمليات التأ يس
 
 أوت

 (117مادة )

ينتخةةةةب مؤسسةةةةو شةةةةركة المسةةةةاهمة لجنةةةةة مةةةةن بيةةةةنهم تسةةةةطى لجنةةةةة المؤسسةةةةين تتةةةةألع مةةةةن عةةةةدد ال يقةةةةل عةةةةن عضةةةةوين وال يايةةةةد علةةةةى  .1

 خمسة، فإذا كان عددهما ال يايد على ا نين فيناط بهما مهام لجنة المؤسسين.

 المؤسسين إهراءات تأسيس شركة المساهمة لدأ الجهات املختصة. تتولى لجنة .2

 (118مادة )

ال يجةةةوز تأسةةةيس شةةةركة المسةةةاهمة التةةةي تطةةةر، أسةةةهمها لالكتتةةةاب العةةةام إال بعةةةد الحصةةةول علةةةى تةةةرخيص بةةةذلك يصةةةدر بقةةةرار مةةةن الةةةوزير 

 املختص.

 (119مادة )

 بمةا يقدم طلب ترخيص تأسيس شركة المساهمة من قبل لجنة المؤسسين إ .1
ً
لى المراقب علةى النمةوذج المقةرر لهةذا الغةرض مرفقةا

 يلي:

 عقد تأسيس الشركة. .أ

 مشرور نظام الشركة األسام ي. .ب

 أسماء المؤسسين. .ج

 أسماء لجنة المؤسسين. .د

يجةةةةب أن يكةةةةون عقةةةةد تأسةةةةيس شةةةةركة المسةةةةاهمة ومشةةةةرور نظامهةةةةا األسامةةةة ي علةةةةى النمةةةةوذج المقةةةةرر لةةةةذلك، وأن يتضةةةةمن كةةةةل منهمةةةةا  .2

 ة:البيانات التالي

 اسم الشركة ومركاها الرليس وأغرا ها. .أ

أسةةماء المؤسسةةين وهنسةةياتهم وعنةةاوينهم املختةةارة للتبليةةغ وعةةدد األسةةهم التةةي قصةةروها علةةى أنيسةةهم ومقةةدار مةةا أكتتةةب بةةه كةةل  .ب

 منهم.

 وعدد األسهم التي ينقسم إليها ونوعها وقيمتها. .ج
ً
 رأسمال الشركة المصر، به والجاء المكتتب به فعال

 قدمات العينية في الشركة وشروط تقديمها واسم مقدمها، والحقوق المررتبة على هذه المقدمات.بيان بالم .د

 بيان فيما إذا كان للمساهمين حق األولوية لالكتتاب في أي إ دارات هديدة للشركة. .ه

 السنة المالية للشركة. .و

 اقب أو أحد املحامين املجازين.يوق  عقد تأسيس شركة المساهمة ومشرور نظامها األسام ي من كل مؤسس أمام المر  .ز

 (121مادة )

1.  
ً
يصدر الوزير بناًء على تنسيب المراقب قراره بالموافقة على تأسيس شركة المسةاهمة، أو رفةض التأسةيس خةالل مةدة  ال ةين يومةا

 من تاريه تقديم الطلب إليه موقعة
ً
 مةن المؤسسةين من تاريه تنسيب المراقب، وعلى المراقب أن يجري التنسيب خالل  ال ين يوما

ً
ا

.
ً
 للشروط القانونية، فإذا لم يصدر الوزير قراره خالل تلك المدة  عد الطلب مرفو ا

ً
 ومستكمال

 بةةةذلك خةةةالل المةةةدة املحةةةددة الطعةةةن لةةةدأ  .2
ً
يكةةةون للجنةةةة المؤسسةةةين فةةةي حالةةةة رفةةةض الةةةوزير تأسةةةيس الشةةةركة، أو عنةةةد إ ةةةداره قةةةرارا

 محكمة العدل العليا.

 الحكم بالموافقة على تأسيس الشركة في الجريدة مرفقا بمشرور نظامها األسام ي.  ينشر قرار الوزير، أو قرار .3
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 : االكتتاب في أسهم شركة المساهمة وتغطيتها:
ً
  انيا

 (121مادة )

 من تاريه نشر القرار بالموافقةة علةى تأسةيس الشةركة فةي  .1
ً
على لجنة المؤسسين مباشرة إهراءات االكتتاب خالل خمسة عشر يوما

. الجريدة،
ً
 ويجوز للوزير عند الضرورة أن يأذن بمد هذا الميعاد لمدة ال تتجاوز  ال ين يوما

تقدم لجنة المؤسسين إلى المراقب قبل دعوة الجمهور إلى االكتتاب شهادة من المصرف تث ت أن المؤسسين قد اكتتبوا في أسهم  .2

 فةي حسةةاب
ً
 للقةةانون وأنهةم دفعةةوا فعةةال

ً
الشةةركة فةي المصةةرف المةةرخص المبلةغ الةةذي  عةةادل النسةةبة  الشةركة فةةي الحةةدود المقةررة وفقةةا

المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند االكتتاب، ويشار إلى دف  هذا المبلغ في نشرة االكتتاب التي ترفق مة  الشةهادة فةإذا 

 قدمت لجنة المؤسسين ذلك إلى المراقب عليه أن يأذن بنشر الدعوة لالكتتاب في الصحع املحلية.

 (122دة )ما

 مسين  (%51يجب أال تايد نسبة األسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في المصارف والشركات المالية وشركات التأمين على ) .1

. بالما ة
ً
 من رأم المال المصر، به وأن ال يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصا

( عنةةةد 1مةةةن غيةةةر الشةةةركات المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي البنةةةد ) يجةةةب أن ال تايةةةد مسةةةاهمة المؤسةةةس أو المؤسسةةةين فةةةي الشةةةركة المسةةةاهمة .2

مةةن رأم المةةال المكتتةةب فيةةه ويررتةةب علةةى لجنةةة المؤسسةةين طةةر، األسةةهم المتبقيةةة  مةةس و ةةلعين بالما ةةة  (%75التأسةةيس علةةى )

 لالكتتاب العام.

إال أنه يجوز لهم تغطية ما  يحظر على مؤسس ي شركة المساهمة االكتتاب باألسهم المطروحة لالكتتاب العام في مرحلة التأسيس .3

 تبق  من األسهم بعد انقضاء  ال ة أيام على إغالق االكتتاب.

وفي همي  األحوال إذا لم يتم تغطية األسهم المطروحة لالكتتاب فيجةوز تسةجيل الشةركة بعةدد األسةهم التةي اكتت ةت بهةا علةى أن ال  .4

 (.112المادة ) يقل رأم المال المكتتب فيه عن الحد األدن  المنصوص عليه في

 (123مادة )

م  مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر يجوز للجنة مؤسس ي شةركة المسةاهمة أو مجلةس إدارتهةا أن  عهةدوا بتغطيةة االكتتةاب فةي 

 أسهم الشركة إلى متعهد تغطيه أو أكنر.

 ( 124مادة )

ألسهم ويحظر االكتتاب الوهطي أو بأسماء وهمية وذلك تحةت ال يجوز ألكنر من شخص واحد االشرراف في الطلب الواحد لالكتتاب في ا

 طاللة بطالن االكتتاب في أي من الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

 (125مادة )

تطةةر، لجنةةة المؤسسةةين أسةةهم شةةركة المسةةاهمة لالكتتةةاب العةةام عةةن طريةةق المصةةارف المرخصةةة وتضةة  لةةدأ المصةةارف المةةذكورة  .1

 كافية من مشرور
ً
 النظام األسام ي للشركة. نسخا

تكون الةدعوة لالكتتةاب العةام بنشةره تشةتمل بصةية خا ةة علةى البيانةات التةي يصةدر بتعيينهةا قةراري مةن الةوزير علةى أن تتضةمن علةى  .2

 األقل البيانات التالية :

 أسماء المؤسسين ومواطنهم )عناوينهم( وهنسياتهم ومقدار المبالغ التي اكتتب بها كل منهم. .أ

 ة وغر ها ومركاها الرليس.اسم الشرك .ب

مقةةةدار رأم المةةةةال ونةةةور األسةةةةهم وقيمتهةةةا وعةةةةددها ومقةةةةدار مةةةا طةةةةر، منهةةةا لالكتتةةةةاب العةةةةام ومةةةا يحةةةةتيظ بةةةه الكتتةةةةاب المؤسسةةةةين  .ج

 والقيود التي ترد على تداولها.

 طريقة توزي  األر ا، والخسالر. .د

 المعلومات المتعلقة بالمقدمات العينية والحقوق المررتبة عليها. .ه

يه  ةةةةةةدور قةةةةةةرار الةةةةةةوزير المةةةةةةرخص بتأسةةةةةةيس الشةةةةةةركة تةةةةةةار  .و ورقم وعدد الجريدة الذي تم فيه نشره.
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 تاريه بدء االكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه والمصرف أو المصارف التي يجري االكتتاب فيها. .ز

وعةةةن  ةةةدورها  توقةةة  نشةةةرة االكتتةةةاب مةةةن لجنةةةة المؤسسةةةين، ويكونةةةون مسةةةئولين بالتضةةةامن عةةةن تةةةحة البيانةةةات الةةةواردة بالنشةةةرة، .3

 ( من هذه المادة.2مستوفاة للبيانات المذكورة في البند رقم )

 تعلن نشرة االكتتاب في تحييتين يوميتين تصدران باللغة العر ية وذلك على نيقة الشركة قبل سبعة أيام من بدء االكتتاب. .4

 (126مادة )

 يكون االكتتاب باألسهم بمقتض ى و يقة تشمل على وهه الخصوص ما يلي : .1

 اسم الشركة وغر ها ورأسمالها وشروط االكتتاب. .أ

 اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وهنسيته وعدد األسهم التي يريد االكتتاب بها. .ب

 تعهد المكتتب بقبول أحكام نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية. .ج

 له فيها.يوق  المكتتب أو من ينوب عنه و يقة االكتتاب و ذا كان المكتتب غير مقيم في فلس .2
ً
 طين وهب أن  عين موطنا

 سلم المكتتب و يقة االكتتاب إلةى المصةرف المةرخص، ويةدف  القسةط الواهةب دفعةه عنةد االكتتةاب مقابةل إيصةال يتضةمن اسةم  .3

، وغيةر ذلةك مةن البيانةات الضةرورية 
ً
 متسلسةال

ً
المكتتب وعنوانه وتاريه اكتتابه وعدد األسهم المكتتب بهةا والقسةط المةدفور ورقمةا

 يسلم نسخة من عقد التأسيس ومشرور النظام األسام ي للشركة.و 

 إلةةةى أهةةةل فةةةإذا علةةةق االكتتةةةاب علةةةى شةةةرط بطةةةل الشةةةرط وتةةةح  .4
ً
 غيةةةر معلةةةق علةةةى شةةةرط أو مضةةةافا

ً
 باتةةةا

ً
يجةةةب أن يكةةةون االكتتةةةاب هةةةديا

.
ً
 االكتتاب والام المكتتب به و ذا أ يع إلى أهل بطل األهل وكان االكتتاب فوريا

 (127مادة )

مةةن قيمتةةه االسةةمية ويجةةب أن يةةدف  البةةا ي مةةن  %21ز أن يقةةل المبلةةغ المةةدفور مةةن قيمةةة كةةل سةةهم نقةةدي عنةةد االكتتةةاب عةةن ال يجةةو  .1

قيمةةة السةةةهم خةةالل أربةةة  سةةنوات مةةةن تةةةاريه تأسةةيس الشةةةركة فةةي المواعيةةةد التةةي  عينهةةةا نظةةةام الشةةركة أو مجلةةةس إدارتهةةا، ويؤشةةةر علةةةى 

 السهم بالقدر المدفور من قيمته.

 عينية فيجب الوفاء بها كاملة عند االكتتاب.إذا كان ا .2
ً
 الكتتاب بأسهم تمثل حصصا

 (128مادة )

تودر المبالغ التي يدفعها المكتتبون في المصرف المرخص لحساب الشركة تحت التأسيس، ويحيظ المصرف األموال المقبو ةة مةن 

 أسيس الشركة.المكتتب وال يجوز له أن  سلمها إال إلى مجلس اإلدارة األول بعد تمام ت

 

 

 

 (129) 

1. .
ً
 لمدة ال تقل عن عشرة أيام وال تتجاوز تسعين يوما

ً
 يجب أن يظل االكتتاب ميتوحا

إذا لةةم يةةتم االكتتةةاب بكامةةل األسةةهم المطروحةةة خةةالل المةةدة املحةةددة، هةةاز للجنةةة المؤسسةةين بةةإذن مةةن المراقةةب تمديةةد االكتتةةاب  .2

.
ً
 مدة ال تايد على  ال ين يوما

 (131مادة )

 لعةدد األسةهم المطروحةة لالكتتةاب تكمةل لجنةة المؤسسةين اإلهةراءات الالزمةة لثعةالن  إذا .1
ً
كان مجمور األسهم المكتتب بها مسةاويا

.
ً
 عن تأسيس الشركة نهاليا

 إذا لم يتم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة لالكتتاب في نهاية المدة هاز للجنة للمؤسسين إما:  .2

 قية بعد موافقة المراقب أو.إكمال االكتتاب باألسهم البا .أ

 ( من هذا القانون أو.112إنقاص رأم المال على أن ال يقل عن الحد األدن  المطلوب المنصوص عليه في المادة ) .ب

 الرهور عن تأسيس الشركة. .ج

المودعةةةةةةة لةةةةةةديها المبةةةةةةالغ المدفوعةةةةةةة مةةةةةةن قبةةةةةةل المكتتبةةةةةةين إلةةةةةةى  فةةةةةةةةةي حالةةةةةةةةةة الرهةةةةةةةةةور عةةةةةةةةةن تأسةةةةةةةةةيس الشةةةةةةةةةركة تعيةةةةةةةةةد المصةةةةةةةةةارف  .3
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 كاملة فور إشعارها كتابيا من المراقب.أتحابها 

 تبةةدأ مةةن  .4
ً
فةي حالةةة إنقةةاص رأم المةةال  عطةة  المكتتبةةون الحةق فةةي تث يةةت اكتتةةابهم أو الرهةةور عنةةه خةةالل مةدة ال تايةةد علةةى  ال ةةين يومةةا

.
ً
 تاريه نشر قرار اإلنقاص فإذا لم يرهعوا عنه في خاللها  عد اكتتابهم األول مث تا

كتتةةب بهةةا علةةى األسةةهم المطروحةةة لالكتتةةاب وزعةةت األسةةهم علةةى المكتتبةةين علةةى أسةةام نسةةبة عةةدد األسةةهم إذا زاد عةةدد األسةةهم الم .5

 المطروحة إلى عدد األسهم المكتتب بها.

 إذا تم االكتتاب لجمي  األسهم في أي وقت بعد انقضاء عشرة أيام من البدء فيه وهب إغالق باب االكتتاب. .6

 (131مادة )

 مةةن تةةةاريه إغةةالق بةةاب االكتتةةاب فةةةي األسةةهم المطروحةةة بكشةةةع علةةى لجنةةة المؤسسةةين تاويةةة
ً
د المراقةةب خةةالل مةةدة ال تتجةةةاوز  ال ةةين يومةةا

يتضةةةةمن أسةةةةماء المكتتبةةةةين ومقةةةةدار األسةةةةهم التةةةةي اكتتةةةةب بهةةةةا كةةةةل مةةةةنهم والو ةةةةالق المصةةةةرفية المؤيةةةةدة لةةةةدف  القسةةةةط الواهةةةةب دفعةةةةه عنةةةةد 

 االكتتاب.

 (132مادة )

ت عينيةةةة، وهةةةب أن تقيمهةةةا لجنةةةة المؤسسةةةين باالتيةةةاق مةةة  مقةةةدميها وعلةةةى لجنةةةة المؤسسةةةين أن إذا اشةةةتمل رأم المةةةال علةةةى مقةةةدما .1

تطلةةةب مةةةن المراقةةةب تعيةةةين خبيةةةر أو أكنةةةر للتحقةةةق مةةةن تةةةحة التقيةةةيم المةةةذكور، وتقةةةديم تقريةةةر بةةةذلك للةةةوزير، وتعةةةد مةةةن المقةةةدمات 

 العينية، حقوق االمتياز، واالخررار وهمي  الحقوق غير المادية.

 من تةاريه تكلةييهم بالعمةل، ويجةوز للمراقةب بنةاء علةى طلةب مسة ب مةن الخبةراء أن يمةنحهم يقدم الخ .2
ً
براء تقريرهم خالل  ال ين يوما

، و ذا تبةةةةين مةةةةن تقريةةةةرهم أن قيمةةةةة المقةةةةدمات العينيةةةةة ال تبلةةةةغ القيمةةةةة المقةةةةدرة مةةةةن قبةةةةل لجنةةةةة 
ً
مهلةةةةة أخةةةةرأ ال تتجةةةةاوز  ال ةةةةين يومةةةةا

ب تنزيةةةل عةةةدد األسةةةهم العينيةةةة بمةةةا يتطةةةابق مةةة  تقةةةدير الخبةةةراء، أو تقةةةديم مقةةةدمات عينيةةةة المؤسسةةةين، يكةةةون للجنةةةة المؤسسةةةين طلةةة

 إ افية على أن يجري تقييمها وفق األ ول السابقة و معرفة الخبراء أنيسهم، أو تقديم أموال نقدية تغطي اليرق.

رفض تسجيل الشركة، أو تشكيل لجنةة خبةراء إذا لم توافق لجنة المؤسسين على تقديرات لجنة الخبراء، فللمراقب بناء على ذلك  .3

، فإذا لم تقبل به لجنة المؤسسين على المراقب رفض المقدمات العينية.
ً
  انية، ويعد تقريرها نهاليا

يرسةةةةل المراقةةةةةب  ةةةةورة عةةةةةن تقريةةةةر الخبةةةةةراء إلةةةةى لجنةةةةةة المؤسسةةةةين، وتقةةةةةوم بتوزيعةةةةه علةةةةةى المكتتبةةةةين قبةةةةةل انعقةةةةاد الجمعيةةةةةة العامةةةةةة  .4

 على األقل، كما يودر التقرير في مركا الشركة خالل الميعاد المةذكور، ويحةق لكةل ذي شةأن اإلطةالر التأسيسية بخمسة ع
ً
شر يوما

 عليه.

 عرض على الجمعية التأسيسةية التقيةيم الةذي أهرتةه لجنةة المؤسسةين باالتيةاق مة  مقةدم المقدمةة العينيةة وتقريةر الخبةراء، ومةن  .5

ييضةةه، فةةإذا قةةررت تخييضةةه يجةةوز لمقةةدم المقةةدمات العينيةةة أن  سةةحبها مةةن رأم حقهةةا المصةةادقة علةةى التقيةةيم أو رفضةةه أو تخ

 المال أو يدف  اليرق.

إذا قةةةررت الجمعيةةةة التأسيسةةةية رفةةةض تقيةةةيم المقدمةةةة العينيةةةة أو سةةةحبها مقةةةدمها هةةةاز تخيةةةيض رأم المةةةال بمةةةا ال يقةةةل عةةةن الحةةةد  .6

 األدن  المقرر في هذا القانون.

المقةدمات العينيةة باألغلبيةة العدديةة للمكتتبةين باألسةهم النقديةة شةريطة أن تكةون هةذه األغلبيةة  تصدر القرارات المتعلقة بتقييم .7

حالاة على األقل لثلثي األسهم المذكورة، بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو المقدمات العينية، وال يكون لهؤالء حق التصويت ولةو 

 كانوا قد اكتتبوا في األسهم النقدية.

 (133مادة )

المقدمات العينية إلى الشركة ونقل ملكيتها إليها،  ميبتسليجوز أن تصدر األسهم العينية إال بعد إتمام اإلهراءات القانونية الخا ة  ال

 إذا قدمت على س يل التمليك.

 (134مادة )

 متسلسلة خا ة ويذك
ً
 ر أنها عينية.تتضمن األسهم العينية ما تتضمنه األسهم النقدية من بيانات وحقوق وتعط  أرقاما

 (135مادة )

إقيةةةةةةةةةةال بةةةةةةةةةةاب االكتتةةةةةةةةةةاب أن يةةةةةةةةةةدعوا المكتتبةةةةةةةةةةين إلةةةةةةةةةةى همعيةةةةةةةةةةةة   من تاريه  .1
ً
يجب على لجنة المؤسسين خالل خمسة عشر يوما
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تأسيسية ، وال يجوز أن تايد اليررة بين تاريه الدعوة وتاريه عقد االهتمار على  ال ة أسابي  وأن ال تقل عةن عشةرة أيةام، وفةي همية  

 مةن التةاريه الةذي تسةلم فيةه لجنةة المؤسسةين تقريةر لجنةة الخبةراء بشةأن  األحوال ال
ً
يجوز عقةد االهتمةار قبةل انقضةاء عشةرين يومةا

 تقييم المقدمات العينية.

 إذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال الدعوة النعقاد الجمعية التأسيسية قام المراقب بهذه الدعوة على نيقتهم. .2

 ات الجمعية التأسيسية.يكون لكل مكتتب حق حضور هلس .3

، وتنتخب الجمعية أمين سر وهام  أ وات. .4
ً
 يتولى رلاسة الجمعية مؤقتا أكبر المؤسسين سنا

 (136مادة )

  شررط لصحة اهتمار الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثلون نصع رأم المال على األقل. .1

في اليقرة السابقة وهب توهيه الدعوة الهتمار  ان  عقد خالل خمسة  إذا لم يتوافر في االهتمار األول النصاب المنصوص عليه .2

عشةةةر يومةةةا مةةةن تةةةاريه االهتمةةةار األول، علةةةى أال تقةةةل اليرةةةرة بةةةين تةةةاريه توهيةةةه هةةةذه الةةةدعوة وتةةةاريه االهتمةةةار عةةةن سةةةبعة أيةةةام، ويكةةةون 

 رأم المال على األقل.من  أربعين بالما ة( %41)االهتمار الثاني تحيحا إذا حضره عدد من المكتتبين يمثل 

تصةةدر القةةرارات فةةي الجمعيةةة التأسيسةةية باألغلبيةةة المطلقةةة لألسةةهم الممثلةةة فةةي االهتمةةار مةةا لةةم يةةنص النظةةام األسامةة ي علةةى نسةةبة  .3

 أكبر.

 

 (137مادة )

 تنظر الجمعية التأسيسية على وهه الخصوص في المسالل اآلتية :

 لنيقات التي استلامتها.تقرير لجنة المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة وا .1

 مناقشة مشرور النظام األسام ي للشركة وو   نصو ه النهالية وفقا ألحكام القانون. .2

 تقويم المقدمات العينية وفقا لألحكام المنصوص عليها في هذا القانون. .3

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األول. .4

 ارة بتحديدها.انتخاب مدقق حسابات للشركة وتحديد أتعابه أو تيويض مجلس اإلد .5

انتخةةةاب مجلةةةس اإلدارة األول للشةةةركة، وعليهةةةا تسةةةليم هميةةة  الو ةةةالق الخا ةةةة  ر فةةةو تنتلةةةي  ةةةالحيات لجنةةةة المؤسسةةةين مةةةن أعمالهةةةا  .6

 بالشركة إلى هذا املجلس.

 (138مادة )

اهتمةةةةار الجمعيةةةةة مةةةةن األسةةةةهم الممثلةةةةة فةةةةي عشةةةةرين بالما ةةةةة ( %21إذا اعرةةةةرض المكتتبةةةةون فةةةةي الشةةةةركة الةةةةذين يملكةةةةون مةةةةا ال يقةةةةل عةةةةن )

التأسيسية للشركة على أي بند من بنود نيقات تأسيس الشركة، فعلى المراقب التحقق من تحة االعرراض وتسويته، فإذا لم يتمكن 

 من ذلك ألي س ب من األسباب فلمقدمي طلب االعرراض اللجوء إلى القضاء.

 (139مادة )

 إلةى المراقةب بةإعالن تأسةيس يقةدم مجلةس إدارة الشةركة األول خةالل عشةرة أيةام مةن تةا .1
ً
ريه انتهةاء اهتمةار الجمعيةة التأسيسةية طلبةا

 الشركة، ويجب أن يرفق به :

 بحصول االكتتاب برأم المال وما دفعه المكتتبون من قيمة األسهم التي اكتتب بها كل منهم. .أ
ً
 إقرارا

 محضر هلسة الجمعية. .ب

 نظام الشركة األسام ي كما أقرته الجمعية. .ج

 ة التأسيسية بالمصادقة على تقرير لجنة المؤسسين وتقييم المقدمات العينية.قرارات الجمعي .د

 .وا م مدقق الحساباتوأعضاؤه  أ ماء ر يس مجلس اإل ارة األول  .ه

 الو الق المؤيدة لصحة إهراءات التأسيس. .و

ركة وعلى الوزير بناء على إذا تبين للمراقب أن إهراءات تأسيس الشركة قد تمت وفق القانون فعليه أن ينسب إعالن تأسيس الش .2

يةةةتم تنسةةةيب المراقةةةب و ةةةدور قةةةرار الةةةوزير خةةةالل عشةةةرة أيةةةام  هذا التنسيب أن يصدر قرارا بةإعالن تأسةيس الشةركة علةى أن 
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من تاريه تقديم الطلب إلى المراقب، ويعد في حكم قرار بإعالن تأسيس الشةركة انقضةاء هةذا الميعةاد دون البةت فةي الطلةب، أمةا إذا 

 بتصويب أو اعها خةالل  ال ةة أشةهر تبين للمرا
ً
قب أن إهراءات تأسيس الشركة قد تمت مخالية للقانون، فعليه أن ينذرها خطيا

 من تاريه تبليغها اإلنذار، وال ينسب اإلعالن بتأسيسها إلى أن تقوم بذلك.

 (141مادة )

 سام ي في الجريدة.ينشر على نيقة الشركة قرار الوزير بإعالن تأسيس الشركة مرفقا به نظامها األ  .1

يقةةةوم مجلةةةس اإلدارة األول بتسةةةجيل الشةةةركة لةةةدأ مراقةةةب الشةةةركات، وال يجةةةوز لهةةةا أن تبةةةدأ أعمالهةةةا قبةةةل التسةةةجيل، ويكةةةون رلةةةيس  .2

 مسئولين بالتضامن عن األ رار الناشئة عن عدم القيام بالتسجيل. وأعضاؤه مجلس اإلدارة األول 

 (141مادة )

 اقب الشركات الطعن ببطالن الشركة بس ب مخالية األحكام المتعلقة بإهراءات التأسيس.ال يجوز بعد تسجيل الشركة لدأ مر  .1

سةنوات مةن تأسيسةها أن ينةذرها بوهةوب إتمةةام   مةسإذا أسسةت شةركة مسةاهمة علةى وهةه غيةر قةانوني هةاز لكةل ذي عالقةةة خةالل  .2

 ألحكام القانون خالل  ال ة أشهر من تاري
ً
 ه اإلنذار.المعاملة الناقصة أو التصحيع وفقا

إذا لةةم تقةةم الشةةركة خةةالل هةةذا الميعةةاد بةةإهراء التصةةحيع الةةالزم هةةاز لكةةل  ةةاحب مصةةلحة أن يطلةةب مةةن املحكمةةة الحكةةم بةةبطالن  .3

 الشركة وتصييتها.

إذا حكةةةم بةةةبطالن الشةةةركة تجةةةري تصةةةييتها كأنهةةةا شةةةركة فعليةةةة ويلةةةام المؤسسةةةون وأعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة األول متضةةةامنين وكةةةذلك  .4

 انونيون الذين يث ت إهمالهم بأداء ما يكون لكل  احب مصلحة من حقوق قبل الشركة.المدققون الق

 ال يجوز للمؤسسين وسالر الشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطالن الشركة. .5

 (142مادة )

س شةةةركة اسةةةتءناء مةةةن األحكةةةام السةةةابقة وفةةةي غيةةةر الشةةةركات ذوات االمتيةةةاز واالحتكةةةار يجةةةوز دون حاهةةةة إلةةةى استصةةةدار رخصةةةة تأسةةةي .1

مساهمة ال تطةر، أسةهمها للجمهةور فةي اكتتةاب عةام وذلةك بموهةب محةرر رسةطي يصةدر مةن همية  المؤسسةين، ويشةتمل هةذا املحةرر 

 على عقد تأسيس الشركة ونظامها األسام ي وعلى اإلقرارات التالية :

 أن أحكام العقد والنظام األسام ي مطابقة للنموذج المنصوص عليه في هذا القانون. .أ

ؤسسةةين قةةد اكتتبةةوا فةةي هميةة  األسةةهم، وأدوا القةةدر الةةذي يوهةةب القةةانون أداءه مةةن قيمتهةةا وأودعةةوا مةةا أدوه تحةةت تصةةرف أن الم .ب

 الشركة في مصرف مرخص.

 ألحكام القانون وقد تم الوفاء بقيمتها كاملة. .ج
ً
 إن المقدمات العينية قد قيمت وفقا

 

 .إن المؤسسين قد عينوا الهيئات اإلدارية الالزمة للشركة .د

 يجب أن يحيظ م  املحرر الرسطي  ور من األوراق المؤيدة لثقرارات المتقدمة الذكر. .2

 (143مادة )

تخض  شركة المساهمة التي ال تطر، أسهمها للجمهور في اكتتاب عام إلهراءات النشر والتسجيل التي تتب  في الشركة المسةاهمة ذات 

القيةةةام بتلةةةك اإلهةةةراءات، ويتحمةةةل أعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة بالتضةةةامن المسةةةئولية عةةةن  االكتتةةةاب العةةةام وال يجةةةوز أن تبةةةدأ أعمالهةةةا إال بعةةةد

 األ رار الناشئة عن عدم القيام بإهراءات التسجيل.

 الفصل الثاني

  (الصكوك المالية التي تصدرها الشركة)

 )األ هم( 

 (144مادة )

تأسةةيس وال مةةنع ماايةةا خا ةةة للمؤسسةةين أو لغيةةرهم، أو ، وال يجةةوز إنشةةاء حصةةص  األ ةةهمالصةةكوف الماليةةة التةةي تصةةدرها الشةةركة هةةي 

 من أي نور.
ً
 إ دار اسهم تعطي أتحابها امتيازا

 (145مادة )
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تستبدل الشركة بعد تأسيسها بإيصاالت االكتتاب شهادات مؤقتة باألسهم يوقعها رلةيس مجلةس اإلدارة وتشةمل بوهةه خةاص علةى  .1

ه الدف ، ورقم المسلسل بالشهادات المؤقتة وأرقام األسهم التي تمثلها ورأسمال اسم المساهم وعدد األسهم التي اكتتب بها وتاري

 الشركة ومركاها الرليس.

 تقوم الشهادات مقام األسهم، وتظل اسميه إلى إن تستبدل بها  كوف األسهم. .2

وق   ةكوف األسةهم يجب أن تستبدل بالشهادات المؤقتة  كوف األسهم خالل ستة أشهر من تاريه تسجيل الشركة، ويجب أن ي .3

 عضوان على األقل من مجلس اإلدارة، وتكون قابلة للتداول، وكل شرط يقيد حرية تداولها  عد كأن لم يكن.

 (146مادة )

 والرزامات متساوية. .1
ً
 تكون أسهم الشركة متساوية القيمة وهي ترتب حقوقا

ددون وهةب علةيهم أن يختةاروا أحةدهم لينةوب عةنهم السهم غير قابةل للتجالةة فةي مواههةة الشةركة، فةإذا تملةك السةهم أشةخاص متعة .2

فةةي اسةةتعمال الحقةةوق المتصةةلة بالسةةهم، فةةإذا تخليةةوا عةةن ذلةةك خةةالل المةةدة التةةي يحةةددها لهةةم مجلةةس إدارة الشةةركة  عةةين املجلةةس 

 أحدهم، ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن االلرزامات الناشئة عن ملكيتهم للسهم.

 ( 147مادة )

.تكون أس .1
ً
 خا ا

ً
 هم الشركة نقدية أو عينية، ويذكر نور السهم في الصك المث ت له ويعط  كل مساهم رقما

إذا كانةةت قيمةةة السةةهم النقديةةة مقسةةمة إلةةى أقسةةاط يجةةب أن يبةةين نظةةام الشةةركة طريقةةة دفةة  األقسةةاط، وال يقةةل القسةةط الواهةةب  .2

 قيمته خالل أرب  سنوات من تاريه تسجيل الشركة.دفعه عند االكتتاب عن خمس قيمة السهم االسمية ويجب تسديد كامل 

 (148مادة )

 فةةةةي حةةةةق الشةةةةركة إال إذا دون فةةةةي سةةةةجل المسةةةةاهمين الموهةةةةود عنةةةةدها  .1
ً
يجةةةةوز بيةةةة  الشةةةةهادات المؤقتةةةةة واألسةةةةهم، وال  عةةةةد البيةةةة  سةةةةاريا

 .(262والمنصوص عليه  ة الما ة )

رف آخةةةر ويؤشةةةر بةةةذلك عليهةةةا، مةةة  مراعةةةاة التسةةةجيل فةةةي سةةةجل كمةةةا يجةةةوز رهةةةن الشةةةهادات المؤقتةةةة واألسةةةهم والتصةةةرف فيهةةةا بةةةأي تصةةة .2

األسهم وتتحدد مرتبة الدالن المرتهن من تاريه قيد الرهن في السجل المعد لذلك، ويكون للدالن المرتهن قبض األر ا، واستعمال 

 الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتيق في عقد الرهن على غير ذلك.

 د تسجيل إقرار المرتهن باستيياء حقه في سجل الشركة أو بموهب حكم اكتسب الدرهة النهالية.ال يجوز رف  إشارة الرهن إال بع .3

 

 (149مادة )

إذا انتقلةةةةت ملكيةةةةة السةةةةهم بطريةةةةق اإلر  أو الو ةةةةية، وهةةةةب علةةةةى الةةةةوار  أو المووةةةة ى لةةةةه أو مةةةةن يقةةةةوم مقامهمةةةةا أن يطلةةةةب قيةةةةد نقةةةةل  .1

 الملكية في سجل األسهم.

 لهذا الحكم.إذا كان نقل ملكية السهم بمق .2
ً
 تض ى حكم قضا ي نها ي هري القيد في سجل األسهم وفقا

 يؤشر على السهم بما يييد نقل ملكيته بطريق اإلر  أو الو ية أو بمقتض ى حكم قضا ي. .3

 (151مادة )

عةةن سةةنتين ال يجةةوز تةةداول األسةةهم النقديةةة أو العينيةةة التةةي يكتتةةب بهةةا المؤسسةةون قبةةل نشةةر الميزانيةةة وحسةةاب األر ةةا، والخسةةالر  .1

 من تةاريه تسةجيل الشةركة، وال يجةوز تسةليمها ألتةحابها خةالل المةدة المةذكورة ويو ة  
ً
ماليتين ال تقل كل منها عن ا ني عشر شهرا

 أي تصرف يخالع ذلك.
ً
 عليها ما يدل على نوعها وتاريه تسجيل الشركة والمدة التي يمتن  فيها تداولها، ويعد باطال

حظر نقل ملكية األسهم التي يكتتب فيها المؤسسون فيما بينهم أو من أحدهم إلى أحد أعضاء مجلس وم  ذلك يجوز خالل فررة ال .2

 اإلدارة لتقديمها كضمان لثدارة أو من ور ة المؤسس إلى الغير.

 تسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه المؤسسون في حالة زيادة رأم المال قبل انقضاء فررة الحظر. .3

انةةت األسةةهم العينيةةة ناتجةةة عةةن انةةدماج شةةركة أخةةرأ أو أكنةةر بهةةا وكانةةت أسةةهم هةةذه الشةةركة المندمجةةة متداولةةة قبةةل ومةة  ذلةةك إذا ك .4

 االندماج فال  سري عليها حظر التداول.

 (151مادة )
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 ةدرت بهةا مضةافا م  عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة ال يجوز تداول الشهادات المؤقتة وال األسهم النقدية بأزيد من القيمةة التةي 

إليها عند االقتضاء مقابل نيقات اإل دار، وذلك في اليررة السابقة على قيدها في السةجل الخةاص بهةا، بالنسةبة إلةى شةهادات االكتتةاب، 

مةا عةن أو في اليررة التالية لتاريه القيد في سجل األسهم حتى نشر الميزانية وحساب األر ا، والخسالر عةن سةنتين مةاليتين ال تقةل كةل منه

 بالنسبة لألسهم.
ً
 ا نى عشر شهرا

 (152مادة )

 يجوز تداول السهم بعد أن يكون المساهم قد سدد من قيمته ما  عادل خمسين بالمالة على األقل. .1

تتداول األسهم بالقيد في سجل األسةهم الةذي تعةده الشةركة وتؤشةر بهةذا القيةد علةى السةهم وال  عتةد بنقةل ملكيةة السةهم فةي مواههةة  .2

 أو الغير إال من تاريه القيد في السجل المذكور. الشركة

بعةةد إهةةراء القيةةد تعطةة  الشةةركة المشةةرري شةةهادة باألسةةهم التةةي اشةةرراها تبةةين عةةدد األسةةهم المبيعةةة وأرقامهةةا واألقسةةاط المدفوعةةة  .3

 واسم المشرري يوقعها من يملك حق التوقي  عن الشركة.

 عليه قانون األوراق المالية. تكون األسهم قابلة للتداول في السوق حسب ما ينص .4

 (153مادة )

يجةةةوز أن يتضةةةمن نظةةةام الشةةةركة قيةةةودا تتعلةةةق بتةةةداول األسةةةهم شةةةريطة أال يكةةةون مةةةن شةةةأن هةةةذه القيةةةود تحةةةريم التةةةداول، أو حرمةةةان  .1

 المساهم من حق النزول عن أسهمه.

 في األحوال التالية: هأو نقلالسهم ال يجوز ملجلس اإلدارة أن يوافق على بي   .2

.إذ  .أ
ً
 أو محجوزا

ً
 ا كان السهم مرهونا

 ولم  عط به شهادة هديدة. .ب
ً
 إذا كان السهم ميقودا

 لهذا القانون أو نظام الشركة. .ج
ً
 إذا كان البي  أو النقل مخاليا

 في أية أحوال أخرأ تحظرها القوانين. .د

 (154مادة )

 شركة.ال  سأل المساهم عن الرزامات الشركة إال بقدر ما يملك من أسهم في رأسمال ال .1

ال يجةةةوز الحجةةةا علةةةى أمةةةوال الشةةةركة بسةةة ب ديةةةون مررتبةةةة علةةةى أحةةةد المسةةةاهمين، و نمةةةا يجةةةوز لةةةدالني المسةةةاهم توقيةةة  الحجةةةا علةةةى  .2

 السهم وعلى األر ا، الناتجة عنه بموهب حكم قضا ي.

إلشةةارة إال بقةةرار مةةن يؤشةةر الحجةةا علةةى السةةهم فةةي سةةجل األسةةهم، ويؤشةةر علةةى السةةهم بمةةا يييةةد توقيةة  الحجةةا عليةةه، وال ترفةة  هةةذه ا .3

املحكمةةة وتسةةري علةةى الحةةاها أو المةةرتهن هميةة  القةةرارات التةةي تتخةةذها الجمعيةةة العامةةة بالنسةةبة للمسةةاهم المحجةةوزة أو المرهونةةة 

 أسهمه دون أن يكون لهما حقوق المساهم األخرأ في الشركة.

 (155مادة )

 المساهم مدين للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة عن أسهمه. .1

لرةةزم المسةةاهم بةةدف  قيمةةة السةةةهم غيةةر المدفوعةةة فةةي المواعيةةةد المعينةةة لةةذلك، وتسةةتحق الغرامةةات عةةةن التةةأخير فةةي الوفةةاء بمجةةةرد ي .2

 حلول ميعاد االستحقاق دون حاهة إلى إنذار.

لةةةى إذا تخلةةةع المسةةةاهم عةةةن دفةةة  القسةةةط المسةةةتحق عليةةةه مةةةن قيمةةةة السةةةهم فةةةي ميعةةةاد االسةةةتحقاق، هةةةاز ملجلةةةس اإلدارة التنييةةةذ ع .3

السهم، وذلك بإنذار المساهم بدف  القسط المستحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الو ةول، فةإذا لةم يقةم بالوفةاء خةالل عشةرة 

أيام من تاريه و ول اإلنذار هاز للشركة بي  أسهمه في السوق، و ذا لم توهد هذه السوق هاز لها بيعها فةي المةااد العلنةي وال يجةوز 

 ة عليه في اليوم املحدد إلهراء الماايدة.للمساهم دف  القيمة المستحق

تسةتوفى الشةركة مةةن الةثمن النةاتج عةةن البية  مةا  سةةتحق لهةا مةةن أقسةاط متةأخرة وغراماتهةةا والمصةاريع وتةرد البةةا ي لصةاحب السةةهم  .4

 فإذا لم يكع الثمن للوفاء بهذه المبالغ، هاز للشركة الرهور بالبا ي على المساهم بالطريقة العادية للمطالبة.

إذا تم البي  بالماايدة، وهب على الشركة تحرير محضر بما تم في هلسة الماايدة وتعةد البيانةات الةواردة فةي هةذا املحضةر تةحيحة  .5

 ما لم يث ت خالف ذلك.
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 يحمةل رقةم السةهم الملغةى، ويؤشةر فةي سةجل األسةهم  .6
ً
 هديةدا

ً
تلغى الشركة السهم الذي حصةل التنييةذ عليةه ويعطة  المشةررأ سةهما

 ي  م  بيان اسم المالك الجديد.بوقور الب

 (156مادة )

يكةةون مةةالكو السةةهم المتتةةابعون مسةةئولين بالتضةةامن عةةن الوفةةاء بقيمةةة السةةهم، وفيمةةا عةةدا المالةةك األخيةةر تبةةرأ ذمةةة كةةل مسةةاهم مةةن هةةذه 

 المسئولية، بانقضاء سنتين من تاريه التأشير بنزوله عن السهم في سجل األسهم.

 (157مادة )

إبةةةراء ذمةةةة المسةةةاهم مةةةن الرزامةةةه بةةةدف  قيمةةةة السةةةهم وال تقةةة  المقا ةةةة بةةةين هةةةذا االلرةةةزام، ومةةةا يكةةةون للمسةةةاهم مةةةن  ال يجةةةوز للشةةةركة .1

 حقوق قبل الشركة.

 ال يجوز للمساهم أن يطلب اسررداد ما دفعه للشركة كحصة في رام المال. .2

 (158مادة )

السةةهم قةةد سةةددت وتمتةة  حاملهةةا بحةةق ملكيةةة مطلقةةه   عطةة  المسةةاهم بعةةد تسةةديد قيمةةة السةةهم شةةهادة أسةةهم يةةذكر فيهةةا أن قيمةةة .1

 لألسهم المبينة فيها.

تث ةةةت للمسةةةاهم هميةةة  الحقةةةوق المتصةةةلة بالسةةةهم، كةةةالحق فةةةي الحصةةةول علةةةى نصةةةيب مةةةن األر ةةةا، التةةةي تقةةةرر توزيعهةةةا مةةةن موهةةةودات  .2

قراراتهةةا وحةةق التصةةرف فةةي  الشةةركة عنةةد التصةةيية وحةةق حضةةور هلسةةات الجمعيةةات العامةةة واالشةةرراف فةةي مةةداوالتها والتصةةويت علةةى

السهم وحق االطالر على أوراق الشركة ودفاترها ومراقبة أعمال مجلةس اإلدارة و قامةة دعةوأ المسةئولية علةى أعضةاله والطعةن فةي 

 قرارات الجمعية العامة، وذلك بالشروط الواردة في هذا القانون أو نظام الشركة.

 كةةل قةةرار يصةةدر عةةن الجمعيةةة العامةةة ا .3
ً
لعاديةةة وغيةةر العاديةةة يكةةون مةةن شةةأنه المسةةام بحقةةوق المسةةاهم األساسةةية التةةي  عةةد بةةاطال

 من أحكام القانون أو نظام الشركة.
ً
  ستمدها بصيته شريكا

 (159مادة )

إذا فقدت الشهادة المؤقتة باألسهم أو شةهادة األسةهم، فلمالكهةا المسةجل فةي سةجل الشةركة أن يطلةب منهةا إعطةاءه شةهادة هديةدة  .1

 من ال
ً
 ضا عة.بدال

  علن اليقدان في تحييتين محليتين م  ذكر أرقام الشهادات وعددها. .2

 

 من  ا  . .3
ً
 بعد مض ي شهرين على تاريه اإلعالن  عط  المساهم شهادة هديدة على أن يؤشر عليها بأنها أعطيت بدال

 (161مادة )

 علةةةى يجةةوز أن يةةنص فةةي نظةةام الشةةركة علةةى اسةةتهالف األسةةهم أ نةةاء قيةةةام الشةةركة إذا كةةان م .1
ً
 أو كةةان قالمةةا

ً
شةةروعها ممةةا يهلةةك تةةدريجيا

 حقوق مؤقتة.

 لهةةذه القيمةةة  .2
ً
يجةةوز أن يكةةون االسةةتهالف بطريةةق شةةراء الشةةركة أسةةهمها شةةريطة أن يكةةون سةةعرها أقةةل مةةن قيمتهةةا االسةةمية أو مسةةاويا

 وتعدم الشركة األسهم التي تحصل عليها بهذه الطريقة.

سهم تمت  ألتحاب األسهم التي تستهلك بالقرعةة، ويحةدد نظةام الشةركة الحقةوق التةي يجوز أن ينص في نظام الشركة على إعطاء أ .3

تعطيها ألتحابها وم  ذلك يجب أن تخصص نسبة مئويةة مةن الةر ع السةنوي الصةافي لألسةهم التةي لةم تسةتهلك ليةوزر عليهةا باألولويةة 

سةةةةتهلك حةةةةق الحصةةةةول باألولويةةةةة مةةةةن موهةةةةودات علةةةةى أسةةةةهم التمتةةةة ، وفةةةةي حالةةةةة انقضةةةةاء الشةةةةركة يكةةةةون ألتةةةةحاب األسةةةةهم التةةةةي لةةةةم ت

 التصيية على ما  عادل القيمة االسمية ألسهمهم.

 (161مادة )

تحتيظ الشركة بسجالت تدون فيها أسماء المساهمين وعدد األسهم التي يملكها كل منهم، وأعمال التصرف واالنتقال التي تجةري عليهةا 

 وأية بيانات أخرأ تتعلق بها أو بالمساهمين.

 فصل الثالثال

 إ ارة شركة المساهمة
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 مجلس إ ارة الشركة

 (162مادة )

 لمةةةةا  .1
ً
 وفقةةةا

ً
يتةةةولى إدارة شةةةركة المسةةةةاهمة مجلةةةس إدارة ال يقةةةةل عةةةدد أعضةةةةاله عةةةن  ال ةةةةة أشةةةخاص وال يايةةةةد علةةةى  ال ةةةةة عشةةةر شخصةةةةا

 ألح
ً
كةةام هةةةذا القةةانون ويقةةوم بمهةةةام يحةةدده نظةةام الشةةركة، ويةةةتم انتخةةابهم مةةن قبةةل الجمعيةةةة العامةةة للشةةركة بةةةاالقررار السةةري وفقةةا

 إدارة أعمالها لمدة أرب  سنوات تبدأ من تاريه انتخابه.

يجةةةب أن تكةةةون أغلبيةةةة أعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة مةةةن المتمتعةةةين بالجنسةةةية اليلسةةةطينية ولهةةةم مةةةواطن بهةةةا، ومةةة  ذلةةةك يجةةةوز برةةةرخيص  .2

هانب، علةى أن ال تكةون نسةبة األهانةب فةي مجلةس خاص من الوزير، إعياء الشركة من هذا الحكم إذا كان بعض المساهمين من األ 

 اإلدارة أكنر من نسبة اشرراف المساهمين األهانب في رأسمال الشركة.

( مةن هةذه المةادة، علةى مجلةس اإلدارة أن يةدعو الجمعيةة العامةة للشةركة لالهتمةار خةالل األشةهر الثال ةةة 4مة  مراعةاة أحكةام البنةد ) .3

رة هديةد، علةةى أن  سةتمر فةي عملةه إذا تةةأخر انتخةاب املجلةس الجديةةد ألي سة ب مةن األسةةباب، األخيةرة مةن مدتةه النتخةةاب مجلةس إدا

 شريطة أن ال تايد مدة التأخير في أي حالة من الحاالت على  ال ة أشهر من تاريه انتهاء مدة املجلس القالم.

ة مةن بةين مؤسسة ي الشةركة، كمةا يجةوز يجوز أن  شررط في نظام الشركة علةى انتخةاب عةدد ال يقةل عةن نصةع أعضةاء مجلةس اإلدار  .4

 إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

( مةن هةذه المةادة يقة  قبةل انتهةاء 3إذا كان موعد عقد االهتمار الذي ستدكى إليه الجمعية العامة للشةركة بمقتضة ى أحكةام البنةد ) .5

كنةةةةر أو يقةةة  بعةةةد انتهةةةاء مةةةدة املجلةةةس بةةةةنيس المةةةدة فيسةةةتمر هةةةذا املجلةةةس فةةةي عملةةةةه مةةةدة مجلةةةس اإلدارة القةةةالم بسةةةتة أشةةةهر علةةةى األ

 وينتخب مجلس اإلدارة الجديد في أقرب اهتمار عادي للجمعية العامة

 (163مادة )

 لهةةةا فةةةي رأسةةةمال الشةةةركة حتةةةى يررشةةةح لعضةةةوية مجلةةةس  .1
ً
يحةةةدد فةةةي نظةةةام الشةةةركة عةةةدد األسةةةهم التةةةي  شةةةررط أن يكةةةون الشةةةخص مالكةةةا

 بعضةةةةويته فيةةةةه، ويشةةةةررط فةةةةي هةةةةذه األسةةةةهم أن ال تكةةةةون محجةةةةوزة أو مرهونةةةةة، أو مقيةةةةدة بقيةةةةد آخةةةةر، ويمنةةةة  إدارتهةةةةا
ً
، ويبقةةةة  محتيظةةةةا

 التصرف المطلق فيها.

يجوز أن يقةدم بعةض المسةاهمين األسةهم التةي يملكونهةا لتكملةة عةدد األسةهم المطلو ةة لررشةيع أحةدهم لعضةوية مجلةس اإلدارة مة   .2

ألسةةهم وفةةي هةةذه الحالةةة تعامةةل األسةةهم المقدمةةة كمةةا لةةو كانةةت لعضةةو مجلةةس اإلدارة وتسةةري عليهةةا األحكةةام احتيةةا هم بملكيةةة هةةذه ا

 الواردة في هذه الحالة.

 فةةةةي املجلةةةةس ولمةةةةدة سةةةةتة أشةةةةهر بعةةةةد انتهةةةةاء  .3
ً
 مةةةةا دام مالةةةةك األسةةةةهم عضةةةةوا

ً
يبقةةةة  النصةةةةاب المؤهةةةةل لعضةةةةوية مجلةةةةس اإلدارة محجةةةةوزا

 لةةةةذلك تو ةةة  إشةةةارة الحجةةةةا عليهةةةا مةةةة  اإلشةةةارة إلةةةى ذلةةةةك فةةةي سةةةةجل عضةةةويته فيةةةه، وال يجةةةةوز التةةةداول بهةةةةا 
ً
خةةةالل تلةةةك المةةةةدة وتحقيقةةةا

 لمصةةةلحة الشةةةركة ولضةةةمان المسةةئوليات وااللرزامةةةات المررتبةةةة علةةةى ذلةةةك العضةةةو وعلةةةى مجلةةةس 
ً
المسةةاهمين ويعةةةد هةةةذا الحجةةةا رهنةةةا

 اإلدارة.

 عضةةوية أي عضةةو مةةن أعضةةاء مجلةةس إدارة شةةركة المسةةاهمة  .4
ً
 لهةةا تسةةقط تلقاليةةا

ً
إذا نقةةص عةةدد األسةةهم التةةي يجةةب أن يكةةون مالكةةا

بمقتضةة ى نظةةام الشةةركة وألي سةة ب مةةن األسةةباب، أو تث يةةت الحجةةا عليهةةا بحكةةم قضةةا ي اكتسةةب الدرهةةة النهاليةةة أو تةةم رهنهةةا خةةالل 

 
ً
مةن تةاريه الةنقص،  مدة عضويته، ما لم يكمل األسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاص به خالل مدة ال تايةد علةى  ال ةين يومةا

 وال يجوز له أن يحضر أي اهتمار ملجلس اإلدارة خالل حدو  النقص في أسهمه.

 على مدقق الحسابات أن يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أية مخالية في هذا الشأن. .5

 (164مادة )

  شررط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة :

 يكون كامل األهلية.أن  .1

 أال يكون قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو بعقو ة هناية. .2

 أال يكون قد حكم بإفالسه أو إعساره ما لم يرد اعتباره. .3

 أن يكون مالكا لعدد من األسهم يحدده نظام الشركة. .4
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 القانون. ( من هذا110أت اكون قد حكم عليه بأاة عقوبة من العقوبات المنصوص عليها  ة الما ة ) .5

 في الحكومة أو في أي شخصية اعتبارية عامة. .6
ً
 أال يكون مو يا

 (165مادة )

إذا سةةاهمت الحكومةةة أو أي مةةن المؤسسةةات الرسةةمية العامةةة أو أي شخصةةية اعتباريةةه عامةةة أخةةرأ فةةي شةةركة مسةةاهمة، فتمثةةل فةةي  .1

تناسب م  نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة، وال مجلس إدارتها بعضو أو أكنر حسبما يتيق عليه بين األطراف المعنية أو بعدد ي

تشارف في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين، ويتمت  العضو الذي تعينه لتمثيلها بجمية  حقةوق العضةوية، ويتحمةل واهباتهةا، 

 فةةي أكنةةر مةةن مجلةةس إدارة شةةركتين تسةةاهم فيهمةةا ال
ً
حكومةةة بمةةا فةةي ويشةةررط أن ال  عةةين أي شةةخص بمقتضةة ى أحكةةام هةةذا البنةةد عضةةوا

 ذلك الشركات العر ية واألهن ية.

تسةةةتمر عضةةةوية ممثةةةل الحكومةةةة أو المؤسسةةةة الرسةةةمية العامةةةة أو الشخصةةةية االعتباريةةةة العامةةةة األخةةةرأ فةةةي مجلةةةس إدارة الشةةةركة  .2

و انتةداب مةن المدة المقررة للمجلس وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من األوقات، ليكمل مدة سةليه فةي املجلةس، أ

 في الحالتين.
ً
 يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مر ه أو غيابه عن  فلسطين  على أن تبلغ الشركة خطيا

إذا اسةةتقال العضةةو الةةذي يمثةةل الحكومةةة أو المؤسسةةة الرسةةمية العامةةة أو أي شخصةةية اعتباريةةة عامةةة أخةةرأ مةةن عضةةوية مجلةةس  .3

 التي كان يمثلها في مجلس اإلدارة تعيين من يحل محله فيه. إدارة الشركة فتعد االستقالة نافذة بحقه وللجهة

تحةةةدد األحكةةةام الخا ةةةة بتعيةةةين ممثلةةةي الحكومةةةة فةةةي مجةةةالس إدارة شةةةركات المسةةةاهمة بموهةةةب القةةةوانين واللةةةوالع الصةةةادرة فةةةي هةةةذا  .4

 الشأن.

فةةةةةةي رووم أمةةةةةوال الشةةةةةةركات  تطبةةةةةق أحكةةةةةام هةةةةةةذه المةةةةةادة علةةةةةةى الحكومةةةةةات واألشةةةةةةخاص االعتباريةةةةةة العامةةةةةةة األهن يةةةةةة عنةةةةةةد مسةةةةةاهمتها .5

 اليلسطينية.

 (166مادة )

 لعةةةدد مةةةن المقاعةةةد فةةةي مجلةةةس  .1
ً
يحةةةق للشةةةخص االعتبةةةاري الخةةةاص المسةةةاهم فةةةي رأسةةةمال شةةةركة المسةةةاهمة  ترشةةةيع مةةةن يةةةراه مناسةةةبا

 اإلدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، وال يجوز له استبداله خالل مدة املجلس.

ي الخةةةاص تسةةةمية ممثلةةةه فةةةي مجلةةةس اإلدارة خةةةالل عشةةةرة أيةةةام مةةةن تةةةاريه انتخابةةةه ممةةةن تتةةةوافر فيةةةه يتوهةةةب علةةةى الشةةةخص االعتبةةةار  .2

 للعضةوية إذا لةةم  عمةةد 
ً
شةروط ومةةؤهالت العضةوية المنصةةوص عليهةا فةةي هةذا القةةانون فيمةةا عةدا حيازتةةه ألسةهم التأهيةةل، ويعةد فاقةةدا

 من تاريه انتخابه.
ً
 إلى تسمية ممثلة خالل  ال ين يوما

 (167مادة )

 لةةةه يقةةةوم بمهةةةام  .1
ً
 ونالبةةةا

ً
ينتخةةةب مجلةةةس إدارة الشةةةركة مةةةن بةةةين أعضةةةاله بةةةاالقررار السةةةري خةةةالل سةةةبعة أيةةةام مةةةن تةةةاريه انتخابةةةه رليسةةةا

 أو أكنةةر يكةةون لةةه أو لهةةم حةةق التوقيةة  عةةن الشةةركة منيةةردين أو 
ً
و ةةالحيات الةةرليس عنةةد غيابةةه، كمةةا ينتخةةب مةةن بةةين أعضةةاله واحةةدا

 لما يقرره ا
ً
ملجلس في هذا الشأن، وفي حدود الصةالحيات التةي ييو ةها إلةيهم، ويةاود مجلةس إدارة الشةركة المراقةب، مجتمعين وفقا

بنسخ عن قراراته بانتخاب الرليس ونالبه واألعضاء الميو ين بالتوقي  عةن الشةركة، و نمةاذج عةن توقيعةاتهم، وذلةك خةالل سةبعة 

 أيام من  دور تلك القرارات.

 أي مو ع في الشركة بالتوقي  عنها، وذلك في حدود الصالحيات التي ييو ها إليه.ملجلس إدارة الشركة تيويض  .2

 (168مادة )

على كل من رليس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وعلى كل مةن مةديرها العةام والمةديرين الرليسةيين فيهةا أن يقةدم إلةى مجلةس اإلدارة  .1

 بمةةا يملكةةه 
ً
 خطيةةا

ً
هةةو وزوهتةةه وأوالده القا ةةرين مةةن اسةةهم فةةي الشةةركة، وأسةةماء الشةةركات فةةي أول اهتمةةار  عقةةده بعةةد انتخابةةه إقةةرارا

 فيهةةا إذا كانةةت الشةةركة مسةةاهمة فةةي تلةةك الشةةركات األخةةرأ، وأن 
ً
 أو أسةةهما

ً
األخةةرأ التةةي يملةةك هةةو وزوهتةةه وأوالده القا ةةرين حصصةةا

 من تاري
ً
 ه وقور التغير.يقدم إلى مجلس اإلدارة أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خالل خمسة عشر يوما

( مةن هةذه المةادة والتغييةر الةذي يطةةرأ 1علةى مجلةس إدارة الشةركة أن يةاود المراقةب بنسةخ عةن البيانةات المنصةوص عليهةا فةي البنةد ) .2

 على أي منها خالل سبعة أيام من تقديمها أو تقديم أي تغير طرأ عليها.

 (169مادة )
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 من أي
ً
 نقديا

ً
نور إلةى رلةيس مجلةس إدارة الشةركة أو إلةى أي مةن أعضةاله أو إلةى أ ةول أي مةنهم  ال يجوز للشركة أن تقدم أو تضمن قر ا

 مةةن أولئةةك  ةةمن أغرا ةةها و الشةةروط 
ً
أو فروعةةه أو زوهةةه، ويسةةتثنى مةةن ذلةةك المصةةارف والشةةركات الماليةةة التةةي يجةةوز لهةةا أن تقةةرض أيةةا

 للقوانين السارية، ويعد باطال
ً
 كل ما يخالع ذلك. التي تتعامل بها م  عمالتها اآلخرين وفقا

 (171مادة )

على مجلس إدارة الشركة أن  عد خالل مدة ال تايد على  ال ة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، الحسةابات والبيانةات التاليةة  .1

 لعر ها على الجمعية العامة:

إليضةةةاحات حولهةةةةا مقارنةةةةة مةةةة  السةةةةنة الميزانيةةةة السةةةةنوية العامةةةةة للشةةةةركة و يةةةةان األر ةةةا، والخسةةةةالر و يةةةةان التةةةةدفقات النقديةةةةة وا .أ

 المالية السابقة مصدقة هميعها من مدققي حسابات الشركة.

 التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة الما ية وتوقعاته للسنة القادمة. .ب

ذه المةةادة قبةةل الموعةةد املحةةدد ( مةةن هةة1يةةاود مجلةةس اإلدارة المراقةةب بنسةةخ عةةن الحسةةابات والبيانةةات المنصةةوص عليهةةا فةةي البنةةد ) .2

.
ً
 الهتمار الجمعية العامة للشركة بمدة ال تقل عن واحد وعشرين يوما

 (171مادة )

على مجلس إدارة الشةركة أن ينشةر الميزانيةة العامةة للشةركة وحسةاب أر احهةا وخسةالرها وخال ةة وافيةة عةن التقريةر السةنوي للمجلةس 

 على األقل.وتقرير مدققي حسابات الشركة في إحدأ الص
ً
 حع املحلية قبل موعد اهتمار الجمعية العامة بثال ين يوما

 (172مادة )

َدق التقرير من رليس مجلس  صَّ  كل ستة أشهر يبين فيه المركا المالي للشركة ونتالج أعمالها، على أن يا
ً
 عد مجلس إدارة الشركة تقريرا

 
ً
 من انتهاء اليررة. اإلدارة وياود المراقب بنسخة من التقرير خالل ستين يوما

 (173مادة )

يضةةة  مجلةةةس إدارة الشةةةركة فةةةي مركاهةةةا الةةةرليس قبةةةل سةةةبعة أيةةةام علةةةى األقةةةل مةةةن الموعةةةد املحةةةدد الهتمةةةار الجمعيةةةة العامةةةة للشةةةركة  .1

 إلطالر المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تاويد المراقب بنسخة منها :
ً
 ميصال

ً
 كشيا

همي  المبالغ التي حصل عليها كل من رليس وأعضاء مجلس إدارة الشةركة مةن الشةركة خةالل السةنة الماليةة مةن أهةور وأتعةاب  .أ

 ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها.

 الماايا التي يتمت  بها كل من رليس وأعضاء مجلس اإلدارة من الشركة كالمسكن املجاني والسيارات وغير ذلك. .ب

لكةةةةل مةةةةن رلةةةةيس وأعضةةةةاء مجلةةةةس اإلدارة خةةةةالل السةةةةنة الماليةةةةة كنيقةةةةات سةةةةير وانتقةةةةال داخةةةةل  فلسةةةةطين   المبةةةةالغ التةةةةي دفعةةةةت .ج

 وخارهها.

 التبرعات التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية ميصلة والجهات التي دفعت لها. .د

انةةات التةةي تقةةدم بموهبهةةا  عةةد كةةل مةةن رلةةيس وأعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة مسةةئولين عةةن تنييةةذ أحكةةام هةةذه المةةادة وعةةن تةةحة البي .2

 ساهمين عليها.مإلطالر ال

 (174مادة )

يوهه مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى كل مساهم فيهةا لحضةور اهتمةار الجمعيةة العامةة ترسةل بالبريةد أو أيةة وسةيلة اتصةال أخةرأ  .1

 علةةةةى األقةةةةل مةةةةن التةةةةاريه المقةةةةرر لعقةةةةد االهتمةةةةار، ويجةةةةوز تسةةةةليم الةةةةدعوة باليةةةة
ً
د للمسةةةةاهم مقابةةةةل التوقيةةةة  قبةةةةل خمسةةةةة عشةةةةر يومةةةةا

 باالستالم.

يرفةةق بالةةدعوة هةةدول أعمةةال الجمعيةةة العامةةة وتقريةةر مجلةةس إدارة الشةةركة وميزانيتهةةا السةةنوية العامةةة وحسةةاباتها الختاميةةة وتقريةةر  .2

 مدققي الحسابات والبيانات اإليضاحية.

 (175مادة )

اهتمار الجمعية العامة للشركة في تحييتين يوميتين ولمرة واحدة يررتب على مجلس إدارة الشركة أن  علن عن الموعد املحدد لعقد 

 مةةن ذلةةك الموعةةد، وأن  علةةن املجلةةس عةةن ذلةةك لمةةرة واحةةدة فةةي وسةةالل اإلعةةالم 
ً
علةةى األقةةل وذلةةك قبةةل مةةدة ال تايةةد علةةى خمسةةة عشةةر يومةةا

الصةةوتية أو المرليةةة قبةةل  ال ةةة أيةةام علةةى األكنةةر مةةن التةةاريه املحةةدد  لعامة.الهتمار الجمعية ا
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 (176مادة )

 فةةي مجةالس إدارة أكنةر مةةن شةركتين مةةن شةركات المسةاهمة فةةي وقةت واحةةد بصةيته الشخصةةية،  .1
ً
ال يجةوز ألي شةخص أن يكةةون عضةوا

 لشخص اعتباري في مجالس شةركتين مةن شةركات المسةاهمة، وفةي همية  األحةوال ال يجةوز للشةخص 
ً
كما ال يجوز له أن يكون ممثال

 في أكنر من
ً
 لشةخص اعتبةاري فةي  أن يكون عضوا

ً
مجالس إدارة  ال  شركات مساهمة بصيته الشخصية في بعضها، و صيته ممةثال

.
ً
 ألحكام هذا البند باطلة حكما

ً
 بعضها اآلخر وتعد أية عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خالفا

 عن أسماء الشركات التي  شررف فةي عضةوية على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أية شركة مساهمة أن  علم المراقب خط .2
ً
يا

 مجالس إدارتها.

 لشةةخص اعتبةةاري إذا  .3
ً
ال يجةوز ألي شةةخص أن يرشةح نيسةةه لعضةةوية مجلةس إدارة أيةةة شةةركة مسةاهمة بصةةيته الشخصةةية أو ممةثال

االسةتقالة مةن إحةدأ  ( مةن هةذه المةادة إال أنةه  سةمع لةه1كان عدد عضوياته التي  شةغلها قةد بلةغ العةدد المنصةوص عليةه فةي البنةد )

العضةةةةويات إذا رغةةةةب خةةةةالل أسةةةةبوعين مةةةةن تةةةةاريه انتخابةةةةه للعضةةةةوية الجديةةةةدة، علةةةةى أنةةةةه ال يجةةةةوز أن يحضةةةةر اهتمةةةةار مجلةةةةس إدارة 

 فيها قبل أن يكون قد وفق و عه م  أحكام هذه المادة.
ً
 الشركة التي انتخب عضوا

 (177مادة )

لةةس إدارة أي شةةركة مسةةاهمة إال إذا كةةان ممةةثال للحكومةةة أو ألي مؤسسةةة ال يجةةوز لمةةن  شةةغل و ييةةة عامةةة أن يكةةون عضةةوا فةةي مج .1

 رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام.

 فةةي مجلةةس إدارة شةةركة مشةةابهة فةةي أعمالهةةا للشةةركة التةةي هةةو  .2
ً
ال يجةةوز لعضةةو مجلةةس إدارة الشةةركة أو مةةديرها العةةام أن يكةةون عضةةوا

 ها في أعمالها كما ال يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس ألعمالها.عضو مجلس إدارتها أو مما لة لها في أغرا ها وتنافس

ال يجةوز أن يكةةون لةرليس أو ألعضةةاء مجلةس إدارة الشةةركة أو للمةدير العةةام أو أي مو ةع  عمةةل فةي الشةةركة مصةلحة مباشةةرة أو غيةةر  .3

 مباشرة في العقود والمشاري  التي تعقد م  الشركة أو لحسابها.

مةةن هةذه المةادة أعمةال المقةةاوالت والتعهةدات والمناقصةات العامةة التةةي  سةمع فيهةا لجمية  المتنافسةةين ( 3 سةتثنى مةن حكةم البنةد ) .4

 من أحةد المةذكورين فةي البنةد )
ً
( مةن هةذه المةادة فيجةب 3االشرراف في العروض على قدم المساواة فإذا كان العرض األنسب مقدما

 أن يوافق  لثا أعضاء مجلس اإلدارة على عر ه 

 مةةن مجلةةس اإلدارة إذا كانةةت دون أن يكةة
ً
ون لةةه حةةق حضةةور هلسةةة المداولةةة فةةي المو ةةور المتعلةةق بةةه، وتجةةدد هةةذه الموافقةةة سةةنويا

 تلك العقود ذات طبيعة دورية متجددة.

( من هذه المادة  عال من منصبه أو و ييته فةي الشةركة 3كل من يخالع أحكام هذه المادة من األشخاص المشار إليهم في البند ) .5

 هو فيها.التي 

 (178مادة )

فيمةةا عةةدا ممثلةةي الحكومةةة والشخصةةيات االعتباريةةة العامةةة فةةي مجلةةس اإلدارة ال يجةةوز قبةةول الررشةةيع النتخةةاب أعضةةاء مجلةةس اإلدارة إال 

بعةةد أن يقةةر كتابةةة بقبولةةه الررشةةيع، ويجةةب أن  شةةتمل اإلقةةرار علةةى بيةةان مةةن العضةةو بجنسةةيته والشةةركات التةةي زاول فيهةةا أي عمةةل خةةالل 

 السنوات الثال ة السابقة على ترشيحه ونور هذا العمل.

 (179مادة )

َر مركا عضو في مجلس اإلدارة ألي س ب من األسباب فيخليةه عضةو ينتخبةه مجلةس اإلدارة مةن المسةاهمين الحةالاين علةى  .1 غي
َ

إذا ش

مةةةا شةةةغر مركةةةا فةةةي مجلةةةس اإلدارة مةةةؤهالت العضةةةوية، ويشةةةررف ممثلةةةو الشةةةخص االعتبةةةاري فةةةي هةةةذا االنتخةةةاب، ويتبةةة  هةةةذا اإلهةةةراء كل

 حتةةى  عةرض علةةى الجمعيةةة العامةة للشةةركة فةةي أول اهتمةار تعقةةده لتقةةوم بةإقراره أو انتخةةاب مةةن 
ً
ويبقة  تعيةةين العضةةو بموهبةه مؤقتةةا

 يمأل المركا الشاغر بمقتض ى أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سليه في عضوية مجلس اإلدارة.

جوز أن يايد األعضاء الذين  عينون فةي مجلةس اإلدارة بمقتضة ى هةذه المةادة علةى نصةع عةدد أعضةاء املجلةس، فةإذا شةغر مركةا ال ي .2

 في املجلس بعد ذلك فتدكى الجمعية العامة النتخاب مجلس إدارة هديد.

 (181مادة )

دها مجلةةةس إدارة الشةةركة، ويحةةةدد فيهةةةا بصةةةورة داخليةةة خا ةةةة  عةةة تةنظم األمةور الماليةة واملحاسة ية واإلداريةة للشةركة بموهةب أنظمةةة 
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ميصةةةةله واهبةةةةات املجلةةةةس و ةةةةالحياته ومسةةةةئولياته فةةةةي تلةةةةك األمةةةةور، علةةةةى أن ال يةةةةنص فيهةةةةا علةةةةى مةةةةا يخةةةةالع أحكةةةةام هةةةةذا القةةةةانون واللةةةةوالع 

مراقةب إدخةال أي الصادرة بمقتضاه أو أي تشري  آخر معمول به، وترسل نسةخ مةن هةذه األنظمةة للمراقةب، وللةوزير بنةاء علةى تنسةيب ال

 بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين فيها.
ً
 تعديل عليها يراه  روريا

 (181مادة )

 للشركة، وممثلها لدأ الغير وأمام همي  الجهات، ويمارم الصالحيات املخولة لةه لتحقيةق غر ةها  .1
ً
 عد رليس مجلس اإلدارة رليسا

ألنظمةةة األخةةرأ المعمةةول بهةةةا فةةي الشةةركة، ويتةةةولى تنييةةذ قةةرارات مجلةةةس بموهةةب أحكةةام هةةذا القةةةانون واللةةوالع الصةةادرة بمقتضةةةاه وا

 اإلدارة بالتعاون م  الجهاز التنييذي في الشركة.

 ألعمال الشركة، ويحدد مجلس اإلدارة في هذه الحالة المهام والصالحيات التي يحق له  .2
ً
يجب أن يكون رليس مجلس اإلدارة متيرغا

 ملجةةةةس إدارة شةةةةركة  ممارسةةةةتها بو ةةةةو،، كمةةةةا يحةةةةدد أتعابةةةةه
ً
 متيرغةةةةا

ً
والعةةةةالوات التةةةةي  سةةةةتحقها، ويشةةةةررط فةةةةي ذلةةةةك أن ال يكةةةةون رليسةةةةا

 ألية شركة مساهمة أخرأ.
ً
 عاما

ً
 مساهمة أخرأ أو مديرا

 أو  .3
ً
 للشركة أو مساعدا

ً
 عاما

ً
 يجوز أن  عين رليس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاله مديرا

ً
للمدير العام بقرار يصدر عن  نالبا

 ية  لثي أ وات أعضاء املجلس في أية حال من هذه الحاالت على أن ال  شررف  احب العالقة في التصويت.أكنر 

 (182مادة )

 للشركة من ذوي الكياءة ويحدد مهامه و الحياته بموهب تعليمات يصدرها املجلس لهذه الغاية،  .1
ً
 عاما

ً
 عين مجلس اإلدارة مديرا

مةة  مجلةةس اإلدارة وتحةةت إشةةرافه، ويحةةدد املجلةةس راتةةب المةةدير العةةام ويشةةررط فةةي ذلةةك أن ال  وييو ةه بةةاإلدارة العامةةة لهةةا بالتعةةاون 

 ألكنر من شركة مساهمة واحدة.
ً
 عاما

ً
 يكون مديرا

ملجلةةةس إدارة الشةةةركة إنهةةةاء خةةةدمات المةةةدير العةةةام إذا كانةةةت مصةةةلحة الشةةةركة تتطلةةةب ذلةةةك علةةةى أن  علةةةم المراقةةةب بةةةأي قةةةرار يتخةةةذ  .2

 لعام للشركة أو إنهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار.بشأن تعيين المدير ا

إذا كانةةت األوراق الماليةةة للشةةركة مدرهةةة فةةي سةةوق األوراق الماليةةة فيةةتم إعةةالم السةةوق بةةأي قةةرار يتخةةذ بشةةأن تعيةةين المةةدير العةةام  .3

 للشركة أو إنهاء خدماته وذلك حال إتخاذ القرار.

مةةةةن أعضةةةةاله أن يتةةةةولى أي عمةةةةل أو و ييةةةةة فةةةةي الشةةةةركة مقابةةةةل أهةةةةر أو مكافةةةةأة ال يجةةةةوز لةةةةرليس مجلةةةةس إدارة الشةةةةركة أو ألي عضةةةةو  .4

باسةةتءناء مةةا نةةص عليةةه فةةي هةةذا القةةانون إال فةةي الحةةاالت التةةي تقتضةةيها طبيعةةة عمةةل الشةةركة ويوافةةق عليهةةا مجلةةس اإلدارة بأغلبيةةة  لثةةي 

 على أن ال  شارف الشخص المعني بالتصويت.  هأعضا

 (183مادة )

رة أمةةين سةةر للمجلةةس ويحةةدد راتبةةه، يتةةولى تنظةةيم اهتماعاتةةه، و عةةداد هةةداول أعمالةةه، وتةةدوين محا ةةر االهتماعةةات  عةةين مجلةةس اإلدا

والقرارات في سجل خاص، وفي  يحات متتالية مرقمة بالتسلسل، وتوق  من رليس وأعضةاء املجلةس الةذين حضةروا االهتمةار، وتخةتم 

 كل  يحة بخاتم الشركة.

 (184مادة )

دارة الشركة بدعوة خطية من رليسه أو من نالبه في حالةة غيابةه، أو بنةاء علةى طلةب خطةي يقدمةه إلةى رلةيس املجلةس يجتم  مجلس إ .1

ربةةة  أعضةةةاله علةةةى األقةةةل يبينةةةون فيةةةه األسةةةباب الداعيةةةة لعقةةةد االهتمةةةار فةةةإذا لةةةم يوهةةةه رلةةةيس املجلةةةس أو نالبةةةه الةةةدعوة للمجلةةةس إلةةةى 

 طلب، فلألعضاء الذين قدموا الطلب دعوته لالنعقاد. االهتمار خالل سبعة أيام من تاريه تسلمه ال

 إال إذا حضره نصع عدد أعضاله على األقل ما لم ينص نظام الشركة علةى نسةبة أو عةدد  .2
ً
ال يكون اهتمار مجلس اإلدارة تحيحا

الجانب الذي  وت  أكبر وتصدر قرارات املجلس باألكنرية المطلقة لألعضاء الذين حضروا االهتمار، و ذا تساوت األ وات يرجح

 معه رليس االهتمار.

تعقةةد اهتماعةةات مجلةةس اإلدارة فةةي مركةةا الشةةركة الةةرليس أو فةةي أي مكةةان آخةةر داخةةل فلسةةطين إذا تعةةذر عقةةده فةةي مركاهةةا، ويجةةوز  .3

نة للشركات التي لها فةرور خةارج فلسةطين، أو طبيعةة عمةل الشةركة تتطلةب ذلةك، عقةد اهتمةاعين علةى األكنةر ملجلةس إدارتهةا فةي السة

 خارج فلسطين.

العضةةةةو بنيسةةةةه، وال يجةةةةوز الوكالةةةةة فيةةةةه كمةةةةا ال يجةةةةوز أن يةةةةتم  ، ويقةةةةةةوم بةةةةةةه  .4
ً
يكةةةةةةون التصةةةةةةويت علةةةةةةى قةةةةةةرارات املجلةةةةةةس شخصةةةةةةيا
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 بالمراسلة أو بصورة غير مباشرة أخرأ ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

خالل السنة المالية للشركة، وأن ال ينقض ي  يجب أن ال يقل عدد اهتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة عن ستة اهتماعات .5

 أكنر من شهرين دون عقد اهتمار للمجلس، ويبلغ المراقب نسخة من محضر االهتمار.

 (185مادة )

يكةةةون ملجلةةةس إدارة الشةةةركة المسةةةاهمة أو مةةةديرها العةةةام الصةةةالحيات الكاملةةةة فةةةي إدارة الشةةةركة فةةةي الحةةةدود التةةةي ي ينهةةةا نظامهةةةا، ولةةةه  .1

ال والتصةةرفات التةةي يقتضةةيها غةةرض الشةةركة عةةدا مةةا احةةتيظ بةةه القةةانون أو نظةةام الشةةركة للجمعيةةة العامةةة وعليةةه أن القيةةام باألعمةة

 يتقيد بتوهيهات الجمعية العامة وقراراتها.

تعةةةد األعمةةةال والتصةةةرفات التةةةي يقةةةوم بهةةةا ويمارسةةةها املجلةةةس أو مةةةدير الشةةةركة باسةةةمها ملامةةةة لهةةةا فةةةي مواههةةةة الغيةةةر الةةةذي يتعامةةةل مةةة   .2

الشةةةركة بحسةةةن نيةةةة ولهةةةا الرهةةةور عليةةةه بقيمةةةة التعةةةويض عةةةن الضةةةرر الةةةذي لحةةةق بهةةةا وذلةةةك بغةةةض النظةةةر عةةةن أي قيةةةد يةةةرد فةةةي نظةةةام 

 الشركة أو عقد تأسيسها.

 عد الغير الذي تتعامةل معةه الشةركة حسةن النيةة مةا لةم يث ةت غيةر ذلةك علةى أنةه ال يلةام ذلةك الغيةر بةالتحقق مةن وهةود أي قيةد علةى  .3

 اإلدارة أو مدير عام الشركة أو على سلطتهم في إلاام الشركة بموهب عقدها أو نظامها.  الحيات مجلس

 (186مادة )

رلةةةةيس وأعضةةةةاء مجلةةةةس إدارة الشةةةةركة مسةةةةئولون تجةةةةاه الشةةةةركة والمسةةةةاهمين والغيةةةةر عةةةةن كةةةةل مخاليةةةةة ارتكبهةةةةا أي مةةةةنهم أو همةةةةيعهم  .1

ي إدارة الشركة، وال تحول موافقة الجمعية العامة على إبراء مجلس للقوانين واللوالع المعمول بها، ولنظام الشركة وعن أي خطأ ف

 اإلدارة دون المالحقة القانونية لرليس وأعضاء املجلس.

( مةةةن هةةةذه المةةةادة إمةةا شخصةةةية تررتةةةب علةةةى عضةةةو أو أكنةةةر مةةةن أعضةةةاء مجلةةةس إدارة 1تكةةون المسةةةئولية المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي البنةةةد ) .2

املجلس ويكون هميعهم في هذه الحالة مسئولين بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي الشركة، أو مشرركة بين رليس وأعضاء 

 في محضر االهتمار على القرار 
ً
 نتج عن املخالية أو الخطأ على أن ال  شمل هذه المسئولية أي عضو أ  ت اعررا ه خطيا

 

ولية بعةةد مةةرور  ةةال  سةةنوات علةةى تةةاريه اهتمةةار الةةذي تضةةمن املخاليةةة أو الخطةةأ وفةةي هميةة  األحةةوال ال تسةةم  الةةدعوأ بهةةذه المسةةئ

 الجمعية العامة التي  ادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة.

 (187مادة )

يحظر على رليس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وأي مو ع  عمل فيها أن ييا ي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أية 

ات أو بيانةات تتعلةق بالشةةركة، وتعةد ذات طبيعةة سةرية بالنسةةبة لهةا وكةان قةد حصةةل عليهةا بحكةم منصةبه فةةي الشةركة أو قيامةه بةةأي معلومة

عمةةل لهةةا أو فيهةةا وذلةةك تحةةت طاللةةة العةةال والمطالبةةة بةةالتعويض عةةن األ ةةرار التةةي لحقةةت بالشةةركة، ويسةةتثنى مةةن ذلةةك المعلومةةات التةةي 

ول بهةةةةةا نشةةةةةرها وال تحةةةةةول موافقةةةةةة الجمعيةةةةةة العامةةةةةة علةةةةةى إبةةةةةراء رلةةةةةيس وأعضةةةةةاء مجلةةةةةس اإلدارة مةةةةةن هةةةةةذه تجيةةةةةز القةةةةةوانين واللةةةةةوالع المعمةةةةة

 المسئولية.

 (188مادة )

رليس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسئولون بالتضةامن تجةاه المسةاهمين عةن تقصةيرهم أو إهمةالهم فةي إدارة الشةركة غيةر أنةه فةي حالةة 

تها، بحيث ال تستطي  الوفاء بالرزامها وكان س ب هذا العجا هو التقصير أو اإلهمال من رلةيس تصيية الشركة و هور عجا في موهودا

وأعضةاء املجلةس أو المةدير العةام فةي إدارة الشةركة، أو مةدققي الحسةابات، للمحكمةةة أن تقةرر تحميةل كةل مسةئول عةن هةذا العجةا ديةةون 

بةةالغ الواهةةب أداوهةةا ومةةا إذا كةةان المسةة بون للخسةةارة متضةةامنين فةةي الشةةركة كلهةةا أو بعضةةها حسةةب مقتضةة ى الحةةال، وتحةةدد املحكمةةة الم

 المسئولية أم ال.

 (189مادة )

اقب وللشركة وألي مساهم فيها إقامة الدعوى بمقتض ى أحكام الموا  ) .2  ( من هذا القانون.222، 221، 262احق للمر

الشةةةركة يقةةةوم المصةةةي  برفةةة  الةةةدعوأ شةةةريطة  إذا حكةةةم بشةةةهر إفةةةالم الشةةةركة يرفةةة  الةةةدعوأ مةةةأمور التيليسةةةة وفةةةي حالةةةة تصةةةيية .2

 استئذان الجمعية العامة.
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 (191مادة )

ال يمكةةةةن االحتجةةةةاج بةةةةاإلبراء الصةةةةادر عةةةةن الجمعيةةةةة العامةةةةة إال إذا سةةةةبقه بيةةةةان حسةةةةابات الشةةةةركة السةةةةنوية، و عةةةةالن تقريةةةةر مةةةةدققي  .1

 الحسابات.

 رفتها.ال  شمل هذا اإلبراء إال األمور التي تمكنت الجمعية العامة من مع .2

 (191مادة )

يبةةين نظةةام الشةةركة كيييةةة تحديةةد مكافةةأة كةةل مةةن رلةةيس وأعضةةاء مجلةةس اإلدارة فةةإذا خةةال نظةةام الشةةركة مةةن أحكةةام فةةي هةةذا الشةةأن  .1

مةةةةةن الةةةةةر ع الصةةةةةافي القابةةةةةل للتوزيةةةةة  علةةةةةى  عشةةةةةرة بالما ةةةةةة( %11تحةةةةةدد مكافةةةةةأة رلةةةةةيس وأعضةةةةةاء مجلةةةةةس اإلدارة فةةةةةي الشةةةةةركة بنسةةةةةبة )

بالعملةة  أو مةا يعا لهةا أر نةي ( خمسةة آالف دينةار5111ريبة الدخل والخدمات االهتماعية و حةد أقصة ى )المساهمين بعد تنزيل  

 
 

لكةةل مةنهم فةةي السةةنة وتةوزر المكافةةأة علةةيهم بنسةبة عةةدد الجلسةات التةةي حضةةرها كةل مةةنهم، وتعةةد الجلسةات التةةي لةةم  المتداولةة قانونةةا

 لسات التي حضرها العضو.يحضرها العضو لس ب مشرور يوافق عليه املجلس من الج

إذا كانةةت الشةةركة فةةي مرحلةةة التأسةةيس، يجةةوز أن تةةوزر مكافةةأة سةةنوية ألعضةةاء لجنةةة المؤسسةةين بمعةةدل ال يتجةةاوز ألةةع دينةةار لكةةل  .2

 ( من هذه المادة.1عضو إلى أن تبدأ الشركة نشاطها، وتحقيق أر احها، وعندها تطبق أحكام البند )

 أو لةةةم حقيةةةق األر ةةةا، أمةةةا إذا لحقةةةت بالشةةةركة خسةةةالر بعةةةد ت .3
ً
فيعطةةة  كةةةل مةةةن رلةةةيس وأعضةةةاء مجلةةةس  هديةةةدةتكةةةن قةةةد حققةةةت أر احةةةا

 21اإلدارة مكافةةةأة عةةةن ههةةةدهم فةةةي إدارة الشةةةركة بمعةةةدل )
ً
 أو مةةةا يعا لهةةة ار نيةةةا ( عشةةةرين دينةةةارا

 
عةةةن كةةةل ا بالعملةةةة المتداولةةةة قانونةةةا

 ار نةي ( سةتمالة دينةار611ن ال تتجةاوز هةذه المكافةآت )هلسة من هلسات مجلس اإلدارة أو أي اهتمار للجةان المن ثقةة عنةه علةى أ

 أو ما يعا له
 

 في السنة لكل عضو. ا بالعملة المتداولة قانونا

 تحدد بدالت االنتقال والسير لرليس وأعضاء مجلس اإلدارة بموهب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية. .4

 (192مادة )

 ضويته من املجلس إذا تغيب عن حضور  ال  هلسات )اهتماعات( ييقد رليس مجلس إدارة الشركة وأي من أعضاله ع .1

 

متتاليةةة للمجلةةس دون عةةذر يقبلةةه املجلةةس أو إذا تغيةةب عةةن حضةةور اهتماعةةات املجلةةس لسةةتة أشةةهر متتاليةةة ولةةو كةةان هةةذا التغيةةب 

 بعذر مقبول، ويبلغ المراقب بالقرار الذي يصدره املجلس بمقتض ى أحكام هذا البند.

االعتبةةاري عضةةويته مةةن مجلةةس إدارة الشةةركة بسةة ب تغيةب ممثلةةه فةةي أي مةةن الحةةالتين المنصةةوص عليهةةا فةةي البنةةد ال ييقةد الشةةخص  .2

 عنه بعد تبليغه قرار املجلس.1)
ً
 آخر بدال

ً
 ( من هذه المادة ولكن يجب عليه أن  عين شخصا

 (193مادة )

إلدارة أو أي عضةةو مةن أعضةةاله باسةتءناء األعضةةاء يحةق للجمعيةة العامةةة للشةركة فةةي اهتمةار غيةةر عةادي تعقةةده عةال رلةةيس مجلةس ا .1

ث ثةةةين ( %31الممثلةةةين للحكومةةةة أو ألي شةةةخص اعتبةةةاري عةةةام وذلةةةك بنةةةاء علةةةى طلةةةب موقةةة  مةةةن مسةةةاهمين يملكةةةون مةةةا ال يقةةةل عةةةن )

تةةةاريه مةةةن أسةةةهم الشةةركة، وعلةةةى مجلةةةس اإلدارة دعةةوة الجمعيةةةة العامةةةة لعقةةد اهتمةةةار غيةةةر عةةادي لهةةةا خةةةالل عشةةرة أيةةةام مةةةن  بالما ةةة

 بشأنه و ذا لم يقةم مجلةس اإلدارة بةدعوة الجمعيةة 
ً
تقديم الطلب إليه لتنظر الجمعية العامة فيه و  دار القرار الذي تراه مناسبا

 العامة إلى االهتمار يتولى المراقب دعوتها على نيقة الشركة.

ة ويجةةري بعةةد ذلةةةك التصةةويت علةةى الطلةةةب تتةةولى الجمعيةةة العامةةةة مناقشةةة طلةةب عةةةال أي عضةةو ولهةةا سةةةمار أقوالةةه شةةياهة أو كتابةةة .2

 باالقررار السري وتبلغ المراقب بنتيجة التصويت.

 (194مادة )

يحظةةر علةةى رلةةيس وأعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة والمةةدير العةةام للشةةركة وأي مو ةةع فيةةه أن يتعامةةل بأسةةهم الشةةركة بصةةورة  -1

كمةةةةةا ال يجةةةةةوز أن ينقةةةةةل هةةةةةذه  .عملةةةةةه فةةةةةي الشةةةةةركة مباشةةةةةرة أو غيةةةةةر مباشةةةةةرة، بنةةةةةاء علةةةةةى معلومةةةةةات اطلةةةةة  عليهةةةةةا بحكةةةةةم منصةةةةةبه أو

المعلومات ألي شخص آخر بقصد إحدا  تأ ير في أسعار أسهم هذه الشركة أو أي شركة تابعة أو قابضة أو حلييه للشركة 

 .التي هو عضو أو مو ع فيها، أو إذا كان من شان النقل إحدا  ذلك التأ ير

 عةةةةةةن 
ً
المةةةةةادة ويعةةةةةةد الشةةةةةةخص الةةةةةةذي قةةةةةةام بةةةةةةذلك مسةةةةةةئوال  كل تعامةل أو معاملةة تطبةق عليهة -2

ً
ا أحكةام هةذه ويق  باطال
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 الضرر الذي أحد ه بالشركة أو بمساهميها أو بالغير.

3-  
ً
يررتةةب علةةى الحظةةةر بطةةالن كةةةل المعةةامالت التةةةي تةةتم بنةةةاء علةةى المعلومةةات التةةةي أطلةة  عليهةةةا بحكةةم المنصةةةب أو الو ييةةة تطبيقةةةا

 عةةةةةن ذلةةةةةك فةةةةةإن الشةةةةةخص الةةةةة
ً
 عةةةةةن الضةةةةةرر الةةةةةذي أحد ةةةةةه للشةةةةةركة أو لحكةةةةةم هةةةةةذه المةةةةةادة، فضةةةةةال

ً
ذي قةةةةةام بةةةةةذلك يكةةةةةون مسةةةةةئوال

 بالمساهمين أو بالغير.

 (195مادة )

يجةةوز لعضةةو مجلةةس إدارة الشةةركة غيةةر ممثةةل الشةةخص االعتبةةاري العةةام أن يقةةدم اسةةتقالته مةةن املجلةةس علةةى أن تكةةون هةةذه االسةةتقالة 

 يجوز الرهور فيها. خطية، وتعد نافذة الميعول من تاريه تقديمها إلى املجلس وال

 (196مادة )

افر إذا قدم رليس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالتهم أو فقد املجلس نصابه القانوني بس ب استقالة عدد من أعضاله  .1 أو تو

هةةذا القةةانون فعلةةى الةةوزير تشةةكيل لجنةةة مؤقتةةة مةةن ذوي الخبةةرة واالختصةةاص بالعةةدد الةةذي يةةراه  مةةن 211/0شةةرت تطليةةق المةةا ة 

 له من بين أعضاتها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة لها لالهتمار خالل مدة ال تايد على مناسب
ً
 ونالبا

ً
، ويعين لها رليسا

ً
ا

 ال ةةة أشةةهر مةةن تةةاريه تشةةكيلها النتخةةاب مجلةةس إدارة هديةةد للشةةركة، ويمةةنع رلةةيس اللجنةةة وأعضةةاوها مكافةةأة علةةى حسةةاب الشةةركة 

 لما يقرره الوزير.
ً
 وفقا

 ( من هذه المادة على المصارف والشركات المالية بعد االستئنام برأي سلطة النقد.1تطبق أحكام البند ) .2

 (197مادة )

إذا تعر ةةةت الشةةةركة ألو ةةةار ماليةةةة أو إداريةةةة سةةةيئة أو تعر ةةةت لخسةةةالر هسةةةيمة تةةةؤ ر فةةةي حقةةةوق المسةةةاهمين أو فةةةي حقةةةوق دالنيهةةةا  .1

لةةةس أو مةةديرها العةةةام أو مةةدقق حسةةةاباتها تبليةةةغ المراقةةب بةةةذلك، وذلةةك تحةةةت طاللةةةة فعلةةى رلةةةيس مجلةةس إدارتهةةةا أو أحةةد أعضةةةاء املج

 المسئولية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.

 يقوم الوزير في أي من هذه الحاالت بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من تحة ما ورد في التبليغ بحل مجلس اإلدارة،  .2

 

 إلدارة الشركة لمدة  ال ة شهور قابلة للتمديد  وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص
ً
إلدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسبا

 للةةةةرليس مةةةةن بةةةةين أعضةةةةاتها، وعليهةةةةا فةةةةي هةةةةذه الحالةةةةة دعةةةةوة الجمعيةةةةة العامةةةةة خةةةةالل تلةةةةك المةةةةدة 
ً
 لهةةةةا، ونالبةةةةا

ً
لمةةةةرة واحةةةةدة ويعةةةةين رليسةةةةا

 لما يقرره الوزير.النتخاب مجلس إدارة هديد للشركة، ويمنع رليس اللجنة وأعضاو 
ً
 ها مكافأة على حساب الشركة وفقا

 الجمعية العامة لشركة المساهمة

 اجتماع الجمعية العامة العا اة

 (198مادة )

 داخةةل فلسةةطين مةةرة واحةةدة علةةى األقةةل فةةي السةةنة بةةدعوة مةةن مجلةةس إدارة  .1
ً
 عاديةةا

ً
تعقةةد الجمعيةةة العامةةة لشةةركة المسةةاهمة اهتماعةةا

كةةان اللةةذين  عينهمةةا نظةةام الشةةركة، علةةى أن  عقةةد هةةذا االهتمةةار خةةالل األشةةهر السةةتة التاليةةة النتهةةاء السةةنة الشةةركة، فةةي التةةاريه والم

 المالية للشركة.

 علةى السة ب الموهةب لالنعقةاد دون أن يةدعو  .2
ً
للمراقب بعد موافقة الوزير دعوة الجمعية العامةة لالنعقةاد إذا انقضة ى  ال ةون يومةا

 وفي همي  األحوال تكون مصاريع الدعوة على نيقة الشركة.مجلس اإلدارة إلى انعقادها، 

على األقل باللغة العر ية، على أن يتم النشةر فةي المةرة  امإحداهيجب نشر اإلخطار بالدعوة لالهتمار مرتين في تحييتين يوميتين  .3

بالةةةدعوة إلةةةى المسةةةاهمين علةةةى  الثانيةةةة بعةةةد انقضةةةاء خمسةةةة أيةةةام علةةةى األقةةةل مةةةن تةةةاريه نشةةةر اإلخطةةةار األول، ويجةةةب إرسةةةال اإلخطةةةار

عناوينهم الثابتة بسجالت الشركة بطريق البريد العةادي أو بةأي طريقةة أخةرأ ويجةوز للشةركة التةي لةم تطةر، أسةهمها لالكتتةاب العةام 

، ويةةةتم نشةةةر البريةةةد المسةةةجل أو بةةةأي طريقةةةة أخةةةرأ عةةةدم نشةةةر الةةةدعوة واالكتيةةةاء بإرسةةةال اإلخطةةةار بالةةةدعوة إلةةةى المسةةةاهمين بطريةةةق 

 على األقل، وتخطر بالدعوة اإلدارة العامةاإل 
ً
للسوق،  خطار قبل الموعد المقرر الهتمار الجمعية العامة األول بخمسة عشر يوما

 .والمراقب ومدقق الحسابات

 (199مادة )
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 علةةى علةةى مجلةةس اإلدارة توهيةةه الةةدعوة الهتمةةار الجمعيةةة العامةةة لكةةل مةةن المراقةةب ومةةدققي حسةةابات الشةةركة قبةةل خمسةةة عشةةر يو 
ً
مةةا

األقةةةل مةةةن انعقةةةاد اهتماعهةةةا وعلةةةى المةةةدققين الحضةةةور أو إرسةةةال منةةةدوب عةةةنهم تحةةةت طاللةةةة المسةةةئولية، ويرفةةةق بالةةةدعوة هةةةدول أعمةةةال 

االهتمار وهمي  البيانات والمرفقات التي نص على إرسالها للمساهم مة  الةدعوة ويعةد أي اهتمةار تعقةده الجمعيةة العامةة بةاطال إذا لةم 

 و من ييو ه بذلك.يحضره المراقب أ

 (211مادة )

 إذا حضةره مسةاهمون يملكةون أكنةر مةن نصةع أسةهم الشةركة المكتتةب  .1
ً
 عد االهتمار الذي تعقده الجمعية العامة العاديةة قانونيةا

ام بها، و ذا لم يتوافر النصاب في االهتمار األول، وهب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة الهتمار  ان  عقد خالل عشرة أي

مةةةن تةةةاريه االهتمةةةار األول بةةةإعالن ينشةةةر فةةةي تةةةحييتين يةةةوميتين قبةةةل موعةةةد االهتمةةةار بثال ةةةة أيةةةام علةةةى األقةةةل ويعةةةد االهتمةةةار الثةةةاني 

 تحيحا مهما كان عدد المساهمين الحا رين.

م  شةةةةررط نظةةةةام تصةةةةدر قةةةةرارات الجمعيةةةةة العامةةةةة باألغلبيةةةةة المطلقةةةةة لعةةةةدد األ ةةةةوات المقةةةةررة لألسةةةةهم الممثلةةةةة فةةةةي االهتمةةةةار، مةةةةا لةةةة .2

 الشركة نسبة أعلى من ذلك.

يكةةون التصةةةويت فةةي الجمعيةةةة العامةةةة بالطريقةةة التةةةي  عينهةةةا نظةةام الشةةةركة، ويجةةةب أن يكةةون بطريقةةةة االقرةةةرار السةةري إذا كةةةان القةةةرار  .3

 %11دارة أو يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعالهم أو بإقامة دعوأ المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلةك رلةيس مجلةس اإل 

 من المساهمين. عشرة بالما ة

 (211مادة )

تختص الجمعية العامة العادية للشركة بالنظر في همي  المسالل المتعلقة بالشركة، عدا ما يحتيظ به القانون للجمعية العامةة  .1

 غير العادية، و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها و خا ة ما يلي: 

 دته الجمعية العامة العادية.وقا   االهتمار السابق الذي عق .أ

 تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة. .ب

 

 تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية األخرأ وأحوالها وأو اعها المالية. .ج

بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك االحتياطةةةةات  الميزانيةةةةة السةةةةنوية وحسةةةةاب األر ةةةةا، والخسةةةةالر، وتحديةةةةد األر ةةةةا، التةةةةي يقرةةةةر، مجلةةةةس اإلدارة توزيعهةةةةا .د

 واملخصصات التي نص عليها القانون أو نظام الشركة على اقتطاعها.

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، والنظر في عالهم عند االقتضاء. .ه

 النظر في إبراء أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات من المسئولية أو تقرير رف  دعوأ المسئولية عليهم حسب األ ول. .و

 مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة.انتخاب  .ز

 الرهن أو إعادة الكياالت إذا اقتض ى ذلك نظام الشركة. .،

أي مو ةةور آخةةر يدرهةةه مجلةةس اإلدارة فةةي هةةدول أعمةةال الشةةركة أو أيةةة أمةةور أخةةرأ تقرةةر، الجمعيةةة العامةةة إدراههةةا فةةي أعمالهةةا  .ط

 من األسهم الممثلة في االهتمار.عشرة بالما ة  (%11يقل عن ) على أن يقررن ذلك بموافقة عدد من المساهمين يملك ما ال

 بنسةخة مةن  .2
ً
يجب أن تتضمن دعوة الجمعية العامة إلى االهتمار هدول األعمال باألمور التي سيتم عر ها عليها لمناقشةتها، وأيضةا

 أية و الق أو بيانات تتعلق بتلك األمور.

 اجتماع الجمعية العامة غير العا اة

 (212مادة )

 غيةةر عةةادي داخةةل فلسةةطين بةةدعوة مةةن مجلةةس اإلدارة أو بنةةاء علةةى طلةةب خطةةي  .1
ً
تعقةةد الجمعيةةة العامةةة للشةةركة المسةةاهمة اهتماعةةا

يقدم إلى املجلس من مساهمين يملكون ما ال يقل عن رب  أسهم الشركة المكتتب بهةا أو بطلةب خطةي مةن مةدققي حسةابات الشةركة 

 من أسهم الشركة المكتتب بها.  مسة عشر بالما ة (%15ن أ الة ما ال يقل عن )أو المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يملكو 

( مةن هةذه المةادة خةالل مةدة ال تتجةاوز 1على مجلةس اإلدارة دعةوة الجمعيةة العامةة لالهتمةار غيةر العةادي لالنعقةاد بمقتضة ى البنةد ) .2

رفةةض االسةةتجابة للطلةةب يقةةوم المراقةةب املجلةةس عةةن ذلةةك أو   مةةةن تةةةاريه تقةةةديم الطلةةةب إليةةةه فةةةإذا تخلةةةع 
ً
خمسةةةة عشةةةر يومةةةا
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 بعد موافقة الوزير بدعوة الجمعية العامة لالهتمار على نيقة الشركة.

على مجلس إدارة الشركة المبادرة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية إذا بلغةت خسةالر الشةركة نصةع رأم المةال المكتتةب بةه  .3

 وذلك للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

 

 (213)مادة 

 بحضةور مسةاهمين يملكةون 2م  مراعاة أحكام البند ) .1
ً
( من هذه المادة يكةون اهتمةار الجمعيةة العامةة غيةر العاديةة للشةركة قانونيةا

أكنر من نصع اسهم رأسمال الشركة المكتتب بها، و ذا لم يتوافر هذا النصاب يؤهل االهتمار إلى موعد آخةر  عقةد خةالل عشةرة 

األول ويعلةن عةةن ذلةك مةن قبةةل رلةيس مجلةةس اإلدارة فةي تةحييتين يةةوميتين علةى األقةل قبةةل موعةد االهتمةةار  أيةام مةن تةةاريه االهتمةار

 بحضةور مسةاهمين يملكةون )
ً
مةن أسةهم رأسةمال الشةركة  أربعةين بالما ةة (%41بثال ة أيام على األقةل، ويعةد االهتمةار الثةاني قانونيةا

 ب في االهتمار الثاني يلغى االهتمار مهما كانت أسباب الدعوة إليه.المكتتب بها على األقل، فإذا لم يتوافر هذا النصا

يجب أال يقل النصاب القانوني الهتمار الجمعية العامة غيةر العاديةة لشةركة المسةاهمة فةي حةالتي تصةييتها أو انةدماهها بغيرهةا مةن  .2

 الشركات عن  لثي أسهم الشركة المكتتب فيها.

 (214مادة )

 الموا ي  التي سيتم عر ها ومناقشتها في االهتمار، يجب أن تتضمن دعوة الجم
ً
عية العامة الهتمار غير عادي هدول أعمال مشتمال

 و ذا تضمن هدول األعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها األسام ي يجب إرفاق التعديالت المقررحة م  الدعوة إلى االهتمار.

 (215مادة )

 ركة بما يلي :تختص الجمعية العامة غير العادية للش .1

تعديل نظام الشركة، وم  ذلك ال يجوز لهذه الجمعية إهراء تعديالت في نظام الشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين  .أ

أو المسام بحقوق المساهمين األساسةية، أو تعةديل الغةرض األسامة ي للشةركة أو نقةل المركةا الةرليس للشةركة المؤسسةة )فةي 

 إال أنه يجوز إ افة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة األ لي.فلسطين( إلى بلد أهنبي، 

 اندماج الشركة م  شركة أخرأ. .ب

 تصيية الشركة، أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تمديد مدتها. .ج

 زيادة أو تخييض رأسمال الشركة. .د

. .ه
ً
 بي  الشركة أو تملك شركة أخرأ كليا

 االقرراض من الغير. .و

مةةن مجمةةور األسةةهم الممثلةةة فةةي   مةةس و ةةلعون بالما ةةة (%75االهتمةةار غيةةر العةةادي للجمعيةةة العامةةة بأكنريةةة ) تصةةدر القةةرارات فةةي .2

 االهتمار.

تخض  قرارات الجمعية العامة غير العادية إلهراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتض ى هذا القانون باستءناء ما ورد  .3

 المادة.( من هذه 1في اليقرة )د( من البند )

 (216مادة )

يجوز أن تبحث الجمعية العامة غير العادية للشركة األمور الداخلة  من  الحيات الجمعية العامة العادية، وتصةدر قراراتهةا فةي هةذه 

 الحالة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االهتمار.

 

 العامة تجتماعات الجمعية العامةالقواعد 

 (217مادة )

 الجمعية العامة للشركة، رليس مجلس اإلدارة أو نالبه في حالة غيابه أو من ينتدبه املجلس في حالة غيابهما.يرأم اهتمار  .1

 لهذا 1وفي حالة تخلع المذكورين في البند ) .2
ً
( من هذه المادة عن حضور االهتمار تعين الجمعية العامة من بين المساهمين رليسا

 لالهتمار.
ً
 االهتمار كما تعين مقررا
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مجلس اإلدارة حضور اهتمار الجمعية العامة بعدد ال يقل عن العدد الواهب توافره لصةحة انعقةاد مجلةس اإلدارة وال يجةوز  على .3

التخلع عن الحضور بغير عذر مقبول و ذا تخلع عضو مجلس اإلدارة عن حضور االهتمار بغير عذر تقبله الجمعية العامة  عد 

 وتنتخب الجمعية العامة غيره.
ً
 مستقيال

 (218مادة )

للمساهم في الشركة الذي تم تسجيله في سجالت الشركة قبل  ال ة أيام من الموعد املحدد ألي اهتمار ستعقده الجمعية العامةة حةق 

الحضةةور واالشةةرراف فةةي مناقشةةة األمةةور المعرو ةةة عليهةةا، والتصةةويت علةةى قراراتهةةا بشةةأنها، بعةةدد مةةن األ ةةوات  سةةاوي عةةدد األسةةهم التةةي 

 الة ووكالة في االهتمار.يملكها أ 

 

 

 (219مادة )

 آخةةر لحضةةور أي اهتمةةار تعقةةده الجمعيةةة العامةةة للشةةركة، بموهةةب وكالةةة  .1
ً
للمسةةاهم فةةي الشةةركة المسةةاهمة أن ينيةةب عنةةه مسةةاهما

خطيةةة علةةى القسةةيمة المعةةدة لهةةذا الغةةرض مةةن قبةةل مجلةةس إدارة الشةةركة  علةةى أن تةةودر القسةةيمة فةةي مركةةا الشةةركة قبةةل  ال ةةة أيةةام 

على األقل من التاريه املحدد الهتمار الجمعية العامة ويتولى المراقب أو من ييو ه خطيا تدقيقها، كمةا يجةوز للمسةاهم انابةة أي 

 شخص بموهب وكالة عدليه لحضور أي اهتمار تعقده الجمعية العامة نيابة عنه.

 عية العامة.تكون الوكالة  الحة لحضور الوكيل ألي اهتمار آخر يؤهل إليه اهتمار الجم .2

 يكون حضور ولي أو وو ي أو وكيل المساهم في الشركة أو ممثل الشخص االعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني  .3

 

 للمساهم األ يل الهتمار الجمعية العامة ولو كان ذلك الولي أو الوو ي أو ممثل الشخص االعتباري غير مساهم في الشركة.

 (211مادة )

 من مو يي مراقبة الشركات بالوزارة  اإلشراف على تنييذ اإلهراءات الخا ة بعقةد اهتماعةات يتولى المراقب أو م .1
ً
ن ينتدبه خطيا

 للتعليمةةةات التةةةي يصةةةدرها الةةةوزير لهةةةذه الغايةةةة ويجةةةوز للمراقةةةب االسةةةتعانة بةةةأي مو ةةةع مةةةن مةةةو يي 
ً
الجمعيةةةة العامةةةة للشةةةركة وفقةةةا

عرةةةراض علةةةى قةةةةرار الجمعيةةةة إذا لةةةةم  سةةةتكمل اإلهةةةةراءات القانونيةةةة أو خةةةةالع الةةةوزارة فةةةي تنييةةةةذ أحكةةةام هةةةةذه المةةةادة مةةةة  حقهةةةم فةةةةي اال 

 القانون.

2.  ،
ً
 مةةةن تةةةاريه االعرةةةراض ويكةةةون قةةةرار الةةةوزير فةةةي هةةةذا الطعةةةن نهاليةةةا

ً
يجةةةوز الطعةةةن فةةةي االعرةةةراض لةةةدأ الةةةوزير خةةةالل خمسةةةة عشةةةر يومةةةا

 وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.

 (211مادة )

 مةةن بةةين المسةةاهمين أو مةةن مةةو يي الشةةركة لتةةدوين محضةةر بوقةةا   اهتماعةةات  عةةين رلةةيس اهتمةةار الجمعيةةة العامةة .1
ً
ة للشةةركة كاتبةةا

 من المراقبين ال يقل عن ا نين لجم  األ ةوات وفرزهةا ويتةولى المراقةب 
ً
الجمعية العامة والقرارات التي اتخذت فيها كما  عين عددا

 أو من يمثله إعالن النتالج التي  سير عنها التصويت.

محضةةر اهتمةار للجمعيةةة العامةة، يةةدرج النصةاب القةةانوني لالهتمةار واألمةور التةةي عر ةت فيةةه والقةرارات التةةي اتخةذت بشةةأنها فةي كةل  .2

وعةةةدد األ ةةةوات المؤيةةةدة لكةةةل قةةةرار والمعار ةةةة لةةةه، واأل ةةةوات التةةةي لةةةم تظهةةةر، ومةةةداوالت الجمعيةةةة العامةةةة التةةةي يطلةةةب المسةةةاهمون 

ن رلةةيس االهتمةار والكاتةةب، ويجةب أن يو ةق هةةذا املحضةر فةةي سةجل خةاص  عةةد فةي الشةةركة إ باتهةا فةي املحضةةر، ويوقة  هةةذا املحضةر مة

 لهذه الغاية ويرسل مجلس اإلدارة نسخة موقعة منه للمراقب خالل عشرة أيام من تاريه انتهاء اهتمار الجمعية العامة.

سةةةوم المقةةةررة بموهةةةب أحكةةةام هةةةذا للمراقةةةب إعطةةةاء  ةةةورة مصةةةدقة عةةةن محضةةةر اهتمةةةار الجمعيةةةة العامةةةة ألي مسةةةاهم مقابةةةل الر  .3

 القانون.

 (212مادة )

تكةةةةةةون القةةةةةةرارات التةةةةةةي تصةةةةةةدرها الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة للشةةةةةةركة فةةةةةةي أي اهتمةةةةةةار تعقةةةةةةده بنصةةةةةةاب قةةةةةةانوني ملامةةةةةةة ملجلةةةةةةس اإلدارة ولجميةةةةةة   .1

 ألحكةةام هةةذا 
ً
شةةريطة أن تكةةون تلةةك القةةرارات قةةد اتخةةذت وفقةةا المسةةةةةةاهمين الةةةةةةذين حضةةةةةةروا االهتمةةةةةةار والةةةةةةذين لةةةةةةم يحضةةةةةةروا 
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 القانون واللوالع الصادرة بمقتضاه.

 بحكةةةم القةةةانون كةةةل قةةةرار يصةةةدر مةةةن الجمعيةةةة العامةةة باملخاليةةةة ألحكةةةام هةةةذا القةةةانون أو نظةةةام الشةةةركة مةةة  عةةةدم اإلخةةةالل  .2
ً
يقةة  بةةةاطال

 بحقوق الغير حسن النية.

عضةةةاء مجلةةةس اإلدارة أو بهةةةم أو لجلةةةب نيةةة  خةةةاص أل   ةةةرارلل يجةةةوز إبطةةةال كةةةل قةةةرار يصةةةدر لصةةةالح فئةةةة معينةةةة مةةةن المسةةةاهمين أو  .3

 غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.

 للشةةركة وال يجةةوز أن يطلةةب الةةبطالن إال المسةةاهمون الةةذين  .4
ً
 أو دالنةةا

ً
ترفةة  دعةةوأ الةةبطالن مةةن كةةل ذي مصةةلحة، سةةواء كةةان مسةةاهما

مةن ييو ةه طلةب الةبطالن اعرر وا على القرار في محضر الجلسة، أو الذين تغيبوا عن الحضور بس ب مقبول ويجوز للمراقةب أو 

 إذا تقدم بأسباب هدية تدعو لذلك، وال يررتب على رف  الدعوأ وقع تنييذ القرار ما لم تأمر املحكمة بذلك.

يررتةةةب علةةةى الحكةةةم بةةةالبطالن اعتبةةةار القةةةرار كةةةأن لةةةم يكةةةن بالنسةةةبة إلةةةى هميةةة  المسةةةاهمين وعلةةةى مجلةةةس اإلدارة نشةةةر ملخةةةص الحكةةةم  .5

 ومية.بالبطالن في إحدأ الصحع الي

 تسقط دعوأ البطالن بمض ي سنة من تاريه  دور القرار. .6

 

 
 
 
 

 الفصل الرابع

 تعدال نظام الشركة

 (213مادة )

 ال تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتعديل نظام الشركة نهالية إال إذا اقرها الوزير. .1

ه محضةةر هلسةةة الجمعيةةة العامةةة غيةةر العاديةةة التةةي اتخةةذ فيهةةا قةةرار يقةةدم مجلةةس اإلدارة طلةةب الموافقةةة علةةى قةةرار التعةةديل مرفقةةا بةة .2

 التعديل وهمي  األوراق والمستندات المتعلقة به إلى المراقب خالل خمسة أيام من تاريه  دور القرار المذكور. 

  الطلةب إليةه ويعةد يرف  المراقب الطلب إلى الوزير، ويصدر الوزير قراره بخصوص التعديل خالل خمسة عشر يومةا مةن تةاريه رفة .3

 في حكم قرار بالقبول انقضاء هذا الميعاد دون البت في الطلب.

 (214مادة )

 ينشر في الجريدة قرار الوزير بالموافقة على تعديل نظام الشركة مرفقا به قرار الجمعية العامة بالتعديل.

 (215مادة )

 فقا ألحكام القانون.يقوم مجلس اإلدارة بتسجيل تعديل نظام الشركة في سجل الشركات و  .1

 التمسك بهذا البطالن. هوحديررتب على عدم قيام مجلس اإلدارة بتسجيل التعديل ، بطالنه وللغير  .2

 أوت : زيا ة رأس المال :

 (216مادة )

 يجوز للشركة أن تايد رأسمالها المصر، به بموافقة همعيتها العامة غير العادية إذا كان قد اكتتب به بالكامل.

 (217مادة )

يجةةةب أن يحةةةدد قةةةرار الجمعيةةةة العامةةةة غيةةةر العاديةةةة الطريقةةةة التةةةي تتبةةة  فةةةي زيةةةادة رأم المةةةال ومقةةةدار هةةةذه الايةةةادة وسةةةعر إ ةةةدار األسةةةهم 

 الجديدة، وال يجوز تخويل مجلس اإلدارة هذه الصالحيات.

 (218مادة )

إل دارات السابقة، وتكون األسهم مغايرة لقيمة األسهم من ا يجةةةةةةوز إ ةةةةةةدار أسةةةةةةهم هديةةةةةةدة عنةةةةةةد زيةةةةةةادة رأم المةةةةةةال بقيمةةةةةةة  .1
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 الجديدة ذات حقوق والرزامات أسهم اإل دارات السابقة.

يجةةوز للجمعيةةة العامةةة غيةةر العاديةةة إ ةةافة عةةالوة إ ةةدار إلةةى القيمةةة االسةةمية للسةةهم وأن تحةةدد مقةةدارها وتضةةاف هةةذه العةةالوة إلةةى  .2

 االحتياطي القانوني ولو بلغ رأم المال.

 (219مادة )

 مين األ ليين حق األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة، وكل شرط على خالف ذلك  عد كأن لم يكن.يكون للمساه .1

ينشةةةر بيةةةان فةةةي إحةةةدأ الصةةةحع اليوميةةةة يتضةةةمن إعةةةالن المسةةةاهمين بأولويةةةاتهم فةةةي االكتتةةةاب وتةةةاريه افتتاحةةةه وتةةةاريه إقيالةةةه وسةةةعر  .2

ن بهذا البيان بخطابات مسجلة إال إذا ترتب على ذلك تحميةل الشةركة األسهم الجديدة ، ويجوز باإل افة إلى ذلك إعالن المساهمي

 نيقات باهظة.

لكةل مسةاهم أن يبةةدي رغبتةه كتابةةة فةي اسةةتعمال حقةه فةةي األولويةة فةي االكتتةةاب باألسةهم الجديةةدة خةالل خمسةةة عشةر يومةةا مةن تةةاريه  .3

 نشر البيان المذكور.

 (221مادة )

 ةةةةةليين الةةةةذين طلبةةةةةوا االكتتةةةةةاب باسةةةةهم هديةةةةةدة حسةةةةب طلةةةةةبهم إذا لةةةةم تتجةةةةةاوز األسةةةةةهم تةةةةوزر األسةةةةةهم الجديةةةةدة علةةةةةى المسةةةةاهمين األ  .1

المطلو ة ، أما إذا تجاوزت ذلك فتوزر األسهم الجديدة عليهم بنسبة اسهم كل مةنهم علةى أن ال يجةاوز مةا حصةل عليةه المسةاهم مةا 

 طلبه من اسهم هديدة.

 
ا تبق  من األسهم الجديدة لالكتتاب العام وتتب  في هذا االكتتةاب األحكةام إذا زادت األسهم الجديدة على األسهم المطلو ة يطر، م .2

المتعلقةةةة باالكتتةةةةاب العةةةام عنةةةةد تأسةةةيس الشةةةةركة، كمةةةا تتبةةةة  األحكةةةام المتعلقةةةةة بتقيةةةيم الحصةةةةص العينيةةةة علةةةةى أن تقةةةوم الجمعيةةةةة 

 العمومية مقام الجمعية التأسيسية.

 (221مادة )

 تاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل على وهه  خاص البيانات اآلتية :في حالة عرض األسهم الجديدة لالكت .1

 أسباب زيادة رأم المال. .أ

 قرار الجمعية العامة غير العادية بايادة رأم المال وقرار الوزير بالموافقة على ذلك. .ب

 وعالوة اإل دار.رأم مال الشركة عند إ دار األسهم الجديدة ومقدار الايادة المقررحة وعدد األسهم الجديدة  .ج

 بيانات عن الحصص العينية. .د

 بيانات عن متوسط األر ا، التي وزعتها الشركة خالل السنوات الثال  السابقة على قرار زيادة رأم المال. .ه

 من مدقق الحسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة . .و
ً
 إقرارا

 بالتضامن عن تحة البيانات الواردة.يوق  رليس مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات النشرة ويكونان مسئولين  .2

 تخفيض رأ مال الشركة 

 (222مادة )

يجةةوز للشةةةركة بقةةةرار مةةن الجمعيةةةة العامةةةة غيةةر العاديةةةة تخيةةةيض رأسةةمالها وذلةةةك إمةةةا بتخيةةيض الجةةةاء غيةةةر المكتتةةب مةةةن رأسةةةمالها  .2

رة ورأت الشةةةةركة إنقةةةةاص رأسةةةةمالها المصةةةةر، بةةةةه، أو بتخيةةةةيض رأسةةةةمالها المكتتةةةةب بةةةةه إذا زاد علةةةةى حاهتهةةةةا أو إذا طةةةةرأت عليهةةةةا خسةةةةا

( مةن 002 ةة المةا ة )بمقدار هذه الخسارة أو هاء منها، على أن تراكى في قرار التخييض و هراءاتةه حقةوق الغيةر المنصةوص عليهةا 

 هذا القانون.

لةةى الشةةركة، وعةةن ال يصةةدر قةةرار التخيةةيض إال بعةةد تةةالوة تقريةةر مةةدقق الحسةةابات عةةن األسةةباب الموهبةةة لةةه وعةةن االلرزامةةات التةةي ع .2

 أ ر التخييض في هذه االلرزامات.

( مةةن هةةذا 220ت اجةةوز تخفةةيض رأ ةةمال الشةةركة  ةةة أي حالةةة مةةن الحةةاتت إلةةى أقةةل مةةن الحةةد األ نةة  المقةةرر بمقتضةة ى المةةا ة ) .1

 القانون.

 (223مادة )
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 يتم تخييض رأم مال الشركة بإحدأ الطرق التالية :

ن هةةذه القيمةةة إلةةى المسةةاهمين أو إبةةراتهم مةةن هةةاء مةةن البةةا ي غيةةر المةةدفور مةةن قيمةةة تخيةةيض القيمةةة االسةةمية للسةةهم بةةرد هةةاء مةة .1

 األسهم.

شةةةراء عةةةدد مةةةن األسةةةهم يةةةوازي الجةةةاء المةةةراد تخييضةةةه و تالفةةةه علةةةى أن يةةةتم الشةةةراء مةةةن االحتيةةةاطي االختيةةةاري وتةةةؤدأ قيمةةةة األسةةةهم  .2

 كاملة.

 بت الشركة.تخييض القيمة االسمية لألسهم بما  عادل الخسارة التي أ ا .3

 إلغاء عدد من األسهم  عادل القدر المطلوب تخييضه. .4

 (224مادة )

إذا كان تخييض رأم المال برد هاء من القيمة االسمية لألسهم إلى المساهمين أو إبراتهم من القدر غير المدفور من قيمة األسهم فال 

( من هذا القةانون إت إذا ا ةتو ى هة تء 002ذكور  ة الما ة )الميعا  الميحتج بالتخييض قبل الدالنين الذين قدموا اعررا اتهم فةي 

 الضمانات الكافية للوفاء بها.  اونهم أو حصلوا على

 

 

 

 

 (225مادة )

إذا خيضةةت الشةةركة رأسةةمالها بمةةا  عةةادل خسةةارتها الثابتةةة بمقتضةة ى آخةةر ميزانيةةة لهةةا، فةةال يتوقةةع تنييةةذ قةةرار التخيةةيض علةةى اسةةتيياء 

 القانون شريطة أال يايد التخييض على الخسارة التي لحقت بالشركة. ( من هذا000الفقرة الثانية من الما ة ) ة الشروط المذكورة 

 (226مادة )

إذا كةةان تخيةةيض رأم المةةال بإلغةةاء عةةدد مةةن األسةةهم وهةةب مراعةةاة المسةةاواة بةةين المسةةاهمين وعلةةيهم أن يقةةدموا إلةةى الشةةركة فةةي الميعةةاد 

 ر إلغاوها و ال كان من حق الشركة اعتبارها ملغاة.الذي تحدده، األسهم التي تقر 

 (227مادة )

إذا قةةةررت الشةةةركة تخيةةةيض رأسةةةمالها بشةةةراء عةةةدد مةةةن أسةةةهمها و تالفهةةةا وهةةةب توهيةةةه دعةةةوة عامةةةة إلةةةى هميةةة  المسةةةاهمين ليقومةةةوا  .1

ت مسةةةجلة برغبةةةةة بعةةةرض أسةةةهمهم للبيةةةة  وتنشةةةر الةةةدعوة فةةةةي تةةةحييتين يةةةةوميتين علةةةى نيقةةةة الشةةةةركة، و خطةةةار المسةةةاهمين بخطابةةةةا

 الشركة في شراء األسهم.

 إذا زاد عدد األسهم المعرو ة للبي  على القدر الذي قررت الشركة شراءه وهب تخييض طلبات البي  بنسبة الايادة. .2

يتبةةة  فةةةي تقةةةدير  مةةةن شةةةراء األسةةةهم األحكةةةام المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي نظةةةام الشةةةركة فةةةإذا لةةةم يةةةرد فةةةي النظةةةام نةةةص بهةةةذا الشةةةأن وهةةةب علةةةى  .3

 كة أن تقوم بدف  الثمن العادل.الشر 

 (228مادة )

يقةةةدم مجلةةةس إدارة الشةةةركة المسةةةاهمة طلةةةب تخيةةةيض رأسةةةمالها المكتتةةةب بةةةه إلةةةى المراقةةةب مةةة  األسةةةباب الموهبةةةة لةةةه بعةةةد أن تقةةةرر  .1

نه و يان الجمعية العامة للشركة الموافقة على التخييض، ويرفق بالطلب قالمة بأسماء دالني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوا

 بموهودات الشركة والرزاماتها، على أن تكون قالمة الدالنين للشركة و يان موهوداتها والرزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها. 

 يتضةةةمن قةةةرار همعيتهةةةا العامةةةة بتخيةةةيض  .2
ً
يبلةةةغ المراقةةةب الةةةدالنين الةةةواردة أسةةةماوهم فةةةي القالمةةةة المقدمةةةة مةةةن قبةةةل الشةةةركة إشةةةعارا

تب به، وينشر اإلشعار في تحييتين يوميتين على نيقة الشركة، ولكل دالن أن يقدم إلى المراقب خالل مدة رأسمال الشركة المكت

 علةى تخيةيض رأسةمال الشةركة، فةإذا لةم يةتمكن المراقةب مةن تسةوية 
ً
 خطيةا

ً
 مةن تةاريه نشةر اإلشةعار اعررا ةا

ً
ال تايد على  ال ين يومةا

 
ً
مةةةةن تةةةةاريه انتهةةةةاء المةةةةدة املحةةةةددة لتقةةةةديمها فيحةةةةق ألتةةةةحابها اللجةةةةوء إلةةةةى املحكمةةةةة  االعررا ةةةةات التةةةةي قةةةةدمت إليةةةةه خةةةةالل  ال ةةةةين يومةةةةا

 من تاريه انتهةاء المةدة التةي منحةت للمراقةب لتسةويتها، وتةرد أيةة دعةوأ تقةدم 
ً
املختصة بشأن ما ورد في اعررا اتهم خالل  ال ين يوما

 بعد هذه المدة.
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نداته في الميعةاد المةذكور حسةب البنةد السةابق، وهةب علةى الشةركة أن تةؤدي إذا قبل اعرراض أحد الدالنين وقدم إلى الشركة مست .3

.
ً
 للوفاء به إذا كان آهال

ً
 كافيا

ً
 أو تقدم له  مانا

ً
 إليه دينه إذا كان عاهال

 مةةةن املحكمةةةة بإقامةةةة أيةةةة دعةةةوأ لةةةديها خةةةالل المةةةدة المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي البنةةةد ) .4
ً
( مةةةن هةةةذه المةةةادة 2إذا تبلةةةغ المراقةةةب إشةةةعارا خطيةةةا

بةةةةالطعن فةةةةي تخيةةةةيض رأسةةةةمال الشةةةةركة المكتتةةةةب بةةةةه فيررتةةةةب عليةةةةه أن يوقةةةةع إهةةةةراءات التخيةةةةيض إلةةةةى أن يصةةةةدر قةةةةرار املحكمةةةةة فةةةةي 

الةةةدعوأ ويكتسةةةب الدرهةةةة النهاليةةةة، علةةةى أن تعةةةد الةةةدعوأ فةةةي هةةةذه الحالةةةة مةةةن الةةةدعاوأ ذات الصةةةية المسةةةتعجلة بمقتضةةة ى أحكةةةام 

 ول بها.قانون أ ول املحاكمات المدنية والتجارية المعم

إذا لم تقدم أية دعوأ إلى املحكمة بالطعن في قرار الجمعيةة العامةة غيةر العاديةة بتخيةيض رأسةمالها المكتتةب بةه أو أقيمةت دعةوأ  .5

وردتها املحكمة واكتسب الحكةم الدرهةة النهاليةة، فيررتةب علةى المراقةب متابعةة النظةر فةي طلةب تخيةيض رأسةمال الشةركة و ن يرفة  

 لثهةةةةراءات تنسةةةةيبه بشةةةةأنه إلةةةةى الةةةة
ً
وزير فةةةةإذا قةةةةرر الموافقةةةةة عليةةةةه يةةةةتم تسةةةةجيله ونشةةةةره مةةةةن قبةةةةل المراقةةةةب علةةةةى نيقةةةةة الشةةةةركة وفقةةةةا

المنصةةوص عليهةةا فةةي هةةذا القةةانون، ويحةةل رأم المةةال المةةنخيض للشةةركة بحكةةم القةةانون محةةل رأسةةمالها المةةدرج فةةي عقةةد تأسيسةةها 

 ونظامها.

 تتب به من رأم المال المصر، به وال يجوز للدالنين االعرراض عليه.ال تشررط موافقة الوزير على تخييض الجاء غير المك .6

 

 الفصل الخامس

 مالية الشركة المساهمة

 (229مادة )

 تكون للشركة سنة مالية يحددها نظامها.

 (231مادة )

 لأل ول املحاس ية المتعارف عليها.
ً
 تلرزم الشركة المساهمة بتنظيم حساباتها وحيظ سجالتها ودفاترها وفقا

 

 (012ما ة )

مةةن أر احهةةةا  عشةةرة بالما ةةة (%11ال يجةةوز للشةةركة توزيةة  أيةةة أر ةةا، علةةى المسةةاهمين فيهةةا إال مةةن أر احهةةا وبعةةد اقتطةةار مةةا نسةة ته ) .1

، وال يجةةةوز وقيةةةه قبةةةل أن يبلةةةغ حسةةةاب االحتيةةةاطي القةةةانوني المتجمةةة  مةةةا القةةةانوني اإلجلةةةاري  السةةةنوية الصةةةافية لحسةةةاب االحتيةةةاطي

ال الشركة المصر، بةه إال أنةه يجةوز بموافقةة الجمعيةة العامةة غيةر العاديةة للشةركة االسةتمرار فةي اقتطةار هةذه  عادل نصع رأم م

 النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ما  عادل مقدار رأسمال الشركة المصر، به.

رأسةةةةمالها، وفةةةةي تةةةةأمين الحةةةةد األدنةةةة  للةةةةر ع  للشةةةةركة إال فةةةةي تغطيةةةةة خسةةةةالر الشةةةةركة أو زيةةةةادة القةةةةانوني ال يجةةةةوز اسةةةةتخدام االحتيةةةةاطي .2

المقةرر فةةي اتياقيةةات الشةةركات ذات االمتيةاز فةةي أيةةة سةةنة ال تسةةمع فيهةا أر ةةا، هةةذه الشةةركات بتةةأمين ذلةك الحةةد، علةةى أن  عيةةد مجلةةس 

 اإلدارة إلى هذا االحتياطي ما أخذ منه عندما تسمع بذلك أر ا، الشركة في السنتين التاليتين.

 (232مادة )

وز أن يةةةنص فةةةي نظةةةام الشةةةركة علةةةى تجنيةةةب نسةةةبة معينةةةة مةةةن أر احهةةةا السةةةنوية الصةةةافية لتكةةةوين احتيةةةاطي نظةةةامي يخصةةةص ألغةةةراض يجةةة

 معينة.

 (233مادة )

 اقتطةار مةا ال يايةد علةى  .1
ً
مةن أر احهةا الصةةافية  %21للجمعيةة العامةة العاديةة للشةركة بنةاء علةى اقرةرا، مجلةس إدارتهةةا أن تقةرر سةنويا

 لحساب االحتياطي االختياري القابل للتوزي .عن تلك السنة 

 سةتعمل االحتيةاطي االختيةاري للشةركة فةي األغةراض التةي يقررهةا مجلةس اإلدارة ويحةق للجمعيةة العامةة توزيعةه كلةه أو أي هةاء منةه  .2

 كأر ا، على المساهمين إذا لم  ستعمل في تلك األغراض.

 (234مادة )

مةةةةةةةن أر احهةةةةةةةا السةةةةةةةنوية الصةةةةةةةافية إلنياقةةةةةةةه علةةةةةةةى دعةةةةةةةم البحةةةةةةةث   واحةةد بالما ةةة ( %1علةةى الشةةركة أن تخصةةص مةةا ال يقةةل عةةن ) .1
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العلطي والتدريب المنهي لديها، و ذا لم ينيةق هةذا املخصةص أو أي هةاء منةه خةالل  ةال  سةنوات مةن اقتطاعةه يتوهةب تحويةل البةا ي 

أ ةةةوله علةةةى أال تتجةةةاوز الغايةةةة إلةةةى  ةةةندوق خةةةاص يةةةتم إنشةةةاوه بموهةةةب نظةةةام يصةةةدر لهةةةذه الغايةةةة ويحةةةدد النظةةةام طريقةةةة الصةةةرف و 

 المقصودة من هذا البند.

 على األقل من أر احها السنوية الصافية للمشروعات ذات الني  العام. واحد بالما ة (%1على الشركة أن تخصص ) .2

 (235مادة )

 لضغةةةةراد المتو ةةةةاة مةةةةن المةةةةوا  )
 
بةةةةين للشةةةةركة اليةةةةرق باألر ةةةةا، الصةةةةافية  ( مةةةةن هةةةةذا القةةةةانون اقصةةةةد014، 011، 010، 012تحقيقةةةةا

اإليةةرادات المتحققةةة فةةي أيةةة سةةنة ماليةةة مةةن هانةةب ومجمةةور المصةةروفات واالسةةتهالف فةةي تلةةك السةةنة مةةن هانةةب آخةةر قبةةل تنزيةةل  وعمةةمج

 املخصص لضريبتي الدخل والخدمات االهتماعية.

 (236مادة )

 ة الشركة.للشركة أن تنا و  ندوق ادخار لمستخدميها وذلك بموهب نظام خاص يصدره مجلس إدار 

 (237مادة )

ال يجوز التصرف في االحتياطات واملخصصات المشار إليها في المواد السةابقة فةي غيةر األبةواب املخصصةة لهةا إال بموافقةة الجمعيةة  .1

 العامة.

2.  
ً
مجلةةس اإلدارة ومةةدققو الحسةةابات مسةةئولون عةةن اقتطةةار المبةةالغ املخصصةةة لالحتياطةةات أو ألغةةراض معينةةة، أو لالسةةتهالف وفقةةا

 للنسب الواردة في نظام الشركة.

 (238مادة )

 ينشأ حق المساهم في األر ا، السنوية للشركة بصدور قرار من الجمعية العامة بتوزيعها. .1

 علةةى األكنةةر مةةن  .2
ً
علةةى مجلةةس إدارة الشةةركة أن يقةةوم بتنييةةذ قةةرار الجمعيةةة العامةةة بتوزيةة  األر ةةا، علةةى المسةةاهمين خةةالل  ال ةةين يومةةا

 ر.تاريه  دور القرا

 ال يلام المساهم برد األر ا، التي قبضها وفق أحكام هذا القانون، ولو منيت الشركة بخسالر في السنوات التالية. .3

 الفصل السا س

 الرقابة الحكومية

 (239مادة )

 . تراقب الوزارة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها بتنييذ األحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام الشركة .1

للةةةوزارة فةةةي أي وقةةةت مةةةن أوقةةةات الةةةدوام الرسةةةطي إهةةةراء تيتةةةيا علةةةى الشةةةركة وفحةةةص حسةةةاباتها ودفاترهةةةا وسةةةجالتها وغيةةةر ذلةةةك مةةةن  .2

الو الق وسالر أعمالها وطلب إيضاحات أو بيانات من مجلس اإلدارة ، كمةا لهةا أن تكلةع فةي كةل وقةت مةدقق الحسةابات للقيةام بهةذه 

 المهمة وتقديم تقرير بذلك لها.

 على الوزارة تبليغ الجهة القضالية املختصة بكل فعل  عد هريمة وفقا ألحكام هذا القانون. .3

 (241مادة )

 على رليس مجلس إدارة الشركة أن يرسل إلى الوزارة خالل الشهر األول من بدء كل سنة مالية  ورة من الو الق اآلتية: .1

 قالمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة . .أ

 ي مجلس اإلدارة.اللحة تنظيم العمل ف .ب

البيةةان الخةةةاص بمةةةا يملكةةه أعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة ومةةةدير الشةةركة بأسةةةماتهم أو بأسةةةماء أزواههةةةم أو أوالدهةةم القصةةةر مةةةن اسةةةهم  .ج

 الشركة وسنداتها.

اسةةةةةم مةةةةةدقق الحسةةةةةابات ومكافآتةةةةةه والبيةةةةةان الخةةةةةاص بمةةةةةا يملكةةةةةه باسةةةةةمه أو باسةةةةةم زوهتةةةةةه أو أوالده القصةةةةةر مةةةةةن اسةةةةةهم الشةةةةةركة  .د

 وسنداتها.

علةةى رلةةيس مجلةةس اإلدارة أن يرسةةل إلةةى الةةوزارة  ةةورة مةةن الميزانيةةة وحسةةاب األر ةةا، والخسةةالر وتقريةةر مجلةةس اإلدارة وتقريةةر يجةةب  .2

 مدقق الحسابات وذلك بمجرد إعداد هذه الو الق.
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مةادة يجةب أن يبلةغ مةن هةذه ال 1،2كل تغيير يطرأ خالل السنة المالية علةى البيانةات الةواردة بالو ةالق المنصةوص عليهةا فةي اليقةرتين  .3

.
ً
 إلى الوزارة فورا

 (241مادة )

على رليس مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة  ورة من محا ر اهتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة، والقرارات التةي اتخةذت 

 في هذه االهتماعات وذلك خالل خمسة عشر يوما من انتهاء كل اهتمار.

 (242مادة )

ب االطالر لدأ الوزارة على الو الق والسجالت واملحا ر والتقارير المتعلقة بالشركة والحصول عل بيانات منهةا لكل ذي مصلحة طل. 1

 مصدقا عليها من هذه الجهة.

للةةةوزارة المةةةذكورة أن تةةةرفض الطلةةةب المشةةةار إليةةةه فةةةي اليقةةةرة السةةةابقة إذا كةةةان مةةةن شةةةأن إذاعةةةة البيانةةةات المطلو ةةةة إلحةةةاق الضةةةرر  .2

 لحة العامة.بالشركة أو بالمص

 

 

 

 (243مادة )

يجوز للوزارة أن تدعو الجمعية العامة الهتمار غير عادي إذا تبين لها  رورة ذلةك لوقةور مخاليةات للقةانون أو لنظةام الشةركة أو خلةل 

 في إدارتها.

 الفصل السابع

 مدققو الحسابات

 (244مادة )

 أو أكنر من بين م .1
ً
دققي الحسابات المةرخص لهةم بمااولةة المهنةة لمةدة سةنة واحةدة تعين الجمعية العامة لشركة المساهمة مدققا

قابلةةة للتجديةةد وتقةةرر بةةدل أتعةةابهم أو تيةةوض مجلةةس اإلدارة فةةي تحديةةد األتعةةاب شةةريطة تحديةةد حةةد أقصةة ى ال يجةةوز ملجلةةس اإلدارة 

 تجاوزه.

عةن العمةل أو امتنة  عةن القيةام بةه  إذا تخليت الجمعية العامة للشركة عن تعيين مدقق الحسابات أو اعتةذر المةدقق الةذي عينتةه .2

ألي سةة ب مةةن األسةةباب أو تةةوفي فعلةةى مجلةةس اإلدارة أن ينسةةب للمراقةةب  ال ةةة مةةن مةةدققي الحسةةابات علةةى األقةةل وذلةةك خةةالل أربعةةة 

 من تاريه شغور هذا المركا ليختار أحدهم.
ً
 عشر يوما

 (245مادة )

 ي :يتولى مدققو الحسابات مجتمعين أو منيردين القيام بما يل

 لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأ ولها العلمية والينية. .1
ً
 مراقبة أعمال الشركة، وتدقيق حساباتها وفقا

فحةةص األنظمةةة الماليةةة واإلداريةةة للشةةركة وأنظمةةة المراقبةةة الماليةةة الداخليةةة لهةةا والتأكةةد مةةن ماللمتهةةا لحسةةن سةةير أعمةةال الشةةركة  .2

 واملحافظة على أموالها.

 ق من موهودات الشركة وملكيتها لها، والتأكد من قانونية االلرزامات المررتبة على الشركة وتحتها.التحق .3

 اإلطالر على قرارات مجلس اإلدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة. .4

يعات أي واهبةةةات أخةةةةرأ يررتةةةةب علةةةةى مةةةةدقق الحسةةةةابات القيةةةةام بهةةةةا بموهةةةب هةةةةذا القةةةةانون، وقةةةةانون مهنةةةةة تةةةةدقيق الحسةةةةابات والتشةةةةر  .5

 األخرأ ذات العالقة واأل ول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.

 (246مادة )

إذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواهبات الموكلة إليه بموهب أحكام هذا القانون ألي س ب من األسباب فعليه 

 
ً
 خطيةةا

ً
للمراقةةب ونسةةخة منةةه ملجلةةس اإلدارة، يتضةةمن األسةةباب التةةي تعرقةةل  قبةةل االعتةةذار عةةن القيةةام بتةةدقيق الحسةةابات أن يقةةدم تقريةةرا

األسباب م  مجلس اإلدارة، و ذا تعةذر عليةه ذلةك  عةرض المراقةب  أعمالةةةةةةةه أو تحةةةةةةةول دون قيامةةةةةةةه بهةةةةةةةا، وعلةةةةةةةى المراقةةةةةةةب معالجةةةةةةةة هةةةةةةةذه 
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 األمر على الجمعية العامة في أول اهتمار تعقده.

 (247مادة )

مةةةدقق الحسةةةابات بنسةةةخة عةةةن اإلخطةةةارات والبيانةةةات التةةةي يرسةةةلها  للمسةةةاهمين المةةةدعوين لحضةةةور  علةةةى مجلةةةس إدارة الشةةةركة أن يةةةاود

 اهتمار الجمعية العامة للشركة وعلى المدقق أو من يمثله حضور هذا االهتمار.

 (248مادة )

 إلةةةى الجمعيةةةة العامةةةة ويرسةةةل نسةةةخة منةةةه إلةةةى المراقةةةب علةةةى أن يتلةةةى  .1
ً
 خطيةةةا

ً
هةةةذا التقريةةةر فةةةي الجمعيةةةة يقةةةدم مةةةدقق الحسةةةابات تقريةةةرا

العامةةةة، و ذا قةةةررت الجمعيةةةة العامةةةة المصةةةادقة علةةةى تقريةةةر مجلةةةس اإلدارة دون االسةةةتمار إلةةةى تقريةةةر مةةةدقق الحسةةةابات كةةةان قرارهةةةا 

.
ً
 باطال

 م  مراعاة أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به وأي قانون آخر له عالقة بهذه المهنةة، يجةب أن يتضةمن تقريةر مةدقق .2

 الحسابات ما يلي:

 أنه قد حصل على المعلومات والبيانات واإليضاحات التي رآها  رورية ألداء عمله. .أ

 والمعتمدة في فلسطين من  .ب
ً
 لقواعد املحاسبة المتعارف عليها عالميا

ً
 أن الشركة تمسك حسابات ومستندات منظمة وفقا

 

أعمالهةةةا وأن الميزانيةةةة و يةةةان األر ةةةا، والخسةةةالر متيقةةةة مةةة  القيةةةود  الجهةةةات المعنيةةةة تمكةةةن مةةةن إ هةةةار المركةةةا المةةةالي للشةةةركة ونتةةةالج

 والدفاتر.

 إلبةةداء رأيةةه حةةول المركةةا  .ج
ً
 معقةةوال

ً
مةةا يبةةين أن إهةةراءات التةةدقيق التةةي قةةام بهةةا لحسةةابات الشةةركة تعةةد كافيةةة برأيةةه لتشةةكل أساسةةا

 لقواعد التدقيق ا
ً
.المالي ونتالج األعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقا

ً
 لمتعارف عليها عالميا

 أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة الموهه للجمعية العامة تتيق م  قيود الشركة وسجالتها. .د

املخاليةةات ألحكةةام هةةذا القةةانون أو لنظةةام الشةةركة الواقعةةة خةةالل السةةنة مو ةةور التةةدقيق، ولهةةا أ ةةر هةةوهري علةةى نتةةالج أعمةةال  .ه

 وما إذا كانت هذه املخاليات ال تاال قالمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه.الشركة وو عها المالي 

 على مدقق الحسابات أن يبدي رأيه النها ي في الميزانية وحساب األر ا، والخسالر للشركة بإحدأ التو يات التالية: .3

و بةداء أي تحيةظ مة  بيةان أسةباب هةذا الةتحيظ  المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أر احها وخسةالرها وتةدفقاتها النقديةة .أ

 وأ ره المالي على الشركة.

 المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أر احها وخسالرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة. .ب

باب عدم المصادقة على ميزانية الشةركة وحسةاب أر احهةا وخسةالرها، وتةدفقاتها النقديةة وردهةا إلةى مجلةس اإلدارة، و يةان األسة .ج

 الموهبة لرفضه التو ية على المصادقة على الميزانية.

 (249مادة )

 للجمعية العامة للشركة في حالة تو ية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية ردها ملجلس اإلدارة وأن تقرر ما يلي:

1-  
ً
لمالحظةةات مةةدقق الحسةةابات واعتبارهةةا مصةةدقة إمةةا الطلةةب إلةةى )مجلةةس اإلدارة( تصةةحيع الميزانيةةة وحسةةاب األر ةةا، والخسةةالر وفقةةا

 بعد هذا التعديل.

أو إحالة المو ور إلى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي الحسابات مرخص لهم بمااولة المهنة لليصل في مو ور الخالف بين  -2

 بعةد عر ةه علةى الجمعيةة العامةة راقةر مجلس اإلدارة ومةدققي الحسةابات، ويكةون 
ً
إلقةراره، ويةتم تعةديل الميزانيةة وحسةاب  اللجنةة ملامةا

 لذلك.
ً
 األر ا، والخسالر تبعا

 (251مادة )

 عن مجمور المساهمين ولكل مساهم أ نةاء انعقةاد الجمعيةة 
ً
 سأل مدقق الحسابات عن تحة البيانات الواردة في تقريره بو يه وكيال

 العامة أن يناقا تقرير المدقق وأن  ستوعحه عما ورد فيه.

 (251مادة )

لهةةةةذا القةةةةانون أو لنظةةةةام الشةةةةركة أو علةةةةى أيةةةةة أمةةةةور ماليةةةةة ذات أ ةةةةر  إذا أطل  أو اكتشع مدقق الحسابات أية مخالية ارتكبتها الشركة 
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 إلةةةى كةةةل مةةةن رلةةةيس مجلةةةس اإلدارة والمراقةةةب حةةةال إطالعةةةه أو 
ً
سةةةلبي علةةةى أو ةةةار الشةةةركة الماليةةةة أو اإلداريةةةة، فعليةةةه أن يبلةةةغ ذلةةةك خطيةةةا

 ور على أن تعامل هذه المعلومات من همي  األطراف بسرية تامة لحين البت في املخالية.اكتشافه لتلك األم

 

 (252مادة )

 تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حسةاباتها عةن تعةويض الضةرر الةذي يلحقةه بهةا بسة ب األخطةاء التةي تقة  
ً
يكون مدقق الحسابات مسئوال

وا في الخطأ كانوا مسةئولين تجةاه الشةركة بالتضةامن، وتسةقط دعةوأ المسةئولية منه، و ذا كان للشركة أكنر من مدقق حسابات واشررك

المدنيةةة فةةي أي مةةن هةةذه الحةةاالت بمضةة ي  ةةال  سةةنوات مةةن تةةاريه انعقةةاد اهتمةةار الجمعيةةة العامةةة للشةةركة الةةذي تلةةي فيةةه تقريةةر المةةدقق، 

ية إال بسةةةقوط دعةةةوأ الحةةةق العةةةام، كمةةةا  سةةةأل و ذا كةةةان اليعةةةل المنسةةةوب لمةةةدقق الحسةةةابات يكةةةون هريمةةةة فةةةال تسةةةقط دعةةةوأ المسةةةئول

 المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير حسن النية بس ب خطئه.

 (253مادة )

م  مراعاة عدم اإلخالل بالرزامات مدقق الحسابات األساسية ال يجوز لهذا المدقق أن يذ   للمساهمين أو إلى غيرهم ما وقع عليه من 

 ناء قيامه بعمله لديها أو بس ب قيامه بذلك العمل، و ال وهب عاله ومطالبته بالتعويض إن كان له مقتض ى.أسرار الشركة أ 

 

 (254مادة )

يحظةةر علةةى مةةدقق الحسةةابات وعلةةى مو ييةةه المضةةار ة بأسةةهم الشةةركة التةةي يةةدقق حسةةاباتها سةةواء هةةرأ هةةذا التعامةةل باألسةةهم بصةةورة 

عالةةه عةةن العمةةل فةةي تةةدقيق حسةةابات الشةةركة ومطالبتةةه بةةالتعويض عةةن أي  ةةرر يررتةةب علةةى مباشةةرة أو غيةةر مباشةةرة وذلةةك تحةةت طاللةةة 

 مخاليته ألحكام هذه المادة.

 (255مادة )

 في مجلس إدارتها أو االشتغال 
ً
ال يجوز لمدقق الحسابات أن  شررف في تأسيس شركة المساهمة التي يدقق حساباتها أو أن يكون عضوا

 ألي عضةةةو مةةةن أعضةةةاء مجلةةةس إدارتهةةةا أو أن يكةةةون  بصةةةية دالمةةةة فةةةي أي عمةةةل فنةةةي
ً
أو إداري أو استشةةةاري فيهةةةا، وال يجةةةوز أن يكةةةون شةةةريكا

 لديه، وذلك تحت طاللة بطالن أي إهراء أو تصرف يق  بصورة تخالع أحكام هذه المادة.
ً
 مو يا
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 الفصل الثامن

 أنواع من شركات المساهمة

 : الشركة القابضة
 
 أوت

 (256مادة )

القابضة هي شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية واإلدارية علةى شةركة أو شةركات أخةرأ تةدكى الشةركات التابعةة بإحةدأ  الشركة .1

 الطرق التالية :

 أن تتملك أكنر من نصع رأسمالها و/أو. .أ

 أن يكون لها السيطرة على تأليع مجلس إدارتها. .ب

 راقها و عالناتها والو الق األخرأ الصادرة عنها.تضاف عبارة )شركة قابضة( إلى هانب اسم الشركة في همي  أو  .2

 ال يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التو ية ال سيطة. .3

 يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة. .4

ة مسةةاهمتها وال يحةةق لهةةا االشةةرراف فةةي انتخةةاب بقيةةة تقةةوم الشةةركة القابضةةة بتعيةةين ممثليهةةا فةةي مجةةالس إدارة الشةةركة التابعةةة بنسةةب .5

 أعضاء املجلس أو هيئة المديرين حسب مقتض ى األحوال.

 (257مادة )

 تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي :

 إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرأ التي تساهم فيها. .1

 واألوراق المالية.استثمار أموالها في األسهم والسندات  .2

 تقديم القروض والكياالت والتمويل للشركات التابعة لها. .3

تملك براءات االخررار والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرهةا مةن الحقةوق غيةر الماديةة واسةتغاللها وتأهيرهةا للشةركات التابعةة  .4

 لها أو لغيرها.

 (258مادة )

 اليتين :تؤسس الشركة القابضة بإحدأ الطريقتين الت

، أو فةي أي منهةةا، ( مةن هةذا القةانون 051بتأ ةيس شةركة مسةاهمة تنحصةر أغرا ةها  ةة األعمةال المنصةوص عليهةا  ةة المةا ة ) .أ

وفةي تأسةةيس شةةركات تابعةةة لهةةا أو تملةةك أسةةهم أو حصةةص فةي شةةركات مسةةاهمة أخةةرأ أو شةةركات محةةدودة المسةةئولية أو شةةركات 

 تو ية باألسهم للقيام بتلك األغراض.

 ألحكام هذا القانون.بتعد  .ب
ً
 يل أغراض شركة مساهمة قالمة إلى شركة قابضة وفقا

 (259مادة )

تطبةةق أحكةةام هةةذا القةةانون علةةى الشةةركات القابضةةة التةةي تؤسةةس فةةي فلسةةطين بموهةةب اتياقيةةات تبرمهةةا حكومةةة فلسةةطين مةة  الحكومةةات 

 ليها في اتياقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها األساسية.األخرأ أو المنظمات العر ية أو الدولية وذلك في الحاالت غير المنصوص ع

 (261مادة )

علةةى الشةةركة القابضةةةة أن تعةةد فةةةي نهايةةة كةةةل سةةنة ماليةةةة ميزانيةةة مجمعةةة و يانةةةات األر ةةا، والخسةةةالر لهةةا ولجميةةة  الشةةركات التابعةةةة لهةةا مةةة  

 لما تتطلبه قواعد املحاسبة المتعارف
ً
. اإليضاحات والبيانات حولها، وفقا

ً
 عليها عالميا

 

 : شركة ات تثمار المشترك
 
 ثانيا

 (261مادة )

 تسجل شركة االستثمار المشررف بو يها شركة مساهمة لدأ المراقب في سجل خاص وتقتصر أغرا ها على استثمار أموالها  .1

 

وأمةةوال الغيةةر فةةي األوراق الماليةةة علةةى اخةةتالف أنواعهةةا وتةةنظم  .2 المالية.أعمالها وفق أحكام قانون األوراق 



52 

 

 تطبق على شركة االستثمار المشررف كافة أحكام هذا القانون بما يخص الشركة المساهمة م  مراعاة ما يلي:  .3

يجةةةب أن يتضةةةمن عقةةةد تأسةةةيس الشةةةركة ونظامهةةةا األسامةةة ي اسةةةم مستشةةةار اسةةةتثماري مةةةرخص حسةةةب القةةةوانين المرعيةةةة يقةةةوم  .أ

 بإدارة استثمارات الشركة.

مةةن حيةةث  ( مةةن هةةذا القةةانون 220شةةترك ذات رأ ةةمال متغيةةر فةة  تطلةةق عليهةةا أحكةةام المةةا ة )إذا كانةةش شةةركة ات ةةتثمار الم .ب

 ( دينار أردني.511,111 رورة أن يكون الحد األدن  لرأسمال الشركة المصر، به خمسمالة ألع )

ات رأم المةةةال يحةةةق ملجلةةةس اإلدارة وحةةةده دون الحاهةةةة للحصةةةول علةةةى موافقةةةة الجمعيةةةة العامةةةة لشةةةركة االسةةةتثمار المشةةةررف ذ .ج

 شةةريطة إبةالغ المراقةةب بةةذلك خةةالل عشةةرة 
ً
المتغيةر رفةة  أو تخيةةيض رأسةةمالها المصةر، بةةه حسةةب مةةا يةراه مجلةةس اإلدارة مناسةةبا

 أيام من تاريه القرار بالرف  أو التخييض.

ر يمثةةل  ةةافي يحةةق للمسةةاهم فةةي شةةركة االسةةتثمار المشةةررف ذات رأم المةةال المتغيةةر الطلةةب إلةةى الشةةركة أن  سةةررد أسةةهمه بسةةع .د

 قيمة أي رسوم أو عموالت محددة في النظام األسام ي للشركة.
ً
 بتاريه االسررداد وناقصا

ً
 قيمتها محسو ا

ال يلرةةةزم مجلةةةس إدارة شةةةركة االسةةةتثمار المشةةةررف بةةةدعوة الجمعيةةةة العامةةةة لالنعقةةةاد إال فةةةي السةةةنوات التةةةي يتوهةةةب فيهةةةا انتخةةةاب  .ه

 م ي للشركة على غير ذلك.مجلس إدارة هديد ما لم ينص النظام األسا

في حال اندماج شركة االستثمار المشررف ذات رأم المال المتغير م  شركة أخرأ، فليس للمسةاهمين فيهةا الةذين اعرر ةوا فةي  .و

، إال أنهةم ( مةن هةذا القةانون 102الوار ة  ة المةا ة )اهتمار الجمعية العامة على االندماج المطالبة بقيمة أسهمهم بالطريقة 

 ( من هذه المادة.2بحقهم في مطالبة الشركة باسررداد أسهمهم حسب ما نصت عليه اليقرة )د( من البند )يحتيظون 

 (262مادة )

 تتخذ شركة االستثمار المشررف أحد الشكلين التاليين :

 لقيمةةةةة .1
ً
 ةةةةافي  شةةةركة ذات رأسةةةةمال متغيةةةةر وهةةةةى التةةةةي تصةةةةدر أسةةةهما قابلةةةةة لالسةةةةررداد مةةةةن قبةةةةل الشةةةةركة ذاتهةةةا بسةةةةعر يتحةةةةدد وفقةةةةا

موهوداتهةةا المتداولةةةة وتلرةةزم الشةةةركة فةةي أي وقةةةت باسةةررداد هةةةذه األسةةهم بنةةةاء علةةى طلةةةب المسةةاهم وحسةةةب األسةةعار التةةةي يجةةب علةةةى 

 الشركة أن تعلنها كل أسبور بمعرفة هيئة السوق.

 ألسةةةع .2
ً
ارها التةةةي تحةةةدد فةةةي شةةةركة ذات رأسةةةمال  ابةةةت، وهةةةي التةةةي تصةةةدر أسةةةهما غيةةةر قابلةةةة لالسةةةررداد ويةةةتم تةةةداولها فةةةي السةةةوق وفقةةةا

 السوق.

ال تخض  زيادة رأم المال وتخييضه في الشركة ذات رأم المال المتغيةر لثهةراءات المنصةوص عليهةا فةي هةذا القةانون مةا لةم يةنص عقةد 

 تأسيسها أو نظامها األسام ي على غير ذلك، ويجب أن تظل قيمة أسهم الشركة اسمية حتى بعد سداد قيمتها.

 

 : الشركة ال
 
 معفاة ثالثا

 (263مادة )

الشةركة المعيةةاة هةي شةةركة مسةاهمة )أو شةةركة تو ةية باألسةةهم أو شةةركة محةدودة المسةةئولية( تسةجل فةةي فلسةطين وتةةااول أعمالهةةا  .1

 في الخارج ويضاف إلى اسمها عبارة )شركة معياة(.

 يحظر على الشركة المعياة أن تطر، أسهمها لالكتتاب في فلسطين. .2

 (264مادة )

لمعياة لدأ المراقب في سجل خاص بالشركات اليلسةطينية العاملةة خةارج حةدود فلسةطين ويجةب أن ال يقةل رأسةمالها تسجل الشركة ا

المكتتب فيه عن مليون دينار أردني وتكون شركة مساهمة إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو المصارف أو الشركات 

 المالية.

 (265مادة )

 من رأسمالها في فلسطين في األوراق المالية اليلسطينية.  مسة بالما ة (%5اة أن تستثمر نسبة ال تقل عن )على الشركة المعي

 

 (266مادة )
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تحةةدد األحكةةام والشةةروط الخا ةةة بةةإهراءات تأسةةيس الشةةركة المعيةةاة وعملهةةا والرسةةوم المتوهبةةة عليهةةا ورقابتهةةا بموهةةب اللحةةة تصةةدر 

 بموهب هذا القانون. 

 عالفصل التا 

 تصفية شركة المساهمة وحلها

 األحكام العامة للتصفية

 (267مادة )

تصي  الشركة إما تصيية اختيارية بقرار من همعيتها العامة غير العادية أو تصيية إهبارية بحكم نها ي من املحكمةة أو حكةم القةانون 

 وال تحل إال بعد استكمال إهراءات تصييتها بمقتض ى أحكام هذا القانون.

 (268مادة )

 إذا  در قرار بتصيية الشركة وتعيين مصع لها، يتولى المصيي اإلشراف على الشركة واملحافظة على أموالها وموهوداتها.

 (269مادة )

تتوقةةع الشةةركة التةةي تقةةرر تصةةييتها عةةن ممارسةةة أعمالهةةا مةةن تةةاريه  ةةدور قةةرار الجمعيةةة العامةةة فةةي حالةةة التصةةيية االختياريةةة ومةةن  .1

أو بحكةةم القةةانون فةةي حالةةة التصةةيية اإلهباريةة، وتسةةتمر الشخصةةية االعتباريةةة للشةةركة ويمثلهةةا المصةةي  لحةةين تةاريه حكةةم املحكمةةة 

 حلها بعد االنتهاء من تصييتها.

على الجهة التي قررت تصيية الشركة تاويد المراقب والسوق بنسخة من قرارها خالل  ال ة أيام من  دوره وعلى المراقب نشره  .2

 ييتين يوميتين على األقل خالل مدة ال تايد على سبعة أيام من تاريه تاويده بالقرار.في الجريدة وفي تح

 على المصيي إ افة )عبارة( تحت التصيية إلى اسم الشركة في همي  أوراقها ومراسالتها. .3

 (271مادة )

1. : 
ً
  عد باطال

 ل ملكيتها.كل تصرف بأموال الشركة الموهودة تحت التصيية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونق .أ

 أي تغيير أو تعديل في الرزامات رليس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموهودة تحت التصيية أو في الرزامات الغير تجاهها. .ب

العقةةود أو اإلهةةراءات التةةي ترتةةب الرزامةةات أو امتيةةازات علةةى أمةةوال الشةةركة وموهوداتهةةا إذا تمةةت خةةالل األشةةهر الثال ةةة السةةابقة  .ج

ة إال إذا   ةةةةت أن الشةةةةركة غيةةةةر قةةةةادرة علةةةةى الوفةةةةاء بجميةةةة  ديونهةةةةا بعةةةةد انتهةةةةاء التصةةةةيية وال  سةةةةري هةةةةذا علةةةةى قةةةةرار تصةةةةيية الشةةةةرك

الةةبطالن إال علةةى المبلةةغ الةةذي يايةةد علةةى مةةا دفةة  للشةةركة بموهةةب تلةةك العقةةود وقةةت إنشةةاتها أو بعةةد ذلةةك مةةن العوالةةد القانونيةةة 

 عليها.

و النةةزول عنهةةا أو إهةةراء أي تصةةرف بهةةا بطريةةق التغريةةر لتيضةةيل بعةةض كةةل تحويةةل ألمةةوال الشةةركة تحةةت التصةةيية وموهوداتهةةا أ .د

 دالني الشركة على غيرهم.

ييقد املحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجا على أموال الشركة وموهوداتها وفي أي إهراء أخر اتخذه بشأنها إال إذا كان  .2

 الحجا أو اإلهراء قد تم قبل قرار تصيية الشركة.

 بصدور قرار تصيية الشركة قبل بي  أموالها وموهوداتهةا المحجةوزة أو قبةل إتمةام معاملةه  إذا تبلغ .3
ً
مأمور اإلهراء )التنييذ( إشعارا

التنييذ عليها فيررتب عليه أن  سلم تلك األموال والموهودات للمصي  بما في ذلك ما تسلمه من الشركة وتكون النيقات اإلهرالية 

 الموهودات. ورسومها على تلك األموال و 

للمحكمةة أن تةأذن للمصةةيي ب ية  موهةةودات الشةركة الموهةودة تحةةت التصةيية سةةواء أكانةت تصةيية اختياريةةة أم إهباريةة، إذا تبةةين  .4

 لها أن مصلحة الشركة تستدكى ذلك.

 (271مادة )

تحةت طاللةة الةبطالن فةي حالةة  سدد المصي  ديون الشركة وفق الررتيب التالي بعد حسم نيقات التصيية بما في ذلةك أتعةاب المصةي  و 

 املخالية لهذا الررتيب:

 المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. .1
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 المبالغ المستحقة للخاينة العامة والبلديات. .2

 بدالت اإليجار المستحقة لمالك أي عقار مؤهر للشركة. .3

 المبالغ األخرأ المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها. .4

 (272مادة )

إذا أسةاء أي مؤسةس للشةركة أو رلةيس أو عضةو مجلةس إدارتهةا أو أي مةةدير عةام أو مو ةع فيهةا اسةتعمال أي أمةوال تخةص الشةةركة  .1

 عنهةةةا، فيلرةةةزم بإعادتهةةةا للشةةةركة مةةة  عوالةةةدها القانونيةةةة و ةةةمان 
ً
 بةةةدفعها، أو مسةةةئوال

ً
تحةةةت التصةةةيية أو أبقاهةةةا لديةةةه، وأ ةةةبع ملامةةةا

 شركة أو بالغير، باإل افة إلى تحمله أي مسئولية هاالية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها.التعويض عن أي  رر ألحقه بال

إذا  هر أ ناء التصيية أن بعض أعمال الشركة قد أهريت بقصد االحتيال على دالنيهةا فيعةد رلةيس وأعضةاء مجلةس إدارة الشةركة  .2

 عةن ديةون الشةركة والرزاماتهةا، أو عةن القالم ورليس وأعضاء أي مجلس إدارة سابق للشركة اشةررف فةي ت
ً
 شخصةيا

ً
لةك األعمةال ملامةا

 أي منها حسب مقتض ى الحال.

تسةةري أحكةةام البةةاب الخةةامس مةةن قةةانون التجةةارة المتعلقةةة بةةاإلفالم علةةى الشةةركات وعلةةى أعضةةاء مجةةالس اإلدارة أو مةةن فةةي حكمهةةم  .3

 الوارد ذكرهم في هذا القانون.

 (273مادة )

 يتضةةةةمن التيا ةةةةيل المتعلقةةةةة إذا لةةةةم تنتةةةةه التصةةةةيية خةةةة .1
ً
الل سةةةةنة مةةةةن بةةةةدء إهراءاتهةةةةا، فعلةةةةى المصةةةةي  أن يرسةةةةل إلةةةةى المراقةةةةب بيانةةةةا

بالتصةةةةيية والمرحلةةةةةة التةةةةةي و ةةةةةلت إليهةةةةا، ويشةةةةةررط فةةةةةي هميةةةةة  األحةةةةوال أن ال تايةةةةةد مةةةةةدة التصةةةةةيية علةةةةى  ةةةةةال  سةةةةةنوات إال فةةةةةي الحةةةةةاالت 

 ية واملحكمة في حالة التصيية اإلهبارية.االستءنالية التي يقدرها المراقب في حالة التصيية االختيار 

( مةةن هةةذه المةةادة، و ذا  هةةر مةةن هةةذا البيةةان أن 1يحةةق لكةةل دالةةن أو مةةدين للشةةركة أن يطلةة  علةةى البيةةان المنصةةوص عليةةه فةةي البنةةد ) .2

يةةودر لةةدأ المصةةي  أي مبلةةغ مةةن أمةةوال الشةةركة لةةم يةةدر بةةه أحةةد أو لةةم يةةوزر بعةةد مضةة ي سةةتة أشةةهر علةةى تسةةلمه، فعلةةى المصةةي  أن 

 باسم الشركة تحت التصيية لدأ المصرف الذي  عينه المراقب.
ً
 ذلك المبلغ حاال

 فيها نصيب كل مساهم في موهودات الشركة. نو عي  بعد انتهاء أعمال التصيية يض  المصيي الميزانية  .3

 عن الحسةابات التةي يقةدمها المصةيي، ويعةرض علةى الجمعيةة العامةة العا .4
ً
ديةة للموافقةة عليةه وتقريةر يض  مدققو الحسابات تقريرا

بةةراءة ذمةةة المصةةيي، و ذا اعرر ةةت الجمعيةةة العامةةة علةةى الحسةةابات يرفةة  األمةةر إلةةى المراقةةب لحلةةه، فةةإذا لةةم يةةتمكن يرفةة  األمةةر إلةةةى 

 املحكمة املختصة للبت فيه.

 

 التصفية ات تيارية

 (274مادة )

 تصي  الشركة تصيية اختيارية في أي من الحاالت التالية:

 ء المدة المعينة للشركة، ما لم تقرر الجمعية العامة تمديدها.انتها .1

 بإتمام أو بانتهاء الغاية التي تأسست الشركة من أهلها أو باستحالة إتمامها. .2

 بصدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بتصيية الشركة. .3

 في الحاالت األخرأ التي ينص عليها نظام الشركة. .4

 (275مادة )

 أو أكنةةةةر تحةةةةدد أتعابةةةةه، و ذا لةةةةم تعةةةةين تعةةةةين الجمعيةةةة .1
ً
ة العامةةةةة غيةةةةر العاديةةةةة للشةةةةركة  عنةةةةد إ ةةةةدار قرارهةةةةا بتصةةةةيية الشةةةةركة مصةةةةييا

 المصيي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه.

 تبةدأ إهةراءات تصةيية الشةركة مةةن تةاريه  ةدور قةرار الجمعيةة العامةةة بةذلك أو مةن تةاريه تعيةين المصةةيي إذا تةم تعيينةه بعةد  ةةدور  .2

 قرار التصيية.

 (276مادة )

 لثهراءات التالية:
ً
يتةةةةةةةةةةةولى المصةةةةةةةةةةةي  تسةةةةةةةةةةةوية حقةةةةةةةةةةةوق الشةةةةةةةةةةةركة والرزاماتهةةةةةةةةةةةا وتصةةةةةةةةةةةيية  موهوداتها وفقا
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 يمارم الصالحيات التي يخولها القانون للمصي  في التصيية اإلهبارية للشركة. .1

 باألعمةةال واإلهةةراءات التةةي قةة .2
ً
ام بهةةا للمطالبةةة بالةةديون المسةةتحقة للشةةركة علةةى يةةنظم قالمةةة بأسةةماء المةةدينين للشةةركة ويضةة  تقريةةرا

 مدينيها، وتعد هذه القالمة بينة أولية على أن األشخاص الواردة أسماوهم فيها هم المدينون لها.

 ما عليها من الرزامات.ويتولى دف  ديون الشركة ويسوأ مالها من حقوق  .3

 لمةةةا نةةةةص عليةةةةه قةةةةرار .4
ً
تعييةةةنهم، و ذا لةةةةم يةةةةنص علةةةةى ذلةةةك فتتخةةةةذ قةةةةراراتهم باألغلبيةةةةة  إذا عةةةين أكنةةةةر مةةةةن مصةةةع فتتخةةةةذ قةةةةراراتهم وفقةةةةا

 المطلقة، و ذا تساوت األ وات يره  للمحكمة اليصل في االختالف.

 

 (277مادة )

 لةةدالني الشةةركة إذا  .1
ً
 لهةةا إذا اقرةةرن بموافقةةة همعيتهةةا العامةةة كمةةا يكةةون ملامةةا

ً
كةةل اتيةةاق يةةتم بةةين المصةةي  ودالنةةي الشةةركة  عةةد ملامةةا

مةةةنهم يبلةةةغ مجمةةةور ديةةةونهم  ال ةةةة أر ةةةار الةةةديون المسةةةتحقة عليهةةةا وال يجةةةوز اشةةةرراف الةةةدالنين المضةةةمونة ديةةةونهم بةةةرهن أو قبلةةةه عةةةدد 

امتياز أو تأمين في التصويت علةى هةذا القةرار، علةى أن يةتم اإلعةالن عةن هةذا االتيةاق فةي تةحييتين يةوميتين وذلةك خةالل مةدة ال تايةد 

 على سبعة أيام من تاريه لاومه.

( مةن هةذه المةادة أمةةام املحكمةة املختصةة خةالل خمسةةة 1وز ألي دالةن أو مةدين أن يطعةن فةةي االتيةاق المنصةوص عليةه فةةي البنةد )يجة .2

 من تاريه اإلعالن.
ً
 عشر يوما

 (278مادة )

ة للمصةةةيي وألي مةةةدين أو دالةةةن للشةةةركة ولكةةةل ذي مصةةةلحة أن يطلةةةب مةةةن املحكمةةةة أن تيصةةةل فةةةي أي مسةةةألة تنشةةةأ مةةةن إهةةةراءات التصةةةيي

 للطريقة التي يتم فيها اليصل في المسالل التي تنشأ في التصيية اإلهبارية بمقتض ى أحكام هذا القانون.
ً
 االختيارية وفقا

 (279مادة )

يجةةةوز للمصةةةيي أ نةةةاء سةةةير التصةةةيية االختياريةةةة أن يةةةدعو الجمعيةةةة العامةةةة للشةةةركة إلةةةى اهتمةةةار غيةةةر عةةةادي للشةةةركة للحصةةةول علةةةى  .1

 بما في ذلك العدول عن تصييتها.موافقتها على أي أمر ي
ً
 راه  روريا

علةةةى المصةةةيي دعةةةوة الةةةدالنين للشةةةركة بةةةإعالن ينشةةةره فةةةي تةةةحييتين يةةةوميتين إلةةةى اهتمةةةار عةةةام  عقةةةد خةةةالل شةةةهرين مةةةن  ةةةدور قةةةرار  .2

 عن حالة الشركة وقالمة بأسماء دالنيها ومقدار دين كل منهم ويحق للةدالنين
ً
 وافيا

ً
تعيةين مةراقبين ال  التصيية يقدم فيه إليهم بيانا

 يايد عددهم على  ال ة لمساعدة المصي  ومراقبة سير التصيية.

 (281مادة )

 لطلةةب يقةةدم إليهةةا مةةن المصةةي  أو مةةن المراقةةب أو مةةن النالةةب العةةام أو مةةن أي ذي مصةةلحة أن تقةةرر تحويةةل 
ً
للمحكمةةة املختصةةة اسةةتنادا

ار فةةي التصةةيية االختياريةةة شةةريطة أن تجةةري تحةةت إشةةرافها ووفةةق الشةةروط التصةةيية االختياريةةة للشةةركة إلةةى تصةةيية إهباريةةة أو االسةةتمر 

 والقيود التي تقررها.

 التصفية اإلجلارية

 (281مادة )

يقةةةةدم طلةةةةب التصةةةةيية اإلهباريةةةةة إلةةةةى املحكمةةةةة باللحةةةةة دعةةةةوأ مةةةةن النالةةةةب العةةةةام أو مةةةةن المراقةةةةب أو مةةةةن ينيبةةةةه، وللمحكمةةةةة أن تقةةةةرر  .1

 :التصيية في أي من الحاالت التالية

 إذا ارتكبت الشركة مخاليات هسيمة للقانون أو لنظامها األسام ي. .أ

 إذا عجات الشركة عن الوفاء بالرزاماتها. .ب

 إذا توقيت عن أعمالها مدة سنة دون س ب مبرر أو مشرور. .ج

مةة غيةر من رأسمالها المكتتب بةه، مةا لةم تقةرر همعيتهةا العا  مس و لعين بالما ة (%75إذا زاد مجمور خسالر الشركة على ) .د

 العادية زيادة رأسمالها.

للةةوزير بنةةاء علةةى تنسةةيب مةةن المراقةةب إذا قامةةت الشةةركة بتوفيةةق أو ةةاعها قبةةل مباشةةرة المصةةي  أعمالةةه الطلةةب إلةةى النالةةب العةةام  .2

 إيقاف هذه التصيية.
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 (282مادة )

الةةةةدعوأ أو ردهةةةةا أو الحكةةةةم تعةةةةد املحكمةةةةة قةةةةد بةةةةدأت فةةةةي تصةةةةيية الشةةةةركة مةةةةن تةةةةاريه تقةةةةديم دعةةةةوأ التصةةةةيية لهةةةةا وللمحكمةةةةة تأهيةةةةل  .1

 بالتصيية و المصاريع والنيقات على األشخاص المسئولين عن أسباب التصيية.

 وتحدد  الحياته م  إلاامةه بتقةديم  .2
ً
للمحكمة عند النظر في دعوأ تصيية الشركة وقبل  دور الحكم بالتصيية أن تعين مصييا

المصةةي  واسةةتبدال غيةةره بةةه وتتةةولى املحكمةةة تبليةةغ هةةذه القةةرارات إلةةى كيالةةة للمحكمةةة ولهةةا تعيةةين أكنةةر مةةن مصةةع واحةةد، ولهةةا عةةال 

 المراقب.

للمحكمةةةةة بنةةةةاء علةةةةى طلةةةةب المةةةةدكى بالتصةةةةيية أن توقةةةةع السةةةةير فةةةةي أي دعةةةةوأ أقيمةةةةت أو إهةةةةراءات اتخةةةةذت  ةةةةد الشةةةةركة المطالةةةةب  .3

الشةةةركة أو اتخةةةذت بحقهةةةا بعةةةةد  بتصةةةييتها أمةةةام املحةةةاكم، وال يجةةةوز سةةةمار أي دعةةةوأ أو إهةةةراءات قضةةةةالية هديةةةدة إذا أقيمةةةت علةةةى

 تقديم دعوأ التصيية.

 (283مادة )

 يخةةول المصةةي  و ةة  يةةده علةةى هميةة  أمةةوال وموهةةودات الشةةركة وتسةةليمها إلةةى  .1
ً
للمحكمةةة بنةةاء علةةى طلةةب المصةةي  أن تصةةدر حكمةةا

ن يةدف  إلةى المصةي  أو المصي  ولها بعد  دور حكمها بتصيية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو ممثل لهةا أو منةدوب أو مو ةع بةأ

  سلمه أو يحول له على اليور همي  األموال والسجالت والدفاتر واألوراق الموهودة لديه والعالدة للشركة.

 عةةةد الحكةةةم الصةةةادر عةةةن املحكمةةةة علةةةى أي مةةةدين للشةةةركة بينةةةة قاطعةةةة علةةةى أن الةةةذي حكمةةةت بةةةه مسةةةتحق للشةةةركة مةةة  مراعةةةاة حةةةق  .2

 املحكوم عليه باستئناف الحكم.

 (284) مادة

 يجوز للمصي  أن يقوم بأي عمل من األعمال واإلهراءات التالية إلتمام تصيية الشركة: .1

 إدارة أعمال الشركة للمدأ الضروري لتصييتها. .أ

 إقامة أية دعوأ أو اتخاذ أية إهراءات قانونية باسم الشركة بصيته ممثال عنها لتحصيل ديونها واملحافظة على حقوقها. .ب

 واإلهراءات القضالية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.التدخل في الدعاوأ  .ج

 تعيين أي محام أو أي خبير أو أي شخص آخر لمساعدته في القيام بواهباته في تصيية الشركة. .د

يجوز ألي دالن أو مةدين للشةركة أن يراهة  املحكمةة بشةأن الطريقةة التةي يمةارم فيهةا المصةيي الصةالحيات الةواردة فةي البنةد السةابق  .2

.ويك
ً
 ون حكمها بذلك نهاليا

 (285مادة )

 يلرزم المصيي للشركة التقيد باألمور التالية:  .1

 إيدار األموال التي تسلمها باسم الشركة في المصرف الذي تعينه املحكمة لهذه الغاية. .أ

و دفعهةةا تاويةد املحكمةة والمراقةب فةي المواعيةد المقةةررة بحسةاب مصةدق مةن مةدقق حسةابات التصةةيية عمةا تسةلمه مةن مبةالغ أ .ب

 إال بعد تصديقه من املحكمة.
ً
 وال  عد هذا الحساب نهاليا

حيةةظ سةةةجالت ودفةةةاتر محاسةة ية منتظمةةةة وفةةةق األ ةةول المرعيةةةة ألعمةةةال التصةةيية ويجةةةوز ألي دالةةةن أو مةةدين للشةةةركة اإلطةةةالر  .ج

 عليها بموافقة املحكمة.

 ار اقرراحاتهم.دعوة الدالنين أو المدينين إلى اهتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسم .د

مراعةةةاة تعليمةةةات املحكمةةةة وأحكامهةةةا المتعلقةةةة بالةةةدالنين والمةةةدينين فةةةي إشةةةرافه علةةةى أمةةةوال الشةةةركة وموهوداتهةةةا وتوزيعهةةةا علةةةى  .ه

 دالنيها.

يجوز ألي متضرر من أعمال المصي  و هراءاته أن يطعن فيها لدأ املحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها، ويكون حكمها  .2

. في
ً
 ذلك نهاليا

 

 (286مادة )

 
ً
أي حكةةةةةةةم تصةةةةةةةدره أ نةةةةةةةاء التصةةةةةةةيية إلةةةةةةةى محكمةةةةةةةة االسةةةةةةةتئناف وفقةةةةةةةا يجةةةوز اسةةةتئناف حكةةةم املحكمةةةة الةةةذي تصةةةدره بتصةةةيية الشةةةركة أو 
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لقةةةةانون أ ةةةةول املحاكمةةةةات المدنيةةةةة والتجاريةةةةة المعمةةةةول بةةةةه وذلةةةةك دون اإلخةةةةالل بأحكةةةةام هةةةةذا القةةةةانون الخا ةةةةة باألحكةةةةام النهاليةةةةة التةةةةي 

 املحكمة.تصدرها 

 (287مادة )

بعد إتمام تصيية الشركة المساهمة تصدر املحكمة حكمها بحلها وعلى المصيي أن يقوم خالل أربعة عشر يوما من تاريه  دور  .1

  أر نيةة أو مةا يعا لهةاالحكم بتبليغه للمراقب، وفي حالة عةدم قيامةه بةذلك  غةرم بمبلةغ عشةرة دنةانير 
 
عةن  بالعملةة المتداولةة قانونةا

 م تستمر فيه املخالية.كل يو 

في حالة تبليغ المراقب بالحكم بحل الشركة عليه أن يقوم بنشره في الجريدة وفي تةحييتين يةوميتين، وعليةه أن يقةوم بشةطب قيةد  .2

 الشركة من سجل الشركات، وتعد الشركة قد حلت وانقضت من تاريه هذا الشطب.

 اللاب السابع

 الشركات األجنبية

 ملة  ة فلسطينالشركات األجنبية العا

 (288مادة )

مةةة  عةةةدم اإلخةةةالل بأحكةةةام قةةةانون تشةةةجي  االسةةةتثمار فةةةي فلسةةةطين و االتياقةةةات الخا ةةةة المعقةةةودة مةةة  بعةةةض الشةةةركات، تسةةةري علةةةى  .1

 الشركات األهن ية التي تااول نشاطها في فلسطين أحكام هذا القانون فيما عدا األحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.

القةةانون يقصةةد بالشةةركة األهن يةةة العاملةةة فةةي فلسةةطين، الشةةركة أو الهيئةةة المسةةجلة خةةارج فلسةةطين، ويقةة   ألغةةراض )لغايةةات( هةةذا .2

 مركاها الرليس في دولة أخرأ وهنسيتها غير فلسطينية، وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:

 شركات تعمل بصية دالمة في فلسطين بررخيص من الجهات الرسمية املختصة. .أ

لمةةةةدة محةةةةدودة، وهةةةةي الشةةةةركات التةةةةي تحةةةةال عليهةةةةا عطةةةةاءات لتنييةةةةذ أعمالهةةةةا فةةةةي فلسةةةةطين لمةةةةدة محةةةةدودة، ينتلةةةةي شةةةةركات تعمةةةةل  .ب

 تسجيلها بانتهاء تلك األعمال ويتم شطب تسجيلها بعد تنييذ كامل أعمالها في فلسطين وتصيية حقوقها والرزاماتها.

طين مةا لةةم تكةن مسةةجلة بمقتضة ى القةةوانين واللةوالع المعمةةول ال يجةوز أليةةة شةركة أو هيئةةة أهن يةة ممارسةةة أي عمةل تجةةاري فةي فلسةة .3

 بها.

 على الشركة األهن ية أن تبين بو و، في همي  مستنداتها وأوراقها أسمها واسم البلد الذي تأسست فيه. .4

 (289مادة )

 بالو الق والبيانات التالية مررهمة .1
ً
إلى اللغة العر ية على أن تكون  يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة األهن ية إلى المراقب مرفقا

 ترهمتها مصدقة حسب األ ول:

نسخة مةن عقةد تأسيسةها ونظامهةا األسامة ي أو أي مسةتند آخةر تأسسةت بموهبةه و يةان كيييةة تأسيسةها مة  شةهادة تسةجيلها فةي  .أ

 مركاها الرليس.

ارسةةةة العمةةةل واسةةةتثمار رووم الو ةةةالق الخطيةةةة الرسةةةمية التةةةي تث ةةةت حصةةةولها علةةةى موافقةةةة الجهةةةات املختصةةةة فةةةي فلسةةةطين لمم .ب

 األموال األهن ية فيها بمقتض ى التشريعات المعمول بها.

قالمةةة بأسةةماء أعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة أو هيئةةة المةةديرين، أو الشةةركاء حسةةب مقتضةة ى الحةةال، وهنسةةية كةةل مةةنهم وأسةةماء  .ج

 األشخاص الميو ين بالتوقي  عن الشركة.

 في فلسطين لتولى أعمالها والتبليغ نيابة عنها.نسخة عن الوكالة التي تيوض الشركة األه .د
ً
 مقيما

ً
 ن ية بموهبها شخصا

 البيانات المالية ألخر سنة مالية للشركة في مركاها الرليس مصدقة من مدقق حسابات قانوني. .ه

 المراقب  رورة تقديمها. ارى أية بيانات أو معلومات أخرأ  .و

2.  
ً
 أو أمام الكاتب العدل من قبل الشخص الميوض بتسجيل  يوق  طلب التسجيل أمام المراقب أو من ييو ه خطيا

 

الشةةةةركة ويجةةةةب أن يتضةةةةمن الطلةةةةب المعلومةةةةات الرليسةةةةة عةةةةن  الشركة و خا ة ما يلي:

 اسم الشركة، ونوعها، ورأسمالها. .أ
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 أغراض الشركة التي ستقوم بها في فلسطين. .ب

 نهم.بيانات تيصيلية عن المؤسسين أو الشركاء، أو مجلس اإلدارة وحصة كل م .ج

 أي بيانات أو معلومات يرأ المراقب تقديمها. .د

 (291مادة )

للةةوزير بتنسةةيب مةةن المراقةةب الموافقةةة علةةى تسةةجيل الشةةركة أو الهيئةةة األهن يةةة، أو رفةةض تسةةجيلها، وفةةي حالةةة الموافقةةة تسةةتكمل  .1

ا في الجريدة بعد استيياء الرسةوم اإلهراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات األهن ية واإلعالن عن تسجيله

 القانونية.

( من هذه المادة عند إهراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، 1تتب  اإلهراءات المنصوص عليها في البند ) .2

 وعلى ميو ها في فلسطين إبالغ المراقب بهذه التغييرات خالل  ال ين يوما من حدوثها.

 (291مادة )

 ألحكام هذا القانون القيام بما يلي :على  .1
ا
 الشركة أو الهيئة األهن ية المسجلة وفقا

 مةةن نهايةةة كةةل سةةنة ماليةةة ميزانيتهةةا وحسةةاب األر ةةا، والخسةةالر عةةن أعمالهةةا فةةي فلسةةطين  .أ
ً
أن تقةةدم إلةةى المراقةةب خةةالل تسةةعين يومةةا

 مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

 مةن تةاريه أن تنشر الميزانية وحساب األر ةا، والخسةا .ب
ً
لر عةن أعمالهةا فةي فلسةطين فةي تةحييتين يةوميتين وذلةك خةالل سةتين يومةا

 تقديم هذه البيانات للمراقب.

 للمراقب أو من ييو ه اإلطالر على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تض  تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات. .2

 (292مادة )

 عن التاريه الذي تتوق  فيه انتهاء عملها في فلسطين أو التاريه املحدد النتهاله،  على الشركة أو الهيئة األهن ية تبليغ .1
ً
المراقب خطيا

 علةةةى األقةةةل مةةةن ذلةةةك التةةةاريه وأن تث ةةةت للمراقةةةب تسةةةوية هميةةة  مةةةا عليهةةةا مةةةن الرزامةةةات ترت ةةةت علةةةى عملهةةةا فةةةي 
ً
وذلةةةك قبةةةل  ال ةةةين يومةةةا

 فلسطين قبل الموافقة على شطب تسجيلها.

العامة للتصيية المنصوص عليها في هذا القانون على فرور الشةركات األهن يةة العاملةة فةي فلسةطين والتةي يقة  مركةا  تسري األحكام .2

 إدارتها في الخارج.

 (293مادة )

أو تعميرهةةةا فةةةي فلسةةةطين، إال إذا  ضةةة يااألر يحظةةةر تسةةةجيل أيةةةة شةةةركة أو هيئةةةة أهن يةةةة تكةةةون غايتهةةةا الرليسةةةة أو إحةةةدأ غاياتهةةةا اسةةةتمالف 

 على موافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء.حصلت 

 الشركات األجنبية غير العاملة  ة فلسطين

 )شركات المقر ومكاتب التمثيل(  

 (294مادة )

 أو مكتةةب  .1
ً
ألغةةراض هةةذا القةةانون يقصةةد بالشةةركة األهن يةةة غيةةر العاملةةة فةةي فلسةةطين الشةةركة أو الهيئةةة التةةي تتخةةذ مةةن فلسةةطين مقةةرا

م بهةةةا خةةةارج فلسةةةطين وذلةةك بقصةةةد اسةةةتخدام مقرهةةا أو مكتبهةةةا لتوهيةةةه أعمالهةةةا تلةةك وتنسةةةيقها مةةة  مركاهةةةا تمثيةةل ألعمالهةةةا التةةةي تقةةو 

 الرليس ي.

 ألحكةةةام هةةةذا القةةةانون إلنشةةةاء مقةةةر لهةةةا أو مكاتةةةب تمثيةةةل أو إيصةةةال  .2
ً
يجةةةوز تسةةةجيل الشةةةركة األهن يةةةة غيةةةر العاملةةةة فةةةي فلسةةةطين وفقةةةا

 لها ألغراض التقا  ي.خدمات أو مكاتب فنية أو علمية، وتعد مدينة الق
ً
 دم أو مدينة غاة أو رام الله أو أي مدينة أخرأ موطنا

 يحظر على الشركة أو الهيئة األهن ية غير العاملة في فلسطين أن تااول أي عمل أو نشاط تجاري داخل فلسطين بما في ذلك  .3

 

طاللةةة شةةطب تسةةجيلها وتحميلهةةا المسةةئولية  أعمةةال الةةوكالء والوسةةطاء التجةةاريين علةةى خةةالف أحكةةام هةةذا القةةانون بحيةةث تقةة  تحةةت

 بالتعويض عن األ رار التي ألحقتها.

 (295مادة )
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 بالو ةةالق والمسةةتندات التاليةةة مررهمةةة إلةةى اللغةةة  .1
ً
يقةةدم طلةةب تسةةجيل الشةةركة األهن يةةة غيةةر العاملةةة فةةي فلسةةطين إلةةى المراقةةب مرفقةةا

 العر ية ومصدقة حسب األ ول.

 الرليس.شهادة تسجيل الشركة في مركاها  .أ

 عقد تأسيسها ونظامها األسام ي. .ب

 الوكالة التي تم بموهبها تيويض الشخص المقيم في فلسطين للقيام بأعمالها وتسجيلها ألغراض هذا القانون. .ج

 سنتين ماليتين للشركة في بلد مركاها الرليس، مصدقة من مدقق حسابات قانوني.  رل البيانات المالية  .د

قب أو من ييو ه خطيا أو أمام كاتب العدل من قبل الشخص الميوض بتسجيل الشركة على أن يوق  طلب التسجيل أمام المرا .2

 يتضمن المعلومات الرليسة عن الشركة و خا ة ما يلي:

 اسم الشركة ومركاها الرليس وتاريه تسجيلها وأغرا ها. .أ

 نور الشركة وهنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها. .ب

 الشركاء وهنسية كل منهم وحصته وأسماء أعضاء مجلس إدارتها.رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين و  .ج

 أية معلومات أخرأ يرأ المراقب  رورة تقديمها. .د

 (296مادة )

للةةوزير بتنسةةيب مةةن المراقةةب الموافقةةة علةةى تسةةجيل الشةةركة أو الهيئةةة األهن يةةة غيةةر العاملةةة فةةي فلسةةطين أو رفةةض تسةةجيلها، وفةةي  .1

قانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات األهن ية غير العاملة ونشر تسجيلها فةي حالة الموافقة تستكمل اإلهراءات ال

 الجريدة وفي تحييتين محليتين يوميتين على نيقة الشركة.

( من هذه المادة عند إهراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، 1تتب  االهراءات المنصوص عليها في البند ) .2

 من وقوعها.
ً
 وعلى ميو ها في فلسطين إبالغ المراقب بهذه التغيرات خالل  ال ين يوما

 (297مادة )

 تتمت  الشركة األهن ية غير العاملة بما يلي : .1

 اإلعياء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات األهن ية العاملة في فلسطين. .أ

 لخارج من  ريبتي الدخل والخدمات االهتماعية.إعياء األر ا، الواردة إليها عن أعمالها في ا .ب

 اإلعياء من التسجيل لدي الغرف التجارية والصناعية بما في ذلك رخصة المهن التجارية. .ج

إعيةةةاء الرواتةةةب واألهةةةور التةةةي تةةةدفعها لمسةةةتخدميها مةةةن غيةةةر اليلسةةةطينيين العةةةاملين فةةةي مقرهةةةا فةةةي فلسةةةطين مةةةن  ةةةريبتي الةةةدخل  .د

 والخدمات االهتماعية.

 ا، لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معياة من الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد.السم .ه

 إعياء األ ا  والتجهيزات التي تستوردها الشركة الالزمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والعوالد األخرأ. .و

 ت لمستخدميها من غير اليلسطينيين.السما، للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت و   اإلدخال المؤقت كل  ال  سنوا .ز

 للوزير بناء على تنسيب المراقب السما، للشركة في حاالت مبررة بإدخال سيارة أخرأ تحت و   اإلدخال المؤقت. .2

 تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنع بموهبها اإلعياءات المذكورة في هذه المادة. .3

 (298مادة )

سةةطينيين فةةي الشةةركة األهن يةةة غيةةر العاملةةة فةةي فلسةةطين عةةن نصةةع مجمةةور المسةةتخدمين ال يجةةوز أن يقةةل عةةدد المسةةتخدمين مةةن اليل

 لديها.

 

 

 (299مادة )

 غيةةر مقةةيم فةةي المصةةارف بالةةدينار أو بةةالعمالت األهن يةةة شةةريطة أن 
ً
 سةةمع للشةةركة األهن يةةة غيةةر العاملةةة فةةي فلسةةطين أن تيةةتع لهةةا حسةةابا

 لمصرف.تكون هذه األموال محوله من الخارج عن طريق ا
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 (311مادة )

للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة األهن ية غير العاملة في فلسطين إذا تبين أنهةا تمةارم أي عمةل مخةالع ألحكةام 

 هذا القانون أو ألحكام أي قانون معمول به في فلسطين.

 اللاب الثامن

 تحول الشركات واندماجها

 الفصل األول 

 تحول الشركات

 (311مادة )

يجةوز لشةةركة التضةامن أن تتحةةول إلةى شةةركة تو ةية بسةةيطة كمةةا يجةوز لشةةركة التو ةية ال سةةيطة أن تتحةول إلةةى شةركة تضةةامن، وذلةةك 

 بموافقة همي  الشركاء و اتبار اإلهراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارلة عليها.

 (312مادة )

ة أن تتحةول إلةى شةةركة ذات مسةئولية محةةدودة أو شةركة تو ةية باألسةةهم باتبةار اإلهةةراءات لشةركة التضةامن أو شةةركة التو ةية ال سةةيط

 التالية:

 إلى المراقب، أو أن يقةدم قةرار الجمعيةة العامةة للشةركة حسةب واقة  الحةال، بالرغبةة فةي تحويةل  .1
ً
 خطيا

ً
أن يقدم همي  الشركاء طلبا

 لتي سيتم التحويل إليها ويرفق بالطلب أو بالقرار ما يلي :الشركة، م  بيان أسباب التحويل ومبرراته ونور الشركة ا

ميزانية الشركة لكل من السنتين األخيرتين السابقتين لطلب التحويل مصدقة من مدقق حسةابات قةانوني أو ميزانيةة آخةر سةنة  .أ

 مالية للشركة إذا لم يكن قد مض ى على تسجيلها أكنر من سنة.

 ركة ومطلو اتها.بيان بتقديرات الشركاء لموهودات الش .ب

 مةن تةاريه  .2
ً
 علن المراقب عن طلب أو قرار التحويل في تحييتين يةوميتين علةى األقةل، وعلةى نيقةة الشةركة خةالل خمسةة عشةر يومةا

تقديم الطلب أو  دور القرار ويبين في اإلعالن ما إذا كان هناف اعررا ات من الدالنين أو الغير وال ينسب المراقةب للةوزير بقبةول 

.التحويل 
ً
 إال بعد تسوية االعررا ات المقدمة من الدالنين والغير أن وهدت ووافق الدالنون على التحويل خطيا

للمراقةةب أن يتحقةةق مةةن تةةحة تقةةديرات  ةةافي حقةةوق الشةةركاء أو المسةةاهمين حسةةب واقةة  هةةذه التقةةديرات وتتحمةةل الشةةركة بةةدل  .3

 أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب.

 من تاريه تقديم الطلب أو  دور القرار المشار إليه في للوزير بناء على تنسيب ا .4
ً
لمراقب قبول التحويل أو رفضه خالل  ال ين يوما

 ويخضة  قةراره فةي ذلةك للطعةن أمةام محكمةة العةدل العليةا، أمةا فةي 1البند )
ً
( من هةذه المةادة وفةي حالةة الةرفض وهةب أن يكةون مسة با

 ألحكام هذا القانون.حالة الموافقة فعندها تستكمل إهراءات التسجيل 
ً
 والنشر وفقا

 (313مادة )

 لألحكةةام المنصةوص عليهةةا فةةي هةةذا 
ً
يجةوز للشةةركة ذات المسةةئولية املحةدودة، وشةةركة التو ةةية باألسةهم التحةةول إلةةى شةةركة مسةاهمة وفقةةا

 بما يلي: 
ً
 القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقا

 بالموافقة على التحويل. قرار الجمعية العامة للشركة .1

 أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أو ار الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل. .2

السابقة على طلب التحويل، بحيث ال يقل معدل األر ا، السنوية الصافية خاللها عن  السنواتالميزانية السنوية للشركة للثال   .3

 من رأسمال الشركة المدفور. ما ة مسة عشر بال( 15%)

 بيان بأن رأسمال الشركة مدفور بالكامل. .4

 مطلو اتها. بيان من الشركة بالتقديرات األولية ملجوداتها و .5

 (314مادة )

ذات المسةةةةئولية املحةةةةدودة أو شةةةةركة التو ةةةةية باألسةةةةهم إلةةةةى شةةةةركة  للةةةةوزير بنةةةةاء علةةةةى تو ةةةةية المراقةةةةب الموافقةةةةة علةةةةى تحويةةةةل الشةةةةركة 



61 

 

 من تاريه تقديم الطلب المشار إليه في المادة )مساهمة 
ً
 ( من هذا القانون وبعد استكمال اإلهراءات التالية :325خالل  ال ين يوما

تقدير موهودات ومطلو ات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص  شكلها الةوزير علةى أن يكةون مةن  .1

 الوزير أتعاب هذه اللجنة على نيقة الشركة. بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد

 موافقة الدالنين الخطية على التحويل. .2

 (315) 

 علن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في تحييتين يوميتين ولمرتين متتاليتين على نيقة الشركة، ويبلغ المراقةب  .1

 السوق بهذا القرار.

 لكةةل ذي مصةةلحة االعرةةراض لةةدأ الةةوزير ع .2
ً
 مةةن تةةاريه نشةةر آخةةر إعةةالن عةةن التحويةةل مبينةةا

ً
لةةى قةةرار تحويةةل الشةةركة خةةالل  ال ةةين يومةةا

 من تاريه تقديم آخر اعرراض 
ً
فيه أسباب اعررا ه ومبرراته، و ذا لم تتم تسوية االعررا ات المقدمة أو أي منها خالل  ال ين يوما

 مةةن انتهةةةاء تلةةةك المةةدة علةةةى أن ال يوقةةةع فلكةةل مةةةن المعرر ةةين الطعةةةن فةةةي قةةرار الةةةوزير لةةةدأ محكمةةة العةةةدل ا
ً
لعليةةةا خةةالل سةةةتين يومةةةا

 الطعن إهراءات التحويل إال إذا قررت املحكمة غير ذلك.

 (316مادة )

ال يةةةتم تحويةةةل الشةةةركة إال بعةةةد إتمةةةام إهةةةراءات التسةةةجيل والنشةةةر المقةةةرر، بموهةةةب هةةةذا القةةةانون و ذا كةةةان رأم المةةةال النةةةاتج عةةةن إعةةةادة 

د األدنةةة  لرأسةةةمال شةةةركة المسةةةاهمة المقةةةرر بمقتضةةة ى هةةةذا القةةةانون، فتتبةةة  اإلهةةةراءات القانونيةةةة الخا ةةةة برفةةة  التقةةةدير يقةةةل عةةةن الحةةة

 رأسمال شركة المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون.

 (317مادة )

ريةةةة السةةةابقة، ال يررتةةةب علةةةى تحويةةةل أيةةةة شةةةركة إلةةةى أيةةةة شةةةركة أخةةةرأ نشةةةوء شةةةخص اعتبةةةاري هديةةةد بةةةل تبقةةة  للشةةةركة شخصةةةيتها االعتبا

وتحةةتيظ بجميةة  حقوقهةةا وتكةةون مسةةئولة عةةن الرزاماتهةةا السةةابقة علةةى التحويةةل وتبقةة  مسةةئولية الشةةريك المتضةةامن بأموالةةه الشخصةةية 

 عن ديون الشركة والرزاماتها السابقة على تاريه التحويل قالمة.

 الفصل الثاني

 اندماج الشركات

 (318مادة )

رأ مةن نوعهةا أو مةن نةور آخةر علةى أن تكةون أغةراض الشةركات الراغبةة فةي االنةدماج متما لةة أو يجوز للشركة أن تنةدمج فةي شةركة أخة .1

 متكاملة.

يجوز للشركة في دور التصيية أن تندمج في شركة أخرأ شريطة أن يكون مركاها المالي  سمع بذلك وال تكون التصيية في مراحلها  .2

 ته.األخيرة، وأن يلغى قرار التصيية من الجهة التي أ در 

 (319مادة )

 يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بإحدأ الطرق التالية :

بانةةدماج شةةركة أو أكنةةةر مةة  شةةركات أخةةةرأ تسةةطى )الشةةةركة الدامجةةة( وتنقضةة ي الشةةةركة أو الشةةركات األخةةرأ المندمجةةةة فيهةةا وتةةةاول  .1

 الشخصية االعتبارية لكل منها. 

كة هديدة تكون هي الشةركة الناتجةة عةن االنةدماج تنقضة ي الشةركات التةي انةدمجت بالشةركة باندماج شركتين أو أكنر لتأسيس شر  .2

 الجديدة وتاول الشخصية االعتبارية لكل منها.

بانةةدماج فةةرور ووكةةاالت الشةةركات األهن يةةة العاملةةة فةةي فلسةةطين فةةي شةةركة فلسةةطينية قالمةةة أو هديةةدة تؤسةةس لهةةذه الغايةةة علةةى أن  .3

 لمعمول بها في فلسطين وتنقض ي تلك اليرور والوكاالت وتاول الشخصية االعتبارية لكل منها.يراكى في ذلك القوانين ا

 

 (311مادة )

تعي  الشركة المندمجة والشةركاء فيهةا كمةا تعية  الشةركة المنةدمج فيهةا أو الشةركة الناتجةة عةن االنةدماج مةن همية  الضةرالب والرسةوم 

 التي تررتب على االندماج أو بس به.
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 (311مادة )

 بالبيانات التالية:
ً
 يقدم طلب االندماج للمراقب مرفقا

قةرار الجمعيةة العامةة غيةر العاديةةة لكةل مةن الشةركات الراغبةةة فةي االنةدماج أو قةرار همية  الشةةركاء حسةب مقتضة ى الحةال بالموافقةةة  .1

 للشروط والبيانات املحددة في مشرور عقد االندماج بما في ذلك التاريه امل
ً
 حدد للدمج النها ي.على االندماج وفقا

 مشرور عقد االندماج المبرم بين الشركات الراغبة في االندماج. .2

قالمةة المركةةا المةالي للشةةركات الراغبةة باالنةةدماج ألقةرب تةةاريه لقةرار الجمعيةةة العامةة لكةةل مةن الشةةركات أو قةرار الشةةركاء باالنةةدماج  .3

 مصدقة من مدققي الحسابات.

 الشركات الراغبة باالندماج بالقيمة اليعلية أو السوقية. التقدير األولى لموهودات ومطلو ات .4

 عليها من مدققي الحسابات. .5
ً
 البيانات المالية ألخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة باالندماج مصادقا

 أية بيانات أخرأ يراها المراقب  رورية. .6

 (312مادة )

 من تبلغ إدارة الشركات الراغبة في االندماج قرار االندماج إلى 
ً
السوق وللمراقب أن يوقع تداول حصص أو أسهم تلك الشركات اعتبارا

 تاريه تبليغ ذلك القرار ويعاد تداولها بعد انتهاء إهراءات االندماج وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.

 (313مادة )

 من تاريه تقديم الطلب.يقوم المراقب بدارسة طلب االندماج ورف  تو ياته إلى الوزير خالل  ال ين يوم
ً
 ا

 

 (314مادة )

)لجنةةةةة تقةةةةدير(  شةةةررف فةةةةي عضةةةةويتها المراقةةةب أو مةةةةن ييو ةةةةه ومةةةدققو حسةةةةابات الشةةةةركات  إذا وافةةةق الةةةةوزير علةةةى طلةةةةب االنةةةةدماج  شةةةكل

الراغبةةةةة باالنةةةةدماج وممثةةةةل عةةةةن كةةةةل شةةةةركة وعةةةةدد مناسةةةةب مةةةةن الخبةةةةراء واملختصةةةةين وتتةةةةولى اللجنةةةةة تقةةةةدير هميةةةة  موهةةةةودات ومطلو ةةةةات 

الشةركات الراغبةة باالنةةدماج لبيةان  ةافي حقةةوق المسةاهمين أو الشةركاء حسةةب مقتضةيات الحةال فةةي التةاريه املحةدد للةةدمج وعلةى اللجنةةة 

 مةةن تةةاريه إحالةةة األمةةر 
ً
تقةةديم تقريرهةةا للةةوزير مةة  الميزانيةةة االفتتاحيةةة للشةةركة الناتجةةة عةةن االنةةدماج خةةالل مةةدة ال تايةةد علةةى سةةتين يومةةا

تمديد هذه المدة لمدة مما لة إذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد أتعاب وأهور اللجنة بقرار من الوزير وتتحملها الشةركات إليها وللوزير 

 الراغبة في االندماج بالتساوي.

 (315مادة )

وحتةةةةى علةةةى الشةةةركات التةةةةي قةةةررت االنةةةةدماج إعةةةداد حسةةةةابات مسةةةتقلة عةةةةن أعمالهةةةا بإشةةةراف مةةةةدققي حسةةةاباتها مةةةةن تةةةاريه قةةةةرار االنةةةدماج 

الموافقةة علةةى قةرار االنةةدماج النهةا ي وتعةةرض نتةالج أعمةةال هةةذه الشةركات لليرةةرة المةذكورة علةةى الجمعيةة العامةةة غيةر العاديةةة للشةةركة أو 

 االهتمار المشررف للشركاء حسب مقتض ى الحال بتقرير مصدق من مدققي حساباتها إلقرارها.

 (316مادة )

ضاء مجالس و دارات الشركات الراغبة باالندماج أو مديرها حسب مقتض ى الحةال ومةدققي  شكل الوزير لجنة تنييذية من روساء وأع

 حساباتها للقيام باإلهراءات التنييذية لالندماج و خا ة ما يلي:

تحداةةةةةد أ ةةةةةهم المسةةةةةاهمين أو حصةةةةةص الشةةةةةركاء  ةةةةةة الشةةةةةركات الدا لةةةةةة  ةةةةةة اتنةةةةةدماج مةةةةةن  ةةةةة ل تقةةةةةدارات )لجنةةةةةة التقةةةةةدار(  .2

 ( من هذا القانون.124ا ة )المنصوص عليها  ة الم

تعةةةديل عقةةةد التأسةةةيس والنظةةةام األسامةةة ي للشةةةركة الدامجةةةة إذا كانةةةت قالمةةةة أو إعةةةداد عقةةةد مشةةةروكي التأسةةةيس والنظةةةام األسامةةة ي  .2

 للشركة الجديدة الناتجة عن االندماج.

 

عقد تأسيس الشركة الجديدة أ.  :ة عوة الجمعية العامة غير العا اة للمساهمين  ة الشركات الدا لة  ة اتندماج إلقرار ما ال .3

 ونظامها األسام ي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة.

نتةةةةةةةةةةةةالج إعةةةةةةةةةةةةادة تقةةةةةةةةةةةةدير موهةةةةةةةةةةةةودات الشةةةةةةةةةةةةركات ومطلو اتهةةةةةةةةةةةةا ب.  والميزانية االفتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن االندماج.
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 الموافقة النهالية على االندماج.ج. 

 من األ هم الممثلة  ة اتجتماع لكل شركة على حده. مس و لعون بالما ة ( %15. اتم اإلقرار بأغللية )4

تاود اللجنة التنييذية المشار إليها فةي هةذه المةادة المراقةب بمحضةر اهتمةار الجمعيةة العامةة المشةرركة وذلةك خةالل سةبعة أيةام مةن . 5

 تاريه انعقاده.

 (317مادة )

ضةةةة ى هةةةةذا القةةةانون لتسةةةةجيل الشةةةةركة الدامجةةةةة أو الناتجةةةة عةةةةن االنةةةةدماج، وشةةةةطب تتبةةة  إهةةةةراءات التسةةةةجيل والنشةةةر المقةةةةررة بمقت .1

 تسجيل الشركات المندمجة.

 عةةةن عقةةةد االنةةةدماج ونتةةةالج إعةةةادة التقةةةدير والميزانيةةةة  .2
ً
ينشةةةر المراقةةةب فةةةي الجريةةةدة وفةةةي تةةةحييتين يةةةوميتين لمةةةرتين متتةةةاليتين مةةةوهاا

 لى نيقة الشركة.االفتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج ع

 (318مادة )

تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت االندماج قالمة إلى أن يتم تسجيل الشةركة الدامجةة أو الناتجةة عةن االنةدماج، وعنةدها تقةوم 

 تدعو خاللها الج ( بتولة126التنفيذاة المشار إليها  ة الما ة )اللجنة 
ً
معية العامة للشركة إدارة الشركة لمدة ال تايد على  ال ين يوما

الدامجةةةةة أو الناتجةةةةة عةةةةن االنةةةةدماج النتخةةةةاب مجلةةةةس إدارة هديةةةةد بعةةةةد توزيةةةة  األسةةةةهم الناتجةةةةة عةةةةن االنةةةةدماج وتعيةةةةين مةةةةدققي حسةةةةابات 

 الشركة.

 (319مادة )

 يصدر الوزير التعليمات الخا ة بإهراءات االندماج وتسوية االعررا ات المقدمة عليه.

 (321مادة )

 دالني الشر ل يجوز  .1
ً
كات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المسةاهمين أو الشةركاء االعرةراض إلةى الةوزير خةالل  ال ةين يومةا

المعرةرض مو ةور اعررا ةه واألسةباب التةي  سةتند إليهةا،  ( علةى أن الةين121بمقتضة ى أحكةام المةا ة )مةن تةاريه إعةالن فةي الصةحع 

 لى وهه التحديد.واأل رار التي يدكى أن االندماج قد ألحقها به ع

 مةةةن تةةةاريه  .2
ً
يحيةةل الةةةوزير االعررا ةةةات إلةةى المراقةةةب للبةةةت فيهةةةا و ذا لةةم يةةةتمكن مةةةن تسةةةويتها ألي سةة ب مةةةن األسةةةباب خةةةالل  ال ةةين يومةةةا

 إحالتها إليه يحق للمعررض اللجوء إلى املحكمة  وال توقع هذه االعررا ات أو الدعوأ التي تقام لدأ املحكمة قرار االندماج.

 (321مادة )

 للنظةةةام العةةام فلكةةةل ذي مصةةةلحة رفةة  الةةةدعوأ لةةةدأ املحكمةةةة 
ً
إذا لةةم يةةةرار فةةةي االنةةدماج أي حكةةةم مةةةن أحكةةام هةةةذا القةةةانون أو هةةاء مخاليةةةا

 مةةن تةةاريه اإلعةةالن عةةن االنةةدماج النهةةا ي علةةى أن يبةةين المةةدكى 
ً
املختصةةة للطعةةن فةةي االنةةدماج والمطالبةةة ببطالنةةه وذلةةك خةةالل سةةتين يومةةا

 تند إليها في دعواه و خا ة ما يلي:األسباب التي  س

 إذا تبين وهود عيوب تبطل عقد االندماج أو كان هناف نقص هوهري واعح في تقدير حقوق المساهمين. .1

إذا كان االندماج ينطوي على التعسع في استعمال الحةق أو أن هدفةه كةان تحقيةق مصةلحة شخصةية مباشةرة ملجلةس إدارة أي مةن  .2

 اج أو ألغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق األقلية.الشركات الداخلة في االندم

 إذا قام االندماج على التغرير أو ترتب على االندماج أ راري بالدالنين. .3

 بالمصلحة االقتصادية العامة. .4
ً
 إذا أدأ االندماج إلى احتكار أو شبه احتكار من شأنه أن يلحق أ رارا

 (322مادة )

اسةةةتمرار العمةةةل بةةةه إلةةةى أن يصةةةدر قةةةرار مةةةن املحكمةةةة بةةةالبطالن ويجةةةوز للمحكمةةةة عنةةةد النظةةةر فةةةي دعةةةوأ  ال توقةةع دعةةةوأ بطةةةالن االنةةةدماج

البطالن أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لتصحيع األسباب التي أدت إلى الطعن بالبطالن، ولها رد الدعوأ بطلب البطالن إذا قامت الجهة 

 المعنية بتصحيع األو ار قبل النطق بالحكم.

 (323)مادة 

رليس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام ومدققو الحسةابات فةي كةل مةن الشةركات المندمجةة أو الدامجةة مسةئولون بصةية شخصةية 

الشركة ولم تكن مسةجلة أو لةم يةتم اإلعةالن عنهةا قبةل تةاريه الةدمج  تجاه الغيةر عةن أي مطالبةات أو الرزامةات أو ادعةاءات يةدكى بهةا علةى 
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إعيةةةاء أولئةةةك األشةةةخاص مةةةن هةةةذه المسةةةئولية إذا   ةةةت لهةةةا عةةةدم مسةةةئوليتهم عةةةن تلةةةك االلرزامةةةات والمطالبةةةات أو لةةةم النهةةةا ي، وللمحكمةةةة 

 يكونوا على علم بها.

 (324مادة )

 بعةةد انتهةةةاء
ً
إهةةةراءات  تنتقةةل هميةةة  حقةةوق والرزامةةةات الشةةركات المندمجةةةة إلةةةى الشةةركة الدامجةةةة أو الشةةركة الناتجةةةة عةةةن االنةةدماج حكمةةةا

 للشةةةركات  شةةةركةللسةةةجيل والنشةةةر الةةدمج والت
ً
 قانونيةةةا

ً
 ألحكةةةام هةةةذا القةةةانون وتعةةد الشةةةركة الدامجةةةة أو الناتجةةةة عةةن االنةةةدماج خليةةةا

ً
وفقةةا

 المندمجة، وتحل محلها في همي  حقوقها والرزاماتها.

 

 (325مادة )

يةت مةن بعةض المسةئولين أو العةاملين إذا  هرت الرزامات أو ادعاءات على إحدأ الشركات المندمجة بعةد الةدمج النهةا ي وكانةت قةد أخي

فةةي الشةةركة فتةةةدف  ألتةةحابها مةةن قبةةةل الشةةركة الدامجةةة أو الناتجةةةة عةةن الةةةدمج، ولهةةا حةةق الرهةةةور بمةةا دفعتةةه علةةةى أولئةةك المسةةةئولين أو 

 العاملين، وتحت طاللة العقو ات المقررة لذلك العمل بموهب القوانين المعمول بها.

 اللاب التا ع

 تالرقابة على الشركا

 (326مادة )

يررتب علةى همية  الشةركات التقيةد بأحكةام هةذا القةانون ومراعةاة عقةود تأسيسةها وأنظمتهةا األساسةية ونشةرة اإل ةدار، وتطبيةق القةرارات 

التةةةي تتخةةةذها همعياتهةةةا العامةةةة، وللةةةوزير وللمراقةةةب اتخةةةاذ اإلهةةةراءات التةةةي يريانهةةةا مناسةةةبة لمراقبةةةة الشةةةركات للتحقةةةق مةةةن تقيةةةدها بةةةذلك 

 ل الرقابة بشكل خاص ما يلي:وتشم

 فحص حسابات الشركة وقيودها. .1

 التأكد من الرزام الشركة باألغراض التي أسست من أهلها. .2

 (327مادة )

لكةةةةةل مسةةةةةاهم أو شةةةةةريك فةةةةةي الشةةةةةركات المسةةةةةجلة بمقتضةةةةة ى أحكةةةةةام هةةةةةذا القةةةةةانون اإلطةةةةةالر علةةةةةى المعلومةةةةةات والو ةةةةةالق المتعلقةةةةةة بالشةةةةةركة 

 لمراقب، والحصول بموافقته على  ورة مصدقة منها.والخا ة بها، واملحيو ة لدأ ا

 (328مادة )

( مةةةةةةن رأسةةةةةةمال شةةةةةةركة المسةةةةةةاهمة أو شةةةةةةركة التو ةةةةةةية باألسةةةةةةهم أو الشةةةةةةركة ذات %15يجةةةةةةوز لمسةةةةةةاهمين يملكةةةةةةون مةةةةةةا ال يقةةةةةةل عةةةةةةن ) .1

ركة ودفاترهةةةةا المسةةةةئولية املحةةةةدودة أو ربةةةة  أعضةةةةاء مجلةةةةس إدارتهةةةةا علةةةةى األقةةةةل الطلةةةةب مةةةةن المراقةةةةب إهةةةةراء تةةةةدقيق علةةةةى أعمةةةةال الشةةةة

 أو أكنر لهةذه الغايةة علةى نيقةة الشةركة، فةإذا  هةر مةن التةدقيق وهةود أيةة 
ً
وللمراقب إذا اقتن  بمبررات هذا الطلب أن ينتدب خبيرا

مخالية تستوهب التحقيق، فللوزير بناء على تو ية المراقب إحالة المو ور إلى لجنة تحقيق خا ة يكونهةا لهةذه الغايةة برلاسةة 

 كون أحد أعضاتها مدقق حسابات للتحقق من تحة املخالية قبل إحالتها إلى املحكمة.المراقب وي

علةةى طةةالبي التةةةدقيق علةةى أعمةةال الشةةةركة ودفاترهةةا تقةةديم كيالةةةة مصةةرفية لصةةالح الةةةوزارة بالقيمةةة التةةي يحةةةددها المراقةةب لتغطيةةةة  .2

م، أمةا إذا كةانوا محقةين فةي طلةبهم فتتحمةل الشةركة نيقةات التدقيق إذا ما تبين في نتيجته أن طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبه

 التدقيق.

 (329مادة )

للوزير بناء علةى تنسةيب المراقةب تكليةع مةو يي مراقبةة الشةركات فةي الةوزارة للقيةام بتةدقيق حسةابات شةركة المسةاهمة وأعمالهةا،  .1

 قها في مقر الشركة، كما يحق لهم توهيه ولهم في ذلك القيام باإلطالر على سجالت الشركة ودفاترها، ومستنداتها وتدقي

 االستيضاحات لمو ييها ومدققي حساباتها، ويعد تخلع الشركة عن االستجابة لذلك مخالية ألحكام هذا القانون.

 ( من هذه المادة.1تستثنى المصارف والشركات المالية من أحكام البند ) .2

  (331مادة )

شةةةركة ذات المسةةةئولية املحةةةدودة فةةةةي أعمالهةةةا خةةةالل سةةةنة مةةةةن  باألسةةهم أو  إذا لةةم تشةةرر أي شةةركة مسةةاهمة أو شةةركة تو ةةية .1
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تسجيلها، يجوز للوزير بناء على طلب المراقب شطب تسجيلها وينشر هذا الشطب فةي الجريةدة، وتبقة  مسةئولية المؤسسةين تجةاه 

 التي شطب اسمها من السجل.الغير قالمة كأن الشركة لم تشطب، وال يمس هذا اإلهراء  الحية املحكمة في تصيية الشركة 

لكةل ذي مصةةلحة الطعةن فةةي قةرار الشةةطب خةةالل سةتين يومةةا مةن تةةاريه نشةر الشةةطب فةةي الجريةدة و ذا اقتنعةةت املحكمةة بةةأن الشةةركة  .2

 بةةذلك، وتعةةد 
ً
كانةةت تتعةةاط  أعمالهةةا بعةةد الشةةطب مةةن السةةجل، أو أن مةةن العدالةةة الحكةةم بإعةةادة اسةةمها إلةةى السةةجل، فتصةةدر حكمةةا

، وترسةةةةل املحكمةةةةة نسةةةةخة مةةةةن حكمهةةةةا إلةةةةى المراقةةةةب لتنييةةةةذه ونشةةةةر  الشةةةةركة عندلةةةةذ
ً
كأنهةةةةا لةةةةم تشةةةةطب وأن وهودهةةةةا مةةةةازال مسةةةةتمرا

 خال ته في الجريدة.

 اللاب العاشر

 العقوبات )الجزاءات(

 (331مادة )

 كةل تصةرف أو
ً
تعامةل أو قةرار يصةدر   بدون اإلخالل بالحق في المطالبة بالتعويض عند االقتضاء أو بحقوق الغير حسن النيةة  عةد بةاطال

 ألحكام هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة الشركات أو همعياتها العمومية المشكلة على خالف أحكامه.
ً
 خالفا

 

 (332مادة )

أو ما   عاقب كل من يخالع األحكام المتعلقة بشركات التضامن والتو ية ال سيطة واملحا ة بغرامة ال تقل عن ألع دينار أردني .1

 هيعا ل
 
 .ا بالعملة المتداولة قانونا

 عاقب كل شريك متضامن في شركة التضامن أو شركة التو ية ال سيطة تخلع عن القيةام بةاإلهراءات المنصةوص عليهةا فةي هةذا  .2

 القانون بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه املخالية.

 (333مادة )

  ما يعا لهاأو ال تقل عن ألع دينار أردني   عاقب بالح س من سنة إلى  ال  سنوات وبغرامة .1
 
كل شخص  بالعملة المتداولة قانونا

 يرتكب أيا من األفعال التالية :

إ دار األسهم أو شهادتها أو القيام بتسليمها إلى أتحابها أو عر ها للتداول قبةل إقةرار النظةام األسامة ي للشةركة أو الموافقةة  .أ

 سمالها المصر، به قبل نشر ذلك في الجريدة.على تأسيسها أو السما، لها بايادة رأ

 إهراء اكتتابات  ورية لألسهم أو قبول االكتتابات فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات غير قالمة أو غير حقيقية. .ب

تقةدير تنظيم ميزانية أية شةركة، وحسةابات أر احهةا وخسةالرها بصةورة غيةر مطابقةة للواقة ، أو تضةمين تقريةر مجلةس إدارتهةا أو  .ج

مةةةدققي حسةةةاباتها ب يانةةةات غيةةةر تةةةحيحة أو اإلدالء إلةةةى همعيتهةةةا العامةةةة بمعلومةةةات غيةةةر تةةةحيحة أو كةةةتم معلومةةةات و يضةةةاحات 

 يوهب القانون ذكرها وذلك بقصد إخياء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العالقة.

 توزي  أر ا،  ورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية. .د

 ( من هذه المادة على المتدخل في الجرالم المبينة فيها واملحرض عليها.1العقو ات المنصوص عليها في البند ) تطبق .2

 (334مادة )

إذا ارتكبةةةةت شةةةةركة المسةةةةاهمة أو شةةةةركة التو ةةةةية ال سةةةةيطة أو الشةةةةركة ذات المسةةةةئولية املحةةةةدودة مخاليةةةةة ألحكةةةةام هةةةةذا القةةةةانون  .1

 أو ما يعا له  نيأر  تعاقب بغرامة ال تقل عن ألع دينار
 
 .ا بالعملة المتداولة قانونا

( مةةن هةةذا المةةادة لةةم تحيةةظ دفةةاتر حسةةابات منتظمةةة قبةةل تصةةييتها،  عةةد 1إذا  هةر أن أيةةا مةةن الشةةركات المنصةةوص عليهةةا فةةي البنةةد ) .2

  عاقب عليه بالح س مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تايد على سنة.
ً
 مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكب هرما

 (335ة )ماد

 عاقب مدقق الحسابات الذي يخالع أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات ال تتيق وواقة  حسةابات الشةركة التةي قةام بتةدقيقها 

العقةو تين، وال يحةول ذلةك دون  ىبالح س مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تايد على  ال ة سنوات أو بغرامة ال تقل عن ألع دينار أو بكلتة

 لعقو ات المسلكية المقررة في القوانين الخا ة بالمهنة المعمول بها.تعر ه ل

 (336مادة )
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كةل مخاليةة ألي حكةم مةن أحكةام هةذا القةانون أو لألوامةر الصةةادرة بمقتضةاه أو للوالحةه التنييذيةة لةم يةنص القةانون علةى عقو ةة خا ةةة 

 .ما يعا لها بالعملة المتداولة قانوناأو  لى ألع دينار أردنيلها،  عاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مالة دينار أردني وال تايد ع

 أحكام  تامية

 (337مادة )

 تعد همي  الشركات المسجلة بمقتض ى القوانين المعمول بها قبل نياذ هذا القانون قالمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه. .1

عةديالت الالزمةة علةى عقةود تأسيسةها وأنظمتهةا األساسةية على الشركات القالمةة بتةاريه نيةاذ هةذا القةانون توفيةق أو ةاعها و هةراء الت .2

 خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريه نياذ هذا القانون، وذلك دون الحاهة إلى دعوة همعياتها العامة إلقرار هذه التعديالت.

 (338مادة )

 ستعجال لدأ املحاكم.تعط  القضايا الحقوقية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون  ية اال  .1

يجةةري تبليةةغ أي كتةةاب أو قةةرار أو إشةةعار  ةةادر عةةن الةةوزير أو المراقةةب وفةةق هةةذا القةةانون واللةةوالع الصةةادرة بمقتضةةاه إلةةى الشةةخص  .2

المعنةةي إمةةا بتسةةليمه لةةه شخصةةيا أو لمةةن ينةةوب عنةةه أو بإرسةةاله فةةي البريةةد المسةةجل إلةةى آخةةر عنةةوان محيةةون فةةي ملةةع الشةةركة لةةدأ 

 المراقب.

كل كتاب أو قرار أو إشعار بمقتض ى هذه المادة أنه قد سلم حسب األ ول إلى الشخص المرسل إليه ويعد أنه قد تم تبليغه   عد .3

 فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.

 إذا كان هذا الشخص مقيما داخل فلسطين أو  ال ين يوما على تاريه إر اله عد أنه تم تبليغه بمرور خمسة عشر يوما على تاريه  .4

إذا كةةان الشةةخص مقيمةةا خةارج فلسةةطين، ويكيةةي إل بةةات وقةور التبليةةغ أن يقةةام الةةدليل علةى أن الكتةةاب أو القةةرار أو اإلشةةعار  ر ةالهإ

 من هذه المادة. 2قد أرسل في البريد على العنوان المشار إليه في البند 

غ بالنشةةةر مةةةرتين فةةةي تةةةحييتين يةةةوميتين علةةةى نيقةةةة مةةةن هةةةذه المةةةادة فيةةةتم إهةةةراء التبليةةة 2،3،4إذا تعةةةذر التبليةةةغ وفقةةةا ألحكةةةام البنةةةود  .5

 الشخص المعني أو الشركة ذات العالقة وفقا لما يقرره المراقب ويعد هذا النشر تبليغا قانونيا في همي  الوهوه.

 (339مادة )

 ملجلس الوزراء إ دار اللوالع الالزمة لتنييذ أحكام هذا القانون وخا ة ما يتعلق منها بما يلي: .1

 رسوم التي يجب استيياوها في تطبيق أحكام هذا القانون.تحديد ال .أ

 تنظيم النماذج الخا ة بعقد التأسيس والنظام األسام ي والو الق األخرأ المنصوص عليها في هذا القانون. .ب

أي  للوزير املختص تيويض بعض  الحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المراقب، وللمراقب تيويض أي من  الحياته إلى .2

 من مو يي إدارة مراقبة الشركات في الوزارة على أن يكون التيويض كتابيا في أمر محدد.

 (341مادة )

، المعمةول بهمةا فةي محافظةات غةاة، كمةا يلغةى 1931لسةنة  19، وقةانون الشةركات العاديةة رقةم 1929لسةنة  18يلغةى قةانون الشةركات رقةم 

 ي محافظات الضية، وكل حكم يخالع أحكام هذا القانون.، المعمول به ف1964لسنة  12قانون الشركات رقم 

 (341مادة )

علةةةى هميةةة  الجهةةةات املختصةةةة، كةةةل فيمةةةةا يخصةةةه، تنييةةةذ أحكةةةام هةةةذا القةةةةانون، ويعمةةةل بةةةه بعةةةد  ال ةةةين يومةةةةا مةةةن تةةةاريه نشةةةره فةةةي الجريةةةةدة 

 الرسمية.

 م2112بتاريه :     /      /………..  در بمدينة 

 هة1433الموافق :     /      /    

 ر يس السلطة الوطنية الفلسطينية     


