
 لانون الشركات التجارٌة

 2102( لسنة 7رلم )

 ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة،

 وتعدٌالته، 2112بعد االطالع عل أحكام المانون االساسً المعدل لسنة 

 وتعدٌالته، م0121( لسنة 01وعلى لانون الشركات رلم )

 ؼزة، محافظات فً ماالمعمول به م وتعدٌالته0121(لسنة 01وعلى لانون الشركات العادٌة رلم )

 ،محافظات الضفةالمعمول به فً  وتعدٌالته م0191( لسنة 02وعلى لانون الشركات رلم )

 م،00/01/2102وبناًء على الرار المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً فً جلسته المنعمدة بتارٌخ 

 ته،وتعدٌال 2112( من المانون االساسً لسنة 10وبعد أن أصبح المانون مصدراً بموة المادة )

 بسم هللا ثم بسم الشعب العربً الفلسطٌنً،

 صدر المانون التالً :

 باب تمهٌدي

 التعارٌؾ وأحكام عامه

 (0مادة )

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا المانون المعانً المخصصة لها أدناه، ما لم 

 تدل المرٌنة على ؼٌر ذلن :

 الوزارة : وزارة االلتصاد الوطنً.

 الوزٌر : وزٌر االلتصاد الوطنً.

 المرالب : مرالب الشركات المعٌن بمرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر.

 متعهد التؽطٌة : البنن المرخص أو الشركة المالٌة المرخصة بتؽطٌة األوراق المالٌة.

 الجرٌدة : هً التً تصدر عن وزارة االلتصاد الوطنً.

البداٌة التً ٌمع المركزز الزربٌس للشزركة الفلسزطٌنٌة أو مركزز الفزرع الزربٌس المحكمة : محكمة 

 للشركة األجنبٌة ضمن اختصاصها المكانً، ما لم ٌرد نص على ؼٌر ذلن.

 السوق : أي سوق نظامً لد ٌتم إدراج األوراق المالٌة الخاصة بالشركة المعٌنة وتداولها فٌه.



مالٌة المرخصزة بتعزاطً األعمزال المصزرفٌة وفزك المصرؾ : المصرؾ المرخص أو الشركة ال

 أحكام التشرٌعات المعمول بها.

 

 (2مادة )

تسري أحكام هذا المانون على الشركة التزً تحتزرؾ بما ال ٌتعارض ومبادئ الشرٌعة االسالمٌة 

ممارسة األعمال التجارٌة وعلى المسابل التً تناولتها نصوصه، فإذا لم ٌكن فٌها ما ٌنطبك على 

مسؤلة من تلن المسابل فٌرجع فٌها إلى لانون التجارة، فإن لم ٌوجزد فٌزه فٌرجزع إلزى المزانون أي 

 المدنً، فان لم ٌوجد فٌه فٌطبك بشؤنها العرؾ التجاري.

 

 (2مادة )

( من هذا المانون تمسم الشركات التً ٌزتم تسزجٌلها بممتضزى 02،02مع مراعاة أحكام المادتٌن )

 التالٌة :هذا المانون إلى األنواع 

 شركة التضامن. .1
 شركة التوصٌة البسٌطة. .2
 الشركة ذات المسإولٌة المحدودة. .3
 شركة التوصٌة باألسهم. .4
 الشركة المساهمة. .5

 

 (1مادة )

ٌززتم تؤسززٌس الشززركة فززً فلسززطٌن وتسززجٌلها فٌهززا، بممتضززى هززذا المززانون، وتعززد كززل شززركة بعززد 

ٌنً الجنسٌة، وٌكزون مركزهزا الزربٌس تؤسٌسها وتسجٌلها على ذلن الوجه شخصاً اعتبارٌاً فلسط

 فً فلسطٌن.

 ( 5مادة )

ٌصدر بمرار من  الوزٌر نموذج عمد تؤسٌس كزل نزوع مزن أنزواع الشزركات ونظامهزا األساسزً، 

وطلب تسجٌلها، وأن ٌشتمل كل نموذج على كافة البٌانزات والشزروط التزً ٌتطلبهزا المزانون، وال 

 الوزٌر.ٌجوز مخالفة النموذج إال ألسباب ٌمررها 

 

 (9مادة )

ٌنظم المرالب سجالً خاصاً بكل نوع من أنواع الشركات ٌسجل فٌه الشركات بؤرلام متسلسلة  .1
 حسب تارٌخ تسجٌلها، وتدرج فٌه التعدٌالت والتؽٌرات التً تطرأ على كل منها.



لكززل شززخص ا طززالع علززى سززجل الشززركات بعززد دفززع الرسززوم الممززررة بموافمززة مسززبمة مززن  .2
 التنع انه ذو مصلحة.المرالب إذا 

 (7مادة )

 ً ً  ال ٌجوز للشركة أن تتخذ لنفسها اسما مطابما السم شركة أخرى لابمة، أو من شؤنه أن  أو مشابها

 ٌثٌر اللبس حول نوع الشركة أو طبٌعتها.

 (1مادة )

 ال ٌجوز للشركة أن تباشر أعمالها إال بعد تسجٌلها وفك أحكام هذا المانون.

 

 (1مادة )

إخالل مإسسً الشركة بزإجراءات التؤسزٌس المنصزوص علٌهزا فزً هزذا المزانون مزن ال ٌمنع  .1
 تمرٌر وجود الشركة فعالً، أو تمرٌر عدم وجودها بالنسبة للؽٌر.

ال ٌستفٌد أي من المإسسٌن من هذا ا خالل وٌعد كزل مإسزس متضزامناً مزع الشزركة الفعلٌزة  .2
 ي نتج عن ذلن.وبالً الشركاء تجاه الؽٌر فً التعوٌض عن الضرر الذ

 (01مادة )

على الشركة أن تباشر أعمالها وعلٌها أن تخطر المرالب بزذلن خزالل سزنة مزن تزارٌخ تسزجٌلها، 

فززإذا لززم تمززم بززذلن فللززوزٌر بنززاًء علززى تنسززٌب مززن المرالززب أن ٌصززدر لززراراً بشززطبها مززن سززجل 

 الشركات. 

 

 (00مادة )

مهززا األساسززً سززواء كززان ذلززن ٌتعلززك تؽٌٌززر فززً عمززد الشززركة أو فززً نظاالتعززدٌل أو الٌجززوز  .1
بعنوانهززا أو اسززمها أو رأسززمالها أو ؼاٌاتهززا أو مكززان مركزهززا الززربٌس أو أي بٌززان  خززر مززن 

 البٌانات التً سجلت الشركة بموجبها.
على الشركة أن تبلػ المرالب بؤي تؽٌٌر أو تعدٌل خالل عشرة أٌام من إجرابزه وتطلزب منزه  .2

 تسجٌله ونشره حسب األصول.
 (02ة )ماد

تسجل الشركات التً تإسس فً فلسطٌن بموجب اتفالٌات تبرمها الحكومة الفلسطٌنٌة مع أي  .1
حكومة أخرى، والشركات العربٌة المشتركة المنبثمة عن الجامعزة العربٌزة أو المإسسزات أو 
المنظمززات التابعززة لهززا، لززدى المرالززب فززً سززجل خززاص، وتطبززك علٌهززا األحكززام والشززروط 

المانون، وذلن فً الحاالت وعلى المسابل التً لم ٌُنص علٌهزا فزً المنصوص علٌها فً هذا 
 االتفالٌات والعمود واألنظمة التً تم تؤسٌسها بموجبها.

تسززجل الشززركات التززً تعمززل فززً المنززاطك الحززرة لززدى المرالززب فززً سززجل خززاص، وترسززل  .2
الصزناعٌة صورة عن التسجٌل بمعرفة المرالب إلى الهٌبة العامة للمدن الصناعٌة والمناطك 
 الحرة للعمل بممتضاها، وتطبك علٌها الموانٌن واللوابح المعمول بها فً تلن الهٌبة.



تسززجل الشززركات المدنٌززة لززدى المرالززب فززً سززجل خززاص )ٌسززمى سززجل الشززركات المدنٌززة(،  .3
وتطبك علٌها أحكام المانون المدنً والموانٌن الخاصة بها وعمودها وأنظمتها، وٌسزري علزى 

عمودها األحكام المنصوص علٌها فً هذا المزانون بالمزدر الزذي ال ٌتعزارض  تسجٌلها وتعدٌل
 مع أحكام الموانٌن الخاصة بها.

تسززجل فززروع الشززركات األجنبٌززة والهٌبززات األجنبٌززة التززً ٌكززون لهززا نشززاط أو مركززز فززً  .4
 فلسطٌن، لدى المرالب فً سجل خاص.

 

 (02مادة )

بنزاًء  -ن، ٌجوز بمرار من مجلس الزوزراء على الرؼم مما هو منصوص علٌه فً هذا المانو .1
تحوٌززل أي  -علززى تنسززٌب مززن وزٌززر المالٌززة ووزٌززر االلتصززاد الززوطنً، والززوزٌر المعنززً 

مإسسة أو سلطة أو هٌبة عامة إلى شركة مساهمة، تعمل وفك األسس التجارٌزة، فزإذا كانزت 
 منشؤة بمانون خاص فٌجب تعدٌله أوالً.

ٌر لٌمززة موجززودات المإسسززة أو السززلطة أو الهٌبززة العامززة ٌحززدد رأس مززال تلززن الشززركة بتمززد .2
المراد تحوٌلها إلى شركة، بمعرفة لجنزة ٌشزكلها مجلزس الزوزراء ٌكزون مزن أعضزابها مزدلك 
حسززابات لززانونً، وتعززد تلززن المٌمززة أسززهماً نمدٌززة تمثززل رأس مززال الشززركة، مملوكززة بالكامززل 

 ٌاً.للدولة، وٌجوز لها التصرؾ فً األسهم كلٌاً أو جزب
ٌعٌن مجلس الوزراء لجنة  عداد عمد تؤسٌس الشزركة ونظامهزا األساسزً، علزى أن ٌتضزمن  .3

أسززلوب بٌززع وتززداول األسززهم عنززدما تطززرت للتززداول، وتتززولى تلززن اللجنززة إتمززام ا جززراءات 
الخاصة بتحوٌل المإسسزة أو السزلطة أو الهٌبزة العامزة إلزى شزركة مسزاهمة، وتسزجٌلها بهزذه 

 المانون. الصفة طبماً لهذا
لدى تمام التحوٌل وتسجٌل الشركة، ٌعٌن مجلس الوزراء مجلس إدارة لهزا، ٌتزولى تصزرٌؾ  .4

 شبونها، وٌمارس جمٌع الصالحٌات المخولة له بموجب هذا المانون.
تعد الشركة خلفاً عاماً للمإسسة أو السلطة أو الهٌبة العامزة، وتحزل حلزوالً لانونٌزاً محلهزا فزً  .5

 ا علٌها من التزامات.كل مالها من حموق وم
تطبك على الشركة األحكام المنصوص علٌها فً هذا المانون، فٌما لم ٌرد فٌه نزص فزً عمزد  .6

 تؤسٌسها ونظامها األساسً.

 

 الباب األول

 شركة التضامن

 الفصل األول

 تؤسٌس الشركة وتسجٌلها

 (01مادة )

ثنزٌن وال ٌزٌزد علزى اتتكون شركة التضامن مزن عزدد مزن األشزخاص الطبٌعٌزٌن ال ٌمزل عزن  .1
( مزن 05،21عشرٌن، إال إذا طرأت الزٌادة نتٌجة لإلرث، على أن تراعى أحكام المزادتٌن )

 هذا المانون. وٌكون الشركاء فٌها متضامنٌن فً جمٌع أموالهم عن التزامات الشركة.
 ٌجب أن ٌكون الشرٌن فً شركة التضامن لد أتم ثمانٌة عشر عاماً من عمره، كامل األهلٌة. .2



ٌكتسب الشرٌن فً شركة التضامن صفة التاجر، وٌعد لابماً بؤعمزال التجزارة باسزم الشزركة،  .3
 وٌإدي إفالس الشركة إلى إفالس جمٌع الشركاء.

 

 

 

 (05مادة )

ٌتكون عنوان شركة التضامن من أسماء جمٌع الشركاء فٌها، أو من اسم واحد أو أكثر منهم،  .1
"شركابهم" حسب ممتضى الحال، وٌجزب أن ٌكزون على أن تضاؾ إلٌه عبارة "وشركاه" أو 

عنوان الشركة متفماً دابماً مع أسماء الشركاء فٌها، وإذا ذكر فً عنوان الشركة اسزم شزخص 
أجنبً عنها، مع علمه بذلن، أصبح مسبوالً عن التزاماتهزا بالتضزامن مزع بزالً الشزركاء فزً 

 مواجهة الؽٌر حسن النٌة.
 –عنززوان الشززركة مسززجالً باسززمه، فلورثتززه وبززالً الشززركاء إذا تززوفً أحززد الشززركاء، وكززان   .2

االحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله، إذا تبزٌن أن عنزوان الشزركة اكتسزب  –بموافمة المرالب 
 شهرة تجارٌة، على أن تضاؾ كلمة "خلفاء" إلى العنوان.

جاري بزالعنوان لشركة التضامن أن تتخذ لها اسما تجارٌاً خاصاً على أن ٌمترن هذا االسم الت .3
الذي سجلت به وٌدرج فً مطبوعاتها ومراسالتها كافة وٌثبت على واجهة مركزها الربٌس، 

 وكل فرع لها إن وجد.
 (09مادة )

ٌمدم طلب التسجٌل إلى المرالب مولعاً مزن جمٌزع الشزركاء، مرفمزاً بزه النسزخة األصزلٌة لعمزد  .1
 –ٌفوضزه مزن المزوظفٌن التزابعٌن لزه أو مزن  –الشركة وبٌاناً ٌولعه كل منهم أمزام المرالزب 

وٌجوز تولٌع ذلن البٌان أمام الكاتب العدل أو أحزد المحزامٌن المززاولٌن، وٌجزب أن ٌتضزمن 
 كل من العمد والبٌان ما ٌؤتً:

 عنوان الشركة، ممترناً باسمها التجاري إن وجد. .أ 
 أسماء الشركاء ومهنة وجنسٌة وتارٌخ مٌالد كل منهم وعنوانه. .ب 
 ٌس للشركة.المركز الرب .ج 
 ممدار رأس مال الشركة، ولٌمة حصة كل شرٌن. .د 
 ؼاٌات الشركة. .ه 
 مدة الشركة، إن كانت محددة. .و 
 سم المفوض أو المفوضٌن با دارة والتولٌع عنها إذا عٌنوا فً العمد ومدى صالحٌاتهم.ا .ز 
الوضع الذي تإول إلٌة الشركة فً حالة وفاة أحد الشركاء أو إفالسه أو الحجر علٌزه، أو  .ح 

 وفاتهم جمٌعاً.
 أي بٌان  خر ٌتفك الشركاء جمٌعاً على إدراجه. .ط 
خالل خمسزة عشزر ٌومزاً مزن تزارٌخ تمزدٌم الطلزب إلٌزه بزالمبول، إذا  –ٌصدر المرالب لراره  .2

تبٌن له أن عمد الشركة ال ٌخالؾ هذا المانون أو الموانٌن المعمول بها أو النظام العام، أما إذا 
ً  تبٌن له خالؾ ذلن فعلٌه أن مزن تزارٌخ تمزدٌم  ٌطلزب إلزى الشزركاء خزالل خمسزة عشزر ٌومزا

 ً مزن تزارٌخ  الطلب إلٌزه برسزالة مسزجلة مزع علزم الوصزول إزالزة المخالفزة خزالل ثالثزٌن ٌومزا
استالمهم الرسالة، فإذا لاموا بذلن على المرالب أن ٌصدر لراره بمبول تسجٌل الشركة فزور 

ً  مرالب أن ٌصدر لراراً إخباره بذلن، وإذا لم ٌموموا بذلن فعلى ال بالرفض وٌعد رفضاً  مسببا
ضمنٌاً ٌمضً المٌعاد المشار إلٌزه دون أن ٌصزدر المرالزب لزراراً، وٌجزوز االعتزراض علزى 



لدى الوزٌر، خالل ثالثزٌن ٌومزاً مزن اسزتالم  –الصرٌح أو الضمنً  -لرار رفض التسجٌل  
علم الوصول، أو من تارٌخ انتهاء الشركاء للمرار المرسل إلٌهم بالبرٌد المسجل المصحوب ب

 المٌعاد المحدد للمرالب  صدار لراره.
ٌصدر الوزٌر لراره بشؤن االعتراض خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ لٌده بسجل االعتراضات  .3

بززالوزارة، وٌجززب أن ٌكززون الززرفض مسززبباً، وٌعززد رفضززاً لالعتززراض مضززً المٌعززاد دون 
حكمززة العززدل العلٌززا علززى لززرار الززوزٌر بززرفض صززدور لززرار بشززؤنه، وٌجززوز الطعززن أمززام م

خزالل سزتٌن ٌومززاً مزن تزارٌخ اسززتالم الشزركاء للمززرار  –الصزرٌح أو الضززمنً  -االعتزراض 
المرسل إلٌهم بالبرٌد المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو من تارٌخ انتهاء المٌعزاد المحزدد 

 لصدور لرار الوزٌر.
بعززد سززداد الشززركاء الرسززم  –ر أو بحكززم نهززابً بموافمززة المرالززب أو الززوزٌ –ٌززتم التسززجٌل  .4

الممرر، وٌموم المرالب بنشر تسجٌل الشركة فً الجرٌدة خالل ثالثٌن ٌوماً من تزارٌخ سزداد 
 الرسم.

 (07مادة )

ٌصززدر المرالززب شززهادة تسززجٌل الشززركة، وٌتعززٌن وضززعها فززً مكززان ظززاهر بززالمركز الززربٌس 

 إن وجد. للشركة، وصورة ضوبٌة منها فً كل فرع للشركة

 (01مادة )

ٌجوز لشركة التضامن أن تنشزا لهزا فروعزاً فزً أمزاكن متعزددة، علزى أن ٌزتم لٌزد الفزرع فزً  .1
مكتب التسجٌل الذي ٌمع فً محافظته بموافمة المرالب،مع إٌداع صورة مستخرجة مزن عمزد 

 تؤسٌس الشركة لدى هذا المكتب خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ إنشاء الفرع.
فً صورة عمد التؤسٌس اسم مكتب التسجٌل الذي سجلت فٌه الشزركة وتزارٌخ ٌجب أن ٌذكر  .2

التسجٌل، كما ٌلزم أن ٌودع فً مكتب التسجٌل الذي ٌتبعه الفرع، نماذج من التولٌع الخطزً 
 لممثل الشركة بالنسبة لهذا الفرع.

ة ٌموم المرالب با عالن عن تؤسٌس الفزرع بنشزره فزً الجرٌزدة وفزً إحزدى الصزحؾ الٌومٌز .3
 على نفمة الشركة.

 

 الفصل الثانً

 عاللة الشركاء ببعضهم وبالؽٌر

 (01مادة )

عمد شركة التضامن هو الذي ٌحدد حمزوق الشزركاء وااللتزامزات المترتبزة علزٌهم، ومنهزا توزٌزع 

األربات والخسابر، وإذا لم ٌنص العمد على هذا التوزٌع، فٌتم توزٌعها بٌن الشركاء بنسبة حصة 

 سمال الشركة.كل منهم فً رأ

 

 (21مادة )



للشركاء فً شركة التضامن االتفاق على تؽٌٌر حمولهم والتزاماتهم أو تعدٌلها التً ترتبت علٌهم 

ً تجاه بعضهم بعض بموجب عمد الشركة أو أي وثٌمة أخرى وٌشترط فً ذلزن تسزجٌل ونشزر أي  ا

 ً  ألحكام هذا المانون. تؽٌٌر أو تعدٌل وفما

 

 (20مادة )

للشززرٌن فززً شزركة التضززامن المٌززام بزؤي عمززل مززن األعمزال التالٌززة دون موافمززة خطٌززة ال ٌجزوز 

 مسبمة من بالً الشركاء:

 االتفاق مع الشركة للمٌام بؤي عمل لها مهما كان نوعه. .1
 االتفاق مع أي شخص إذا كان موضوع االتفاق ٌدخل ضمن ؼاٌات الشركة وأعمالها. .2
 ارسه لحسابه الخاص أو لحساب الؽٌر.ممارسة أي عمل ٌنافس به الشركة سواء م .3
االشتران فً شركة أخرى تمارس أعماالً مماثلة أو مشابهة ألعمال الشركة، أو المٌام بإدارة  .4

 تلن الشركات وال تشمل هذه المادة مجرد المساهمة فً الشركات المساهمة.
 (22مادة )

ة التضززامن مسززإوال ( مزن هززذا المزانون ٌعززد الشزرٌن فززً شزرك22مزع مراعززاة أحكزام المززادة ) .1
بالتضامن مع سابر شركابه عن الدٌون وااللتزامات التً ترتبزت علزى الشزركة أثنزاء وجزوده 
شرٌكاً فٌها، كما ٌصبح ورثته بعد وفاته فً حدود تركته مسبولٌن بالتضامن عن تلن الدٌون 

 وااللتزامات إلى أن توفى هذه الدٌون.
واء بؤلفاظ أو بكتابه أو تصزرؾ، أو سزمح كل من انتحل صفة الشرٌن فً شركة التضامن س .2

للؽٌر عن علم منه بإظهاره كذلن، ٌكون مسبوالً تجاه كل من أصبح دابناً للشركة اعتماداً منه 
 بصحة ا دعاء.

 (22مادة )

على دابنً الشركة مطالبتها بالوفاء بالدٌن والحصول علزى حكزم ضزدها لبزل التنفٌزذ علزى أمزوال 

 الشرٌن الخاصة.

 (21مادة )

للشرٌن فً شركة التضزامن االنسزحاب بإرادتزه المنفزردة مزن الشزركة إذا كانزت ؼٌزر محزددة  .1
 المدة، وٌترتب على ذلن التالً :

أن ٌبلػ المرالب والشركاء اآلخرٌن فً الشركة، إشزعاراً خطٌزاً بالبرٌزد المسزجل ٌتضزمن  .أ 
رؼبتززه باالنسززحاب مززن الشززركة، وٌسززري هززذا الحكززم اعتبززاراً مززن الٌززوم التززالً مززن نشززر 
المرالب إعالناً بذلن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على األلل على نفمة الشزرٌن المنسزحب، وال 

 ر إال من هذا التارٌخ. ٌحتج باالنسحاب على الؽٌ
أن ٌظل الشرٌن المنسحب مسبوالً بالتضامن مزع بزالً الشزركاء فزً الشزركة عزن الزدٌون  .ب 

وااللتزامات التً ترتبت علٌها لبل انسحابه منها وٌعد ضزامناً لهزا بؤموالزه الشخصزٌة مزع 
 بالً الشركاء وفماً ألحكام المانون.

ٌن فٌها عن أي ضرر لحك بها أو بهم بسبب أن ٌكون مسبوالً تجاه الشركة والشركاء البال .ج 
 انسحابه من الشركة، والتعوٌض عن ذلن.



إذا كانت شركة التضامن لمدة محددة، فال ٌجوز ألي شرٌن فٌها االنسزحاب منهزا خزالل تلزن  .2
 المدة إال بمرار من المحكمة.

ه المزادة ( من هزذ2-0ٌترتب على الشركاء البالٌن فً الشركة فً حال تطبٌك أحكام البندٌن ) .3
إجراء التعدٌالت الالزمة علزى عمزد الشزركة، وإجزراء التؽٌزرات الضزرورٌة علزى أوضزاعها 

 وفماً ألحكام هذا المانون.
( من هذه المادة، وكانت الشركة مكونه 0وفً حالة انسحاب أحد الشركاء وفماً ألحكام البند ) .4

الشرٌن البالً إدخزال من شخصٌن اثنٌن، فال ٌإدي ذلن إلى حل الشركة، ولكن ٌترتب على 
شرٌن جدٌد أو أكثر عوضاً عن الشرٌن المنسحب خالل ثالثة أشزهر مزن تزارٌخ االنسزحاب، 

 وإذا لم ٌتم ذلن خالل هذه المدة تحل الشركة حكماً.
 (25مادة )

ٌجوز ألحد الشركاء أن ٌطلب الحكم بحل الشركة لعزدم وفزاء شزرٌن  خزر أو أكثزر بمزا تعهزد  .1
للمحكمة وجود أسباب خطٌرة تسوغ ذلن وٌكون باطالً كل اتفاق ٌمضً بؽٌزر به، أو إذا بٌن 

 ذلن.
وٌجزوز للشزركاء أن ٌطلبزوا الحكزم بزإخراج شزرٌن تكزون تصزرفاته ممزا ٌمكزن اعتبزاره سززبباً  .2

 مسوؼاً لحل الشركة، على أن تبمى الشركة لابمة بٌن البالٌن.
 (29مادة )

  خر إال إذا نص عمد الشركة على ؼٌر ذلن.ٌجوز للشرٌن أن ٌنزل عن حصته ألي شرٌن . 0

ال ٌجوز للشرٌن النزول عن حصته فً الشركة إلى ؼٌر الشركاء إال بموافمة جمٌع الشركاء  .2
 أو بموافمة األكثرٌة المنصوص علٌها فً عمد الشركة.

من هذه المادة وجزب المٌزام ( 2، 0ٌن)وعلى أٌة حال إذا نزل الشرٌن عن حصته حسب البند .3
 التسجٌل والنشر وفك أحكام هذا المانون. بإجراءات

إذا نزل أحد الشركاء عن حصته فال ٌبرأ من دٌون الشزركة السزابمة علزى نزولزه لبزل دابنٌهزا  .4
 إال إذا ألروا هذا النزول وفماً للمواعد المعمول بها فً شؤن حوالة الدٌن.

 (27مادة )

ومع ذلزن ٌجزوز للشزرٌن أن كل اتفاق على جواز النزول عن الحصص دون لٌد ٌعد باطالً،  .1
ٌنزل إلى الؽٌر عن الحموق المتعلمة بحصته أو جزء منها، وال ٌكون لهذا النزول أثر إال بٌن 

 طرفٌه.
إذا نزززل أحززد الشززركاء إلززى الؽٌززر عززن حصززته فززً شززركة التضززامن دون موافمززة الشززركاء  .2

نافذ فً حك الشركة اآلخرٌن أو األؼلبٌة المبٌنة فً عمد الشركة، فإن هذا النزول ٌكون ؼٌر 
ودابنٌها والشركاء اآلخرٌن وال ٌحك لمن تم النزول له التدخل فً إدارة الشركة أو ا طزالع 

 على حساباتها ودفاترها.
ٌحزك لمززن تزم النزززول لزه لززبض حصزة األربززات التزً تسززتحك للشزرٌن المتنززازل وفزك حسززاب  .3

شركة أن ٌؤخذ مزن موجزودات األربات المتفك علٌه بٌن الشركاء، كما ٌحك له فً حالة حل ال
الشركة الحصة التً تستحك للشزرٌن المتنزازل وللتحمزك مزن ممزدار تلزن الحصزة ٌحزك لزه أن 

 ٌحصل على حساب التصفٌة اعتباراً من تارٌخ حل الشركة. 
 (21مادة )

ٌجوز ضم شرٌن أو أكثر إلى شركة التضامن بموافمة جمٌع الشزركاء فٌهزا إال إذا نزص عمزد  .1
ذلن، وٌصبح الشرٌن الجدٌد مسبوالً عن الدٌون وااللتزامات التزً ترتبزت  الشركة على ؼٌر

 على الشركة بعد انضمامه إلٌها، وضامناً لها بؤمواله الخاصة.



( من هذه المادة علزى أي شزرٌن جدٌزد ٌنضزم إلزى الشزركة بنززول أحزد 0تسري أحكام البند ) .2
 الشركاء له عن حصته فً الشركة، أو أي جزء منها.

 (21)المادة 

تبمى شركة التضامن لابمة وٌستمر وجودها فزً حالزة وفزاة أحزد الشزركاء فٌهزا، مزا لزم ٌزنص  .1
 عمد الشركة أو أي عمد  خر ولعه جمٌع الشركاء لبل وفاة أحد الشركاء فٌها على ؼٌر ذلن.

ٌنضم من ٌرؼب من ورثة الشرٌن المتوفى إلى الشركة كل بنسبة ما  ل إلٌه مزن حصزة   .أ 
ء متضامنٌن إذا كانوا ممن تتوافر فٌهم الشروط الواجزب توافرهزا فزً بصفة شركا همورث

 الشرٌن المتضامن وفماً ألحكام هذا المانون.
إذا كان بٌن ورثة الشزرٌن المتزوفى لاصزٌر أو فالزٌد لةهلٌزة المانونٌزة، ٌنضزم إلزى الشزركة  .ب 

 بصفة شرٌن موصى، وتتحول الشركة حكماً إلى شركة توصٌة بسٌطة.
ركة التضززامن فززً العمززل بعززد وفززاة أي مززن الشززركاء فٌهززا دون أن ٌكززون فززً إذا اسززتمرت شزز .2

عمدها أو فً أي عمد  خر ولعه جمٌع الشركاء لبل وفاة الشرٌن نص صرٌح بمنع اسزتمرار 
لٌامهززا، واسززتمرت علززى ذلززن الوجززه، فززال تسززؤل تركززة الشززرٌن المتززوفى عززن أي مززن الززدٌون 

 وفاته.وااللتزامات التً ترتبت على الشركة بعد 
 (21مادة )

ٌمدر نصٌب الشرٌن الذي ٌخرج من الشركة أو ورثته بحسب لٌمة حصته ٌزوم ولزوع مزا ٌسزوغ 

خروجه أو وفاته، وٌدفع هذا النصزٌب نمزداً، وال ٌكزون لزه أو للورثزة فزً حالزة عزدم رؼبزتهم فزً 

لحمزوق االنضمام للشركة نصٌب فٌما ٌستجد بعد ذلن من حموق للشركة إال بمدر مزا تكزون هزذه ا

 ناتجة عن عملٌات سابمة على أسباب خروجه، ما لم ٌنص عمد الشركة على ؼٌر ذلن.

 (20مادة )

إذا أفلس أحد الشركاء فً شركة التضامن ٌكون لزدابنً الشزركة حزك االمتٌزاز فزً طزابك إفالسزه 

علززى دٌونززه الخاصززة، أمززا إذا أفلسززت الشززركة، فتعطززى دٌززون دابنٌهززا حززك االمتٌززاز علززى دٌززون 

 كاء.الشر

 

 الفصل الثالث

 إدارة شركة التضامن

 (22مادة )

ٌحك لكل شرٌن أن ٌشترن فً إدارة شركة التضامن، ما لم ٌحدد الشزركاء فزً عمزد الشزركة  .1
أو فً عمد مستمل أسماء المفوضٌن بإدارتها والتولٌزع عنهزا، وصزالحٌاتهم، وعلزى الشزخص 

المزانون واللزوابح الصزادرة بموجبزه، وفزً المفوض أن ٌموم بؤعمال الشركة وفماً ألحكام هزذا 
حززدود الصززالحٌات المفوضززة إلٌززه، والحمززوق الممنوحززة لززه فززً عمززد الشززركة، وال ٌجززوز لززه 

 تماضً مكافؤة أو أجر عن عمله فً إدارة الشركة إال بموافمة الشركاء.
كزل مفززوض بززإدارة شزركة التضززامن والتولٌززع عنهزا ٌعززد ممززثالً عزن الشززركة وتلتزززم الشززركة  .2

 األعمال التً ٌموم بها بالنٌابة عنها، وباآلثار المترتبة على هذه األعمال.ب
 (22مادة )



 على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن، سواء كان شرٌكاً فٌها أم لم ٌكن: .1
أن ٌموم بالعمل لصالح الشركة بكزل أمانزة وإخزالص، وأن ٌحزافظ علزى حمولهزا وٌراعزً  .أ 

ً تدبٌر مصالحها ما ٌبذله فً تدبٌر مصالحه الخاصزة، مصالحها، وأن ٌبذل من العناٌة ف
 وأن ٌمتنع عن أي نشاط ٌلحك الضرر بالشركة.

أن ٌمززدم للشززركاء فٌهززا حسززابات صززحٌحة عززن أعمززال الشززركة ومعلومززات وافٌززة عنهززا  .ب 
بصورة دورٌة مناسبة وكلما طلب الشركاء أو أي منهم مثل تلزن الحسزابات والمعلومزات 

 والبٌانات منه.
الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن مسزبولٌة ضزمان أي ضزرر ٌلحمزه بالشزركة  ٌتحمل .2

أو ٌلحزك بهزا بسزبب إهمالزه أو تمصزٌره وتسزمط هزذه المسزبولٌة بانمضزاء ثزالث سزنوات علززى 
 انتهاء عمله فً إدارة الشركة ألي سبب من األسباب.

 (21مادة )

خزالل مزدة ال تزٌزد علزى ثالثزة على الشخص المفوض بإدارة الشركة، أن ٌمدم للشركاء فٌهزا  .1
 أشهر من انتهاء عمله فً إدارة الشركة :

حساباً عن كل منفعزة نمدٌزة أو عٌنٌزة أو حمزوق حصزل علٌهزا أو حازهزا مزن أي عمزل أو  .أ 
لنفسزه، بمزا فزً ذلزن أٌزة  تصرؾ ٌتعلك بالشركة لام به أثناء إدارتزه للشزركة واحزتفظ بهزا

سزمها أو عالمتهزا امنافع من ذلن المبٌل حصل علٌها نتٌجة السزتؽالله عنزوان الشزركة أو 
التجارٌة أو شهرتها، مما ٌترتب علٌه رد تلزن المنزافع للشزركة بكامزل ممزدارها أو لٌمتهزا 

 مع ضمان الضرر الذي لد ٌلحك بالشركة من جراء ذلن.
جززودات تعززود للشززركة ألززدم علززى وضززعها تحززت تصززرفه حسززاباً عززن أٌززة أمززوال أو مو .ب 

واستعملها أو استؽلها، أو لصد استؽاللها لمنفعته الشخصٌة وعلٌزه أن ٌعٌزد تلزن األمزوال 
 أو الموجودات للشركة مع ضمان لٌمة ما لحك بها من ضرر.

( مزن هزذا 22( مزن المزادة )2ال تسري أحكام سموط المسبولٌة المنصزوص علٌهزا فزً البنزد ) .2
مانون على األفعزال المنصزوص علٌهزا فزً هزذه المزادة، وال ٌمنزع ذلزن مزن تحمٌزل مرتكبهزا ال

 مسبولٌة جزابٌة بممتضى لانون  خر.
 

 (25مادة )

 ال ٌجوز للشرٌن ؼٌر المفوض بادارة الشركة أن ٌتدخل فً إدارتها. .1
م ٌجززه إذا لام الشرٌن ؼٌر المفزوض بعمزل باسزم الشزركة ال تلتززم الشزركة بهزذا العمزل مزا لز .2

الشركاء ولكن تلتززم الشزركة تجزاه الؽٌزر حسزن النٌزة بهزذا العمزل، وتعزود علزى هزذا الشزرٌن 
 بالمطالبة بالتعوٌض عن جمٌع األضرار التً لحمت أو لد تلحك بها من جراء هذا العمل.

 

 (29مادة )

 إذا كان الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن شزرٌكاً فٌهزا ومعٌنزاً فزً عمزد الشزركة بتلزن .1
الصفة، فٌجوز عزله من إدارتها بموافمة جمٌع الشركاء، دون موافمة الشرٌن المدٌر، إال إذا 

 نص عمد الشركة على ؼٌر ذلن.
ٌجززوز عزززل الشززرٌن المفززوض بززا دارة بمززرار مززن أؼلبٌززة الشززركاء إذا كززان معٌنززاً فززً عمززد  .2

 مستمل أو كان من ؼٌر الشركاء.
المحكمزة بنزاء علزى طلزب أحزد الشزركاء إذا  ٌجوز عزل الشرٌن المفوض بمزرار ٌصزدر عزن .3

 رأت المحكمة سبباً مسوؼاً ٌبرر العزل.



ال ٌترتب على عزل الشخص المفوض بإدارة شركة التضزامن فزً أي مزن الحزاالت الزواردة  .4
 ( من هذه المادة حل الشركة.2، 2، 0فً البنود )

 (27مادة )

لشخص المفوض بإدارتها أثنزاء لٌامزه تتحمل شركة التضامن النفمات والمصارٌؾ التً ٌتكبدها ا

بتسٌٌر أعمالها، كما تتحمل ما ٌلحك به مزن ضزرر بسزبب لٌامزه بزؤي عمزل لمصزلحة الشزركة أو 

 لحماٌة أموالها وحمولها، ولو لم ٌحصل على موافمة الشركاء المسبمة على ذلن.

 

 (21مادة )

أي شخص مفوض بإدارتها أو بؤي مستند  تلتزم شركة التضامن بؤي عمل أو تصرؾ لام به .1
 ولعه باسمها سواء أكان شرٌكاً فً الشركة أم لم ٌكن.

ٌعد الشخص المفوض بإدارة الشركة صاحب مصلحة ومخوالً بالمخاصمة باسزم الشزركة إال  .2
 إذا نص عمد الشركة على ؼٌر ذلن.

 (21مادة )

كزها الربٌس أو فً أي محزل تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها ولٌودها وسجالتها فً مر .1
تمارس فٌزه أعمالهزا، كمزا تلتززم إذا كزان رأسزمالها عشزرة  الؾ دٌنزار أردنزً أو أكثزر أو مزا 

بحفظ دفاتر وسجالت محاسبٌة منظمة بصورة أصولٌة، ولكل لانوناً ٌعادلها بالعملة المتداولة 
أهززل الخبززرة شززرٌن فٌهززا ا طززالع علٌهززا بنفسززه، أو بواسززطة مززن ٌفوضززه خطٌززاً بززذلن مززن 

 واالختصاص والحصول على نسخ أو صورة منها، وٌعد باطالً أي اتفاق على ؼٌر ذلن.
تلتزم شركة التضامن التً ٌبلػ رأسمالها مابة ألؾ دٌنار أردنً أو أكثر أو ما ٌعادلها بالعملة  .2

ً  المتداولة  بتعٌٌن مدلك حسابات لانونً ٌوافك علٌه أكثرٌة الشركاء. لانونا
 

 بعالفصل الرا

 انمضاء شركة التضامن وتصفٌتها

 (11مادة )

 تنمضً شركة التضامن فً أي من الحاالت التالٌة :

 اتفاق الشركاء جمٌعهم على حل الشركة أو دمجها فً شركة أخرى. .1
انتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة األصلٌة لها أم التً مددت إلٌهزا باتفزاق جمٌزع  .2

 الشركاء.
 الذي أسست من أجله.انتهاء الؽرض  .3
 ( من هذا المانون.21( من المادة )1بماء شرٌن واحد فٌها، مع مراعاة ما ورد فً البند ) .4
 شهر إفالس الشركة، وفً هذه الحالة ٌترتب على إفالس الشركة إفالس الشركاء. .5
شهر إفالس أحد الشركاء فٌها أو بالحجر علٌه، ما لم ٌمزرر بزالً الشزركاء اسزتمرار الشزركة  .6

 نهم، ما لم ٌوجد فً عمد الشركة ما ٌمنع ذلن.بٌ
 صدور حكم لضابً. .7
 شطب تسجٌل الشركة بمرار من المرالب بممتضى أحكام هذا المانون. .8



 (10مادة )

تنظر المحكمة فً حل شركة التضامن، بناًء على دعوى ٌمدمها أحزد الشزركاء وذلزن فزً أي  .1
 من الحاالت التالٌة :

إذا أخززل أي شززرٌن بعمززد الشززركة إخززالالً جوهرٌززاً مسززتمراً، أو ألحززك ضززرراً جسززٌماً بهززا  .أ 
 نتٌجة ارتكابه خطؤ فً إدارة شبونها أو فً رعاٌة مصالحها أو المحافظة على حمولها.

 إذا لم ٌعد ممكناً استمرار الشركة فً أعمالها إال بخسارة ألي سبب من األسباب. .ب 
كبٌراً منها بحٌث أصبحت الجدوى منتفٌزة مزن  لها أو جزءاً إذا خسرت الشركة جمٌع أموا .ج 

 استمرارها.
 إذا ولع أي خالؾ بٌن الشركاء، وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً. .د 
إذا أصبح أي من الشركاء عاجزاً بشزكل دابزم عزن المٌزام بؤعمالزه تجزاه الشزركة أو الوفزاء  .ه 

 بالتزاماتها.
( مزن هزذه المزادة أن تمزرر 0ص علٌهزا فزً البنزد )للمحكمة فً أي حالة من الحاالت المنصزو .2

حل الشركة، أو أن تمرر بماءها واستمرارها فً العمزل بعزد إخزراج شزرٌن أو أكثزر منهزا إذا 
كززان ذلززن  ٌززإدي حسززب تمززدٌرها إلززى اسززتمرار الشززركة فززً أعمالهززا بصززورة طبٌعٌززة تحمززك 

 مصلحة الشركة والشركاء البالٌن فٌها وتحفظ حموق الؽٌر.
 (12)مادة 

إذا تولفت شركة التضامن عن ممارسزة أعمالهزا فعلزى المفزوض بإدارتهزا أو أي شزرٌن فٌهزا  .1
تبلٌػ المرالب بذلن خالل مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوماً من تزارٌخ تولفهزا، وكزذلن إذا وصزل 
إلى علزم المرالزب أن الشزركة متولفزة عزن ممارسزة أعمالهزا، فلزه إمهزال الشزركة للعزودة إلزى 

مالها خالل مدة ٌحددها لها أو أن ٌمرر شطب تسزجٌل الشزركة، وإعزالن ذلزن فزً ممارسة أع
الجرٌدة وفً إحدى الصحؾ الٌومٌة على نفمة الشزركة دون أن ٌخزل ذلزن بمسزبولٌة الشزركة 
أو الشركاء فٌها عن التزاماتها، والتزاماتهم تجاه الؽٌر، أو ٌزإثر علزى تلزن االلتزامزات حتزى 

 جٌل الشركة.تارٌخ ا عالن عن شطب تس
ألي متضرر من لرار المرالب بشطب تسزجٌل شزركة التضزامن أن ٌطعزن فٌزه لزدى محكمزة  .2

العدل العلٌا خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ نشر المرار فً الجرٌدة، وٌولؾ تنفٌذ لزرار الشزطب 
الحالززة نهابٌززاً وٌترتززب علززى  هعنززد الطعززن فٌززه، وٌعززد الحكززم الززذي تصززدره المحكمززة فززً هززذ

 ره فً الجرٌدة بعد تبلٌؽه له.المرالب نش
 (12مادة )

إذا تؤلفت شركة التضامن لمدة معٌنة واستمرت فً تعاطً أعمالها بعد انتهاء تلن المدة بدون  .1
اتفاق جدٌد، فٌعد ذلن استمراراً لتلزن الشزركة وتظزل حمزوق الشزركاء والتزامزاتهم كمزا كانزت 

 شركة المتفك علٌها بٌنهم.حٌن انتهاء المدة المعٌنة بمدر ما ٌتفك ذلن وشروط ال
علززى الشززركاء إبززالغ المرالززب باسززتمرار الشززركة فززً أعمالهززا خززالل خمسززة عشززر ٌومززاً مززن  .2

( مززن هززذا 222انتهززاء مززدة الشززركة، وإال تعرضززوا للعموبززة المنصززوص علٌهززا فززً المززادة )
 المانون.

 

 (11مادة )

تعد شركة التضامن بعد انمضابها ألي سبب من األسباب المنصوص علٌها فً هذا المزانون،  .1
فً حالة تصفٌة وتتم تصفٌة أموالها وتمسٌمها بٌن الشركاء وفماً لما هزو متفزك علٌزه فزً عمزد 



الشركة أو فً أي وثٌمة مولعة من جمٌع الشركاء، فإذا لم ٌوجد ذلن االتفاق فتتبع فً تصفٌة 
 تمسٌم أموالها بٌن الشركاء أحكام هذا المانون.الشركة و

تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصزفٌة بشخصزٌتها االعتبارٌزة إلزى أن تزتم تصزفٌتها  .2
وذلززن بالمززدر وإلززى المززدى الالزمززٌن للتصززفٌة و جراءاتهززا، وتنتهززً سززلطة المززدٌر المفززوض 

أو مززن ؼٌززرهم، وٌجززب أن  بززإدارة أعمززال الشززركة فززً هززذه الحالززة سززواء كززان مززن الشززركاء
 ٌضاؾ إلى عنوان الشركة خالل مدة تصفٌتها عبارة )تحت التصفٌة(.

 (15مادة )

إذا كانت تصفٌة شركة التضامن اختٌارٌة باتفاق جمٌزع الشزركاء، فٌعزٌن المصزفً، وٌحزدد أجزره 

لزى من لبلهم، فإذا اختلفوا على ذلزن ٌزتم تعٌزٌن المصزفً وتحدٌزد أجزره مزن لبزل المحكمزة بنزاء ع

طلب الشركاء أو أي منهم، وأما إذا كانت الشركة لد انمضت بحكم المانون أو بمرار لضابً فٌتم 

من لبل المحكمة وفً جمٌع األحوال ٌجوز للمحكمة بناء على طلب  هتعٌٌن المصفً وتحدٌد أجر

أحد الشزركاء وألسزباب مسزوؼة أن تمضزً بعززل المصزفً، وكزل لزرار أو حكزم بعززل المصزفً 

شتمل علزى تعٌزٌن مزن ٌحزل محلزه، وٌجزب نشزر اسزم المصزفً وطرٌمزة التصزفٌة التزً ٌجب أن ٌ

 حددها الشركاء أو حددتها المحكمة فً الجرٌدة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على نفمة الشركة.

 (19مادة )

على مصفً شركة التضامن أن ٌبدأ عمله بإعداد لابمة تتضزمن أمزوال الشزركة وموجوداتهزا  .1
ا لها من حموق على الؽٌر ومزا علٌهزا مزن التزامزات وال ٌحزك لزه أن وأن ٌعمل على تحدٌد م

ٌنزل عن أي من هذه األموال والموجودات والحموق أو ٌتصرؾ بها إال بموافمزة مسزبمة مزن 
 جمٌع الشركاء.

لٌس للمصفً أن ٌمارس أي عمل جدٌد مزن أعمزال الشزركة أو باسزمها إال مزا كزان الزمزاً أو  .2
 به الشركة.ضرورٌاً  تمام عمل لامت 

ٌعد المصفً مسزبوالً بصزفته الشخصزٌة وإذا تعزدد المصزفون كزانوا مسزبولٌن بالتضزامن عزن  .3
 مخالفة أحكام هذه المادة.

 (17مادة )

علززى المصززفً التمٌززد بززا جراءات المانونٌززة والعملٌززة لتصززفٌة شززركة التضززامن وفمززاً ألحكززام هززذا 

المسززتحمة للشززركة، وتسززدٌد الززدٌون  المززانون أو أي لززانون  خززر، بمززا فززً ذلززن تحصززٌل الززدٌون

 المستحمة علٌها حسب األولوٌة المانونٌة الممررة لها.

 

 (11مادة )

على المصفً عند االنتهاء من تصفٌة شركة التضامن أن ٌمدم لكل شرٌن فٌها حساباً ختامٌاً عن 

ة إذا كزان األعمال وا جراءات التً لام بها فً سٌاق التصفٌة، وٌمزدم ذلزن الحسزاب إلزى المحكمز

نسزخة مزن ذلزن  هاالمصفً لد عٌن من لبلهزا، وٌبلزػ المرالزب فزً جمٌزع حزاالت التصزفٌة وأسزباب

 الحساب، لإلعالن عن تصفٌة الشركة فً الجرٌدة.

 (11مادة )



تتبع األحكام والمواعد التالٌة فزً تسزوٌة الحمزوق بزٌن الشزركاء بعزد انمضزاء شزركة التضزامن  .1
موالها وموجوداتها فً تسزوٌة تلزن الحمزوق وااللتزامزات ووضعها تحت التصفٌة، وتستعمل أ

المترتبة علٌها بما فً ذلن األموال التً لدمها الشركاء ألؼراض تلزن التسزوٌة وكجززء منهزا 
 وفماً للترتٌبات التالٌة:

 نفمات التصفٌة وأتعاب المصفً. .أ 
 المبالػ المستحمة على الشركة للعاملٌن فٌها. .ب 
 ة للخزٌنة العامة.المبالػ المستحمة على الشرك .ج 
 الدٌون المستحمة على الشركة لؽٌر الشركاء فٌها. .د 
 المروض التً لدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم فً رأس مالها. .ه 

حسب  أو خسارتها ٌنال كل شرٌن من الربح وٌتحمل من الخسارة، بما فً ذلن ربح التصفٌة .2
النسبة المتفك علٌهزا والمحزددة فزً عمزد الشزركة، وإذا لزم ٌزنص العمزد علزى هزذه النسزبة، فٌزتم 

 توزٌع األربات والخسابر بنسبة حصة كل منهم فً رأس المال.
ٌمسم ما تبمى بعزد ذلزن مزن أمزوال الشزركة وموجوداتهزا بزٌن الشزركاء كزل بنسزبة حصزته فزً  .3

 رأسمالها.
 

 الباب الثانً

 البسٌطة شركة التوصٌة

 (51مادة )

تتؤلؾ شركة التوصٌة البسٌطة من الفبتٌن التزالٌتٌن مزن الشزركاء وتزدرج وجوبزاً أسزماء الشزركاء 

 فً كل منهما فً عمد الشركة:

الشزززركاء المتضزززامنون : وهزززم الزززذٌن ٌتولزززون إدارة الشزززركة وممارسزززة أعمالهزززا، وٌكونزززون  .1
 رتبة علٌها فً أموالهم الخاصة.مسبولٌن بالتضامن عن دٌون الشركة وااللتزامات المت

الشززركاء الموصززون : وهززم الززذٌن ٌسززاهمون فززً رأس مززال الشززركة دون أن ٌحززك لهززم إدارة  .2
الشركة أو ممارسة أعمالها وٌكون كل منهم مسبوالً عن دٌون الشركة وااللتزامات المترتبزة 

 علٌها بممدار حصته فً رأس مال الشركة.
 

 (50مادة )

التوصٌة البسٌطة إال على أسماء الشركاء المتضزامنٌن وإذا لزم ٌكزن فٌهزا ال ٌشتمل عنوان شركة 

إال شرٌن واحد متضامن فٌجب أن تضاؾ عبارة )وشركاه( إلى اسمه، وال ٌجزوز أن ٌزذكر اسزم 

أي شرٌن موصً فً عنوان الشركة، فإذا ذكر بناء على طلبه أو علمه بذلن فإنه ٌصبح مسبوالً 

التزً ترتبزت علٌهزا كشزرٌن متضزامن تجزاه الؽٌزر ممزن ٌكزون لزد  عن دٌون الشركة وااللتزامات

 اعتمد فً تعامله مع الشركة على ذلن بحسن نٌة.

 (52مادة )

ال ٌجززوز للشززرٌن الموصززى أن ٌتززدخل فززً إدارة شززبون شززركة التوصززٌة البسززٌطة ولززٌس لززه  .1
سزززلطة إلزامهزززا، ولزززو بموجزززب وكالزززة، إنمزززا ٌجزززوز لزززه أن ٌطلزززع علزززى دفاترهزززا وحسزززاباتها 



والسجالت الخاصة بالمرارات المتخذة فً أثناء إدارتها وأن ٌستوضزح عزن حالتهزا وأمورهزا 
 وٌتداول والشركاء اآلخرون بشؤنها.

وإذا تدخل الشرٌن الموصى فً إدارة شبونها فٌكون مسبوالً عن جمٌزع الزدٌون وااللتزامزات  .2
ى أنه ال ٌعد من أعمزال التً تحملتها الشركة أثناء تدخله فً إدارتها كؤنه شرٌن متضامن عل

 التدخل مرالبة تصرفات مدٌري الشركة وتمدٌم اآلراء إلٌهم.
 (52مادة )

ٌجوز لبول شرٌن متضزامن جدٌزد فزً شزركة التوصزٌة البسزٌطة، وذلزن بموافمزة جمٌزع الشزركاء 

 المتضامنٌن واألؼلبٌة العددٌة المالكة ألؼلبٌة حصص الشركاء الموصٌن فً رأسمال الشركة.

 (51)مادة 

ٌجززوز للشززرٌن الموصززً أن ٌنزززل عززن حصززته إلززى شززخص  خززر بموافمززة الشززركاء المتضززامنٌن 

واألؼلبٌة العددٌة للشركاء الموصٌن وٌصبح المتنازل له شرٌكاً موصٌاً فً الشركة إال إذا وافزك 

جمٌع الشركاء المتضامنٌن واألؼلبٌة العددٌة للشركاء الموصٌن على أن ٌزدخل شزرٌكاً متضزامناً 

 الشركة. فً

 (55مادة )

ٌفصززل فززً أي خززالؾ ٌمززع فززً إدارة شززركة التوصززٌة البسززٌطة بإجمززاع الشززركاء المتضززامنٌن 

 واألؼلبٌة العددٌة للشركاء الموصٌن فٌها.

 (59مادة )

ال ٌجوز إجراء أي تؽٌٌر أو تعدٌل فً عمد شركة التوصٌة البسٌطة، إال بموافمة جمٌزع الشزركاء 

 ددٌة للشركاء الموصٌن فٌها.المتضامنٌن، واألؼلبٌة الع

 (57مادة )

ال تحل شركة التوصٌة البسٌطة بإفالس الشرٌن الموصى، أو إعساره أو وفاتزه أو فمدانزه أهلٌتزه 

 أو إصابته بعجز دابم.

 

 

 (51مادة )

تطبك على شركة التوصٌة البسٌطة األحكام التً تطبك على شركة التضزامن المنصزوص علٌهزا 

 نص فً هذا الباب. فٌهافً الحاالت التً لم ٌرد فً هذا المانون، وذلن 

 

 الباب الثالث



 شركة المحاصة

 (51مادة )

شركة المحاصة شركة تنعمد بٌن شخصٌن أو أكثر ٌمارس أعمالها شرٌن ظاهر ٌتعامزل مزع  .1
 الؽٌر، بحٌث تكون الشركة ممتصرة على العاللة الخاصة بٌن الشركاء.

االعتبارٌزززة وال تخضزززع ألحكزززام النشزززر والتسزززجٌل ال تتمتزززع شزززركة المحاصزززة بالشخصزززٌة  .2
 ، وٌجوز إثباتها بٌن الشركاء بجمٌع طرق ا ثبات.وإجراءاتها والترخٌص

 (91مادة )

ال ٌجوز لمن سبك أن شارن ؼٌره فً صفمة تجارٌة أن ٌشارن فٌها أشخاصاً  خرٌن إال بموافمة 

 الشركاء المحاصٌن، ما لم ٌوجد اتفاق ٌمضً بؽٌر ذلن.

 (90) مادة

لٌس للؽٌر حك الرجوع إال على الشرٌن الذي تعامل معه فً شركة المحاصة فزإذا ألزر الشزركاء 

فٌهزا بوجزود الشزركة أو صزدر عززنهم مزا ٌزدل الؽٌزر علزى وجودهززا بزٌن الشزركاء، جزاز اعتبارهززا 

 شركة لابمة فعالً، وٌكون الشركاء فٌها مسبولٌن تجاه ذلن الؽٌر على وجه التضامن.

 

 

 (92مادة )

وكٌفٌزة  همٌحدد عمزد شزركة المحاصزة أؼراضزها وطرٌمزة إدارتهزا وحمزوق الشزركاءوالتزامات .1
توزٌع األربات والخسابر، ومدى رلابة الشرٌن المحاص على ا دارة وأٌة أمور أخرى ٌتفك 

 علٌها الشركاء.
للشرٌن المحاص الحصول على بٌان حسابً عن التصفٌة بعد إنجازهزا، وعلزى بٌزان سزنوي  .2

 تدت ألكثر من سنة.إذا ام
 

 (92مادة )

 التً تنمضً بها شركة التضامن. نفسها لطرقباتنمضً شركة المحاصة  .1
ال ٌعمب انمضاء شركة المحاصة "تصزفٌة" وإنمزا ٌعمبزه حسزاب ختزامً بزٌن الشزركاء ٌتزولى  .2

 تسوٌته عند النزاع خبٌر تعٌنه المحكمة.
 

 الباب الرابع

 الشركة ذات المسبولٌة المحدودة

 عامةأحكام 

 (91مادة )



ً  عنتتؤلؾ الشركة ذات المسبولٌة المحدودة من شرٌكٌن على األلل وال تزٌد  .1 ، خمسٌن شرٌكا
وتكون مسبولٌة الشرٌن عن دٌونها وااللتزامات المترتبة علٌها وخسابرها بممدار حصته فً 

 رأسمالها.
ذات مسزبولٌة ٌجوز للوزٌر بناء على تنسٌب مبرر من المرالب الموافمة على تسجٌل شزركة  .2

 محدودة تتؤلؾ من شخص واحد.
 (95مادة )

ٌجب أال ٌمل رأسمال الشركة ذات المسبولٌة المحدودة عن خمسٌن ألزؾ دٌنزار أردنزً أو مزا  .1
ً  ٌعادلها بالعملة المتداولزة ، ممسزماً إلزى حصزص متسزاوٌة، لٌمزة الحصزة الواحزدة دٌنزار لانونزا

ه إذا تملن الحصزة أكثزر مزن شزخص واحزد واحد على األلل وهى ؼٌر لابله للتجزبة، على أن
ألي سبب وجب على الشركاء فٌها اختٌار واحد منهم لٌنوب عنهم لدى الشركة، فإذا لم ٌتفك 

 ً مزن تزارٌخ اشزتراكهم فزً الحصززة  الشزركاء فٌهزا أو لزم ٌوافمزوا علزى ذلزن خززالل ثالثزٌن ٌومزا
مزدٌرٌن حسزب ممتضزى فٌنوب عنهم الشخص الذي ٌختاره من بٌنهم مدٌر الشركة أو هٌبزة ال

 الحال.
 ال ٌجوز أن تكون حصة الشرٌن عمال ٌإدٌه للشركة. .2

 (99مادة )

ال ٌجوز للشركة ذات المسبولٌة المحدودة طرت حصصها أو زٌادة رأسمالها، أو االلتراض عزن 

 طرٌك االكتتاب العام، وال ٌجوز لها إصدار أسهم أو سندات لرض لابلة للتداول.

 

 (97مادة )

المسبولٌة المحدودة أن تتخزذ عنوانزاً خاصزاً، وٌجزوز أن ٌكزون عنوانهزا مسزتمداً  للشركة ذات .1
 من أؼراضها، وٌجوز أن ٌتضمن عنوانها اسم شرٌن أو أكثر.

ٌحك لشركة التضامن أو التوصٌة البسٌطة االحتفاظ بعنوانها األصلً إذا ما رؼبت بزالتحول  .2
 إلى شركة ذات مسبولٌة محدودة.

ان الشززركة عبززارة )ذات مسززبولٌة محززدودة( وأن ٌززدرج عنوانهززا ٌجززب أن ٌضززاؾ إلززى عنززو .3
وممدار رأسمالها فً جمٌع أورالها ومطبوعاتهزا وعمودهزا وفواتٌرهزا، فزإذا أهمزل المزدٌرون 
مراعززاة ذلززن كززانوا مسززبولٌن بالتضززامن عززن التزامززات الشززركة والتعوٌضززات فززً أمززوالهم 

 الخاصة تجاه الؽٌر.
 

 

 

 الفصل األول

 ذات المسبولٌة المحدودة تؤسٌس الشركة

 (91مادة )

 ٌخضع تؤسٌس الشركة ذات المسبولٌة المحدودة لإلجراءات التالٌة :



عمززد تؤسٌسززها  ٌمززدم طلززب تؤسززٌس الشززركة ذات المسززبولٌة المحززدودة إلززى المرالززب مرفمززاً بززه .1
ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الؽاٌة، وٌولع من الشركاء أمام المرالزب أو مزن ٌفوضزه 

 خطٌاً بذلن أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامٌن المجازٌن.
 ٌجب أن ٌتضمن عمد تؤسٌس الشركة ذات المسبولٌة المحدودة البٌانات التالٌة: .2

 والمركز الربٌس لها. عنوان الشركة واسمها، وؼاٌاتها، .أ 
 أسماء الشركاء، وجنسٌة كل منهم وعنوانه. .ب 
ممززدار رأسززمال الشززركة، وحصززة كززل شززرٌن فٌززه النمدٌززة، أو العٌنٌززة، مززع وصززؾ دلٌززك  .ج 

 للحصص العٌنٌة ولٌمتها التً لدرت بها.
 مجلس الرلابة إذا كان عدد الشركاء ٌزٌد على سبعة. .د 

لمحدودة البٌانات المنصزوص علٌهزا فزً البنزد ٌجب أن ٌتضمن نظام الشركة ذات المسبولٌة ا .3
 ( من هذه المادة، با ضافة إلى البٌانات التالٌة : 2)

طرٌمة إدارة الشركة، وعدد أعضاء هٌبة المدٌرٌن وصالحٌاتهم، وحدود صالحٌات هٌبة  .أ 
 رٌن فً ا ستدانه، ورهن العمارات التً تملكها الشركة، وتمدٌم الكفاالت باسمها.ٌالمد

نزول عن الحصص فً الشركة وا جراءات الواجب اتباعها فً ذلن والصزٌؽة شروط ال .ب 
 التً ٌجب أن ٌحرر بها النزول.

 كٌفٌة توزٌع األربات والخسابر على الشركاء. .ج 
اجتماعززات الجمعٌززة العامززة للشززركاء ونصززابها المززانونً، ونصززاب اتخززاذ المززرارات فٌهززا  .د 

 وا جراءات الخاصة بكٌفٌة عمد تلن االجتماعات.
 .هاإجراءاتولواعد تصفٌة الشركة  .ه 
 أي بٌانات أخرى إضافٌة ٌمدمها الشركاء أو ٌطلب المرالب تمدٌمها. .و 

 (91مادة )

ٌلتزم ممدمو الحصص العٌنٌة فزً رأسزمال الشزركة بنمزل ملكٌتهزا للشزركة وبالمحافظزة علٌهزا  .1
 وعدم التصرؾ فٌها إلى حٌن تسلٌمها إلى الشركة.

بنمل ملكٌتها إلى الشركة، فٌكونون ملزمٌن حكماً بدفع لٌمتهزا إذا لم ٌمم ممدمو هذه الحصص  .2
نمداً وفك السزعر الزذي اعتمزده المإسسزون فزً نظزام الشزركة وعلزى المرالزب طلزب مزا ٌثبزت 

 صحة تمدٌر لٌمة الحصص العٌنٌة.
تعزد حمززوق االمتٌززاز وحمزوق االختززراع والمعرفززة الفنٌزة وؼٌرهززا مززن الحمزوق مززن الممززدمات  .3

 العٌنٌة.
المإسسون مسبولٌن بالتضامن تجاه الؽٌر عزن صزحة تمزدٌر الحصزص العٌنٌزة بمٌمتهزا  ٌكون .4

الحمٌمٌة فزً تزارٌخ تمزدٌم طلزب التسزجٌل للمرالزب، وتسزمط دعزوى المسزبولٌة بمزرور خمزس 
 سنوات من تارٌخ تسجٌل الشركة فً سجل الشركات.

 

 (71مادة )

زعت جمٌع الحصص النمدٌة فً عمد ال ٌتم تؤسٌس الشركة ذات المسبولٌة المحدودة إال إذا و .1
تؤسٌس الشركة بٌن الشركاء ودفعت لٌمتها فً مصزرؾ مزن المصزارؾ المعتمزدة وٌجزب أن 

 تودع الشهادة المثبتة للدفع مع عمد التؤسٌس لدى مرالب الشركات.
ال ٌجوز للمصرؾ تسلٌم المبالػ المدفوعة من الشركاء عزن حصصزهم فزً رأسزمال الشزركة  .2

ٌبزة المزدٌرٌن بعزد حصزول الشزركة علزى شزهادة تسزجٌل حسزب األصزول وال إال للمدٌر أو له
 ٌجوز  دارة الشركة إلراض الشركاء من مالها.

 



 

 (70مادة )

ٌصدر المرالب لراره بالموافمة على تسجٌل الشركة خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تمدٌم  .1
ه أن فزً عمزد الشزركة أو الطلب والتولٌع علٌه من لبل الشركاء، وله رفض الطلب إذا تبٌن ل

نظامها ما ٌخالؾ األحكام المنصوص علٌها فً هذا المانون أو فً اللوابح الصادرة بموجبه، 
أو فً أي لانون  خر معمول به فً فلسزطٌن، ولزم ٌمزم الشزركاء بإزالزة المخالفزة خزالل المزدة 

ثالثزٌن  التً ٌحددها المرالزب، وللشزركاء االعتزراض علزى لزرار الزرفض إلزى الزوزٌر خزالل
ٌوماً من تبلٌؽزه إلزٌهم، وإذا لزرر الزوزٌر رفزض االعتزراض، فٌحزك للمعترضزٌن الطعزن فزً 

 لراره لدى محكمة العدل العلٌا خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ تبلٌؽهم المرار.
إذا وافك المرالب على تسجٌل الشركة أو تمت هذه الموافمة بمرار من الوزٌر أو من محكمة  .2

( من هذه المادة، وبعد أن ٌمزدم الشزركاء الوثزابك التزً تثبزت 0ألحكام البند )العدل العلٌا وفماً 
مزن رأسزمال الشزركة لزد تزم دفعزه، ٌمزوم المرالزب خمسٌن بالمابزة  %(51أن ما ال ٌمل عن )

باستٌفاء رسوم التسجٌل، وٌصدر شهادة بتسجٌلها وتنشر فزً الجرٌزدة، وفزً جمٌزع األحزوال 
 كة خالل السنتٌن التالٌتٌن لتسجٌلها.ٌجب أن ٌسدد بالً رأسمال الشر

 

 الفصل الثانً

 الحصص وانتمالها

 (72مادة )

للشرٌن فً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة أن ٌنزل عن حصصه فً رأسمال الشزركة إلزى  .1
أي من الشزركاء أو لؽٌزرهم، بموجزب سزند تحوٌزل وفمزاً للصزٌؽة المحزددة فزً نظزام الشزركة، 

المرالب وا عالن عنه واستٌفاء الرسوم الممررة لذلن وال ٌحتج بهزذا وٌتم لٌده وتوثٌمه لدى 
 النزول فً مواجهة الشركة أو الشركاء أو الؽٌر إال بعد لٌده وتوثٌمه على الوجه المتمدم.

ال ٌتولؾ نزول الشرٌن عن حصصه فً رأسمال الشركة ذات المسبولٌة المحدودة بالبٌع أو  .2
ى موافمزة بزالً الشزركاء أو مزدٌر الشزركة أو هٌبزة المزدٌرٌن بؽٌره إلى أحد الشركاء فٌها علز

 فٌها.
 (72مادة )

إذا رؼب أحد الشركاء فً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة، بٌع حصصه فً الشزركة للؽٌزر  .1
علٌه أن ٌمدم طلباً بذلن إلى مدٌر الشركة أو هٌبة المدٌرٌن حسب والع الحال ٌتضمن السعر 

 الذي ٌطلبه.
أو هٌبة المدٌرٌن إخطار بالً الشركاء بشروط البٌزع خزالل أسزبوع مزن تزارٌخ  وعلى المدٌر .2

تمدٌم الطلب إلٌه، وٌكون للشركاء األولوٌة فً الشراء بالسزعر المعزروض، وعلزى المزدٌر أو 
 هٌبة المدٌرٌن إبالغ المرالب بنسخة من الطلب.

، تمسزم الحصزص إذا تمدم أكثر من شرٌن لشراء الحصزص المزراد بٌعهزا بالسزعر المعزروض .3
بززٌن الززراؼبٌن مززن الشززركاء بالشززراء كززل بنسززبة حصززته فززً رأسززمال الشززركة، وفززً حالززة 
االختالؾ على السعر ٌعٌن المرالب مدلك حسابات لانونٌاً على نفمة الشركة لتحدٌزد السزعر، 

 وٌعد تمدٌره نهابٌاً، وتمسم الحصص بٌن الشركاء الراؼبٌن بالشراء.



اً من تارٌخ إخطار الشركاء بشروط البٌع دون أن ٌبدي أحد مزنهم ٌوم ٌنإذا انمضت مدة ثالث .4
رؼبته فً الشراء بالسعر المعروض أو بالسعر الممدر مزن مزدلك الحسزابات، ٌكزون للشزرٌن 
 الراؼب بالبٌع الحك فً بٌع حصصه للؽٌر بالسعر المعروض أو بالسعر الممدر كحد أدنً.

بته فً شراء الحصص المراد بٌعهزا خزالل ثالثزٌن أما إذا لم ٌبد أي من الشركاء أو الؽٌر رؼ .5
( أعزاله، ٌجزوز للشزرٌن الراؼزب بزالبٌع الطلزب مزن 1ٌوماً من انتهاء المدة المعٌنة فً البند )
 المرالب بٌع الحصص بالمزاد العلنً.

 

 

 (71مادة )

إذا صدر حكم لضابً بالتنفٌذ على حصص أحد الشركاء المدٌنٌن فتعطى األولوٌة فً شراء  .1
الحصص لبالً الشركاء فً الشزركة، وإذا لزم ٌتمزدم أحزد مزنهم لشزرابها أو تعزذر االتفزاق  تلن

على السعر خالل مدة ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ صزدور الحكزم بالتنفٌزذ، تعزرض تلزن الحصزص 
للبٌع بالمزاد العلنً، ولكل شرٌن فً الشركة الدخول باسمه فً المزاد على لدم المساواة مع 

 الحصص لنفسه. الؽٌر وشراء تلن
 ٌصدر المرالب التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ عملٌات البٌع بالمزاد العلنً ألؼراض هذه المادة. .2

 (75مادة )

إذا توفً أي شرٌن فً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة، تنتمل حصصه إلى ورثته، وٌطبزك  .1
 هذا الحكم على الموصى لهم بؤي حصة أو حصص فً الشركة.

شرٌن المتوفى بزا رث أو بالوصزٌة إلزى أكثزر مزن شزخص وكزان ذلزن حال انتمال حصص ال .2
ٌإدي إلى زٌادة عدد الشركاء على الخمسٌن، بمٌت حصزص جمٌزع الورثزة أو الموصزى لهزم 
فً حكم حصة واحدة بالنسزبة إلزى الشزركة مزا لزم ٌتفزك الورثزة أو الموصزى لهزم علزى انتمزال 

 لشركاء.الحصص إلى عدد منهم ٌدخل ضمن الحد األلصى لعدد ا
 (79مادة )

 تحتفظ الشركة فً الممر الربٌس لها بسجل خاص للشركاء تدون فٌه البٌانات التالٌة عنهم : .1
 اسم الشرٌن ولمبه إذا كان له لمب وجنسٌته ومركز إلامته وعنوانه على وجه التحدٌد. .أ 
 عدد الحصص التً ٌملكها الشرٌن ولٌمتها. .ب 
 وتفاصٌله وتارٌخ ولوعه.التؽٌٌر الذي ٌطرأ على حصص الشرٌن  .ج 
ما ٌمع على حصص الشرٌن من حجز أو رهن وأي لٌود أخرى والتفاصٌل المتعلمة بها،  .د 

 وال ٌكون لذلن أثر فً مواجهة الشركة أو الؽٌر إال من تارٌخ لٌده فً سجل الشركاء.
ٌكون المدٌر أو هٌبة المدٌرٌن فً الشركة مسبولٌن عن السجل وعن صحة البٌانات المدرجة  .2

 فٌه.
ٌحك لكل شرٌن فً الشركة ولكل ذي مصلحة من ؼٌر الشزركاء االطزالع علزى هزذا السزجل  .3

 ً  بذلن. بنفسه أو بواسطة من ٌفوضه خطٌا
4.  ً بالبٌانزات المدونزة فزً  على مدٌر الشركة أو ربٌس هٌبة المدٌرٌن فٌها تزوٌد المرالب سزنوٌا

( من هذه المزادة، وذلزن 0)السجل الخاص بالشركاء فً الشركة المنصوص علٌها فً الفمرة 
خالل الشهر األول مزن انتهزاء السزنة المالٌزة للشزركة وبكزل تعزدٌل أو تؽٌٌزر ٌطزرأ علزى تلزن 

 ً  من تارٌخ ولوع التعدٌل أو التؽٌٌر. البٌانات خالل مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوما
 



 الفصل الثالث

 إدارة الشركة ذات المسبولٌة المحدودة

 (77مادة )

ٌتولى إدارة الشركة مدٌر، أو هٌبة مدٌرٌن، ال ٌمل عدد أعضابها عن اثنزٌن، وال ٌزٌزد علزى  .1
سبعة وفك ما ٌنص علٌه النظام األساسً للشركة لمدة ال تزٌزد علزى أربزع سزنوات، وتنتخزب 

 هٌبة المدٌرٌن ربٌساً لها ونابباً له.
ن فٌهزا الصزالحٌة الكاملزة فزً ٌكون لمدٌر الشركة ذات المسبولٌة المحزدودة أو لهٌبزة المزدٌرٌ .2

إدارة الشركة فً الحزدود التزً ٌبٌنهزا نظامهزا، وتعزد األعمزال والتصزرفات التزً ٌمزوم بهزا أو 
ٌمارسها المدٌر أو هٌبة المدٌرٌن باسم الشركة ملزمة لها فً مواجهة الؽٌر الذي ٌتعامل مزع 

 عمد تؤسٌسها.الشركة بحسن نٌة بؽض النظر عن أي لٌد ٌرد فً نظام الشركة أو فً 
ٌعد الؽٌر الذي ٌتعامل مع الشزركة حسزن النٌزة مزا لزم ٌثبزت ؼٌزر ذلزن علزى أنزه ال ٌلززم ذلزن  .3

الؽٌر بالتحمك من وجود أي لٌد على صالحٌات المدٌر أو هٌبزة المزدٌرٌن علزى سزلطتهم فزً 
 إلزام الشركة بموجب عمدها أو نظامها.

 (71مادة )

كزان مزدٌراً منفزرداً لهزا أو أحزد أعضزاء هٌبزة أة، سزواء ٌعد مدٌر الشركة ذات المسبولٌة المحزدود

المدٌرٌن فٌها مسبوالً تجزاه الشزركة والشزركاء فٌهزا والؽٌزر عزن ارتكابزه أي مخالفزة ألحكزام هزذا 

المانون واللوابح الصادرة بموجبه، ولعمد تؤسٌس الشركة ونظامها األساسً والمرارات الصزادرة 

 .نعن جمعٌتها العامة أو هٌبة المدٌرٌ

 (71) 

ٌحظر على مدٌر الشركة ذات المسبولٌة المحدودة سواء أكان مزدٌراً منفزرداً أو مزدٌراً معٌنزاً مزن 

لبل هٌبة المدٌرٌن، وعلى أي من أعضاء هٌبة المدٌرٌن فٌها تولً وظٌفة فً شركة أخرى ذات 

سزواء لحسزابه أؼراض مماثلة أو منافسة ألعمال الشركة، أو المٌام بعمل مماثل ألعمزال الشزركة 

أو لحسززاب الؽٌززر بززؤجر أو بدونززه أو االشززتران فززً إدارة شززركة أخززرى ذات أؼززراض مماثلززة أو 

مزن خمس وسبعٌن بالمابزة %( 75للشركة إال بموافمة الجمعٌة العامة بؤؼلبٌة ال تمل عن) ةمنافس

ه مزن الحصص المكونة لرأسمال الشركة، وإذا لام بها دون هذه الموافمة فإنزه ٌتعزرض إلزى عزلز

 إدارة الشركة وإلزامه بالتعوٌض إن كان له ممتضى.

 (11مادة )

إذا شزززؽر منصزززب المزززدٌر أو هٌبزززة المزززدٌرٌن ألي سزززبب مزززن األسزززباب ٌتزززولى مجلزززس الرلابزززة 

( فً هذا المانون تعٌٌن مدٌر مإلت للشركة لٌتولى إدارتها علزى 19المنصوص علٌه فً المادة )

ٌومززاً مززن تززارٌخ تعٌززٌن المززدٌر المإلززت النتخززاب مززدٌر  أن تززدعى جمعٌتهززا العامززة خززالل ثالثززٌن

الشركة أو هٌبة مدٌرٌن، فان لم ٌكن لهزا مجلزس رلابزة تولزت الجمعٌزة العامزة انتخزاب المزدٌر أو 

 على دعوة شرٌن أو أكثر لها. هٌبة المدٌرٌن بناءً 

 (10مادة )



مٌزانٌزة السزنوٌة للشزركة على مدٌر الشركة ذات المسزبولٌة المحزدودة أو هٌبزة المزدٌرٌن إعزداد ال

وحسززاباتها الختامٌززة بمززا فززً ذلززن حسززاب األربززات والخسززابر وا ٌضززاحات المرفمززة بهززا مدلمززة 

جمٌعهززا مززن مززدلمً حسززابات لززانونٌٌن وفمززاً لمواعززد المحاسززبة المتعززارؾ علٌهززا، با ضززافة إلززى 

عٌزة العامزة للشزركة التمرٌر السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشارٌعها وتمدٌمها إلى الجم

وللمرالب مرفمة بالتوصٌات المناسبة وذلن خالل األشهر الثالثة األولى من السنة المالٌة الجدٌدة 

 للشركة.

 (12مادة )

ت المسزبولٌة المحزدودة مزن جمٌزع الشزركاء فٌهزا وتعمزد ؤلؾ الجمعٌزة العامزة فزً الشزركة ذاتت .1
ى مززن السززنة المالٌززة للشززركة بززدعوة مززن اجتماعززاً سززنوٌاً واحززداً خززالل األشززهر األربعززة األولزز

 المدٌر أو ربٌس هٌبة المدٌرٌن وفً الموعد والمكان الذي ٌحدد لها.
للجمعٌة العامة فً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة عمد اجتماع ؼٌر عزادي أو أكثزر فزً أي  .2

ولت بدعوة مزن المزدٌر أو مزن ربزٌس هٌبزة المزدٌرٌن أو بنزاء علزى طلزب عزدد مزن الشزركاء 
م إلٌزه طلزٌب بزذلن  ٌملكون ربع رأسمال الشركة على األلل أو بناء على طلب المرالزب إذا لُزّدِ

مزن رأسزمالها علزى  خمسزة عشزر بالمابزة %(05من عدد من الشركاء فً الشزركة ٌملكزون )
األلل، والتنع باألسباب الواردة فً الطلزب، وفزً حالزة عزدم اسزتجابة الشزركة ٌمزوم المرالزب 

 ع على نفمة الشركة.بالدعوة لالجتما
تبلػ الدعوة لكل شرٌن فً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة لحضور اجتماع الجمعٌة العامزة  .3

 ً أو ؼٌر عادي، إمزا بتسزلٌم الزدعوة بالٌزد ممابزل التولٌزع باالسزتالم أو  للشركة سواء كان عادٌا
ً بإرسالها إلٌه بالبرٌد المسجل، على أن ٌتم إرسالها بالبرٌد لبل خمسة عش علزى األلزل  ر ٌومزا

من التارٌخ المحدد لعمد االجتماع، وتعد الدعوة مبلؽة للشزرٌن خزالل مزدة ال تزٌزد علزى سزتة 
 أٌام من تارٌخ إٌداعها البرٌد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة.

لكل شرٌن فً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة حضزور اجتماعزات الجمعٌزة العامزة للشزركة  .4
ؼٌر العادٌة، مهما كان عدد الحصص التزً ٌملكهزا فزً رأسزمال الشزركة ومنالشزة العادٌة أو 

األمور التً تعزرض علٌهزا والتصزوٌت علزى المزرارات التزً تتخزذها، ولزه أن ٌنٌزب عنزه أي 
 شرٌن  خر لحضور اجتماع الجمعٌة العامة.

محزدودة ال ٌدعى المرالب لحضور اجتماعزات الجمعٌزة العامزة فزً الشزركة ذات المسزبولٌة ال .5
سواء كانت عادٌة أو ؼٌر عادٌة ولكن على مدٌر الشركة أو هٌبزة المزدٌرٌن تزوٌزد المرالزب 
بنسخة من محضر االجتماع مولعه مزن ربزٌس االجتمزاع ومزن كاتزب المحضزر وذلزن خزالل 

علزى طلزب المزدٌر أو هٌبزة  عشرة أٌام مزن تزارٌخ انعمزاده وللمرالزب حضزور االجتمزاع بنزاءً 
خمسزة عشزر %(05على طلب خطً مزن شزركاء ٌملكزون مزا ال ٌمزل عزن ) المدٌرٌن أو بناءً 

 من الحصص المكونة لرأسمال الشركة. بالمابة
 (12مادة )

ٌكززون نصززاب االجتمززاع العززادي للجمعٌززة العامززة للشززركة ذات المسززبولٌة المحززدودة لانونٌززاً  .1
إذا لزم بحضور عدد من الشركاء ٌمثلون أكثر من نصزؾ رأسزمال الشزركة أصزالة ووكالزة، و

ٌتوافر هذا النصاب خالل ساعة من الولت المحدد لبدء االجتماع ٌإجل االجتماع إلزى موعزد 
 خر ٌعمد خالل خمسة عشر ٌوماً من التارٌخ المحدد لالجتمزاع األول، وٌعزاد تبلٌزػ الشزركاء 
الذٌن لم ٌحضروا، وٌكون النصاب فزً االجتمزاع الثزانً لانونٌزاً بالشزركاء الزذٌن ٌحضزرونه 

 كان عددهم أو النسبة التً ٌملكونها فً رأس المال. مهما
ٌكون نصاب االجتماع ؼٌر العادي للجمعٌة العامة للشزركة ذات المسزبولٌة المحزدودة لانونٌزاً  .2

مزن الحصزص المكونزة خمزس وسزبعون بالمابزة %(  75بحضور عدد من الشركاء ٌمثلون )



نظام الشركة على أؼلبٌزة أعلزى وإذا  لرأسمال الشركة على األلل أصالة ووكالة، ما لم ٌنص
لم ٌتوافر النصاب خالل ساعة مزن الولزت المحزدد لبزدء االجتمزاع، ٌإجزل االجتمزاع علزى أن 
ٌعمد خزالل عشزرة أٌزام مزن التزارٌخ المحزدد لالجتمزاع األول، وٌعزاد تبلٌزػ الشزركاء الزذٌن لزم 

على خمسٌن بالمابة  %(51ٌحضروا، وٌكون النصاب فً االجتماع الثانً لانونٌاً بحضور )
األلززل ممززن ٌمثلززون الحصززص المكونززة لرأسززمال الشززركة أصززالة ووكالززة مززا لززم ٌززنص نظززام 
الشركة على أؼلبٌة أعلى وإذا لم ٌتزوفر هزذا النصزاب ال ٌنعمزد االجتمزاع مهمزا كانزت أسزباب 

 الدعوة إلٌه.
 (11مادة )

ة المحزدودة فزً اجتماعهزا ٌشتمل جدول أعمال الجمعٌة العامة العزادي للشزركة ذات المسزبولٌ .1
 السنوي العادي على األمور التالٌة :

منالشززة تمرٌززر المززدٌر أو هٌبززة المززدٌرٌن عززن أعمززال الشززركة وأوجززه نشززاطها ومركزهززا  .أ 
 المالً خالل السنة المالٌة السابمة.

 منالشة مٌزانٌة الشركة وحساب أرباحها وخسابرها، والمصادلة علٌهزا بعزد تمزدٌم مزدلمً .ب 
 الحسابات لتمرٌرهم ومنالشته.

انتخاب مدٌر الشركة أو هٌبة المدٌرٌن لها أو مجلس الرلابزة حسزب ممتضزى الحزال وفمزاً  .ج 
 ألحكام هذا المانون.

تعٌززٌن مززدلك حسززابات الشززركة وتحدٌززد أتعابززه وتطبززك علٌززه األحكززام الززواردة فززً المززواد  .د 
 ( من هذا المانون.211-255)

تعزرض علزى الجمعٌزة العامزة مزن لبزل مزدٌر الشزركة أو أي أمور أخرى تتعلزك بالشزركة  .ه 
هٌبة المدٌرٌن فٌها أو ٌمدمها أي شرٌن وتوافك الجمعٌة العامة على منالشتها، على أن ال 
ٌكون أي من تلن األمور مما ال ٌجوز عرضه على الجمعٌة العامزة إال فزً اجتمزاع ؼٌزر 

 عادي لها بممتضى هذا المانون.
الشززركة ذات المسززبولٌة المحززدودة لراراتهززا فززً أي مززن األمززور  تتخززذ الجمعٌززة العامززة فززً .2

( من هذه المادة بؤكثرٌة الحصص من رأس المزال الممثلزة فزً 0المنصوص علٌها فً البند )
 االجتماع وٌكون لكل حصة صوت واحد.

 

 (15مادة )

لشزة تدعى الجمعٌة العامة فً الشركة ذات المسبولٌة المحزدودة إلزى اجتمزاع ؼٌزر عزادي لمنا .1
 األمور التالٌة وال ٌجوز منالشة أي أمر منها إذا لم ٌكن مدرجاً فً الدعوة إلى االجتماع:

 تعدٌل عمد تؤسٌس الشركة أو نظامها على أن ترفك التعدٌالت الممترحة بالدعوة. .أ 
تخفٌض أو زٌادة رأسزمال الشزركة وتحدٌزد ممزدار عزالوة ا صزدار، علزى أن تراعزى فزً  .ب 

 ( من هذا المانون.11المادة ) تخفٌض رأس المال أحكام
 دمج الشركة فً شركة أخرى. .ج 
 حل الشركة وتصفٌتها. .د 
 عزل مدٌر الشركة أو هٌبة المدٌرٌن فٌها وانتخاب من ٌحل محلهم. .ه 
 بٌع الشركة لشركة أخرى. .و 
( مزن هزذا المزانون وإذا كزان 10( و)11علزى الزرؼم ممزا هزو منصزوص علٌزه فزً المزادتٌن ) .2

مال، ٌجوز للشركة تخفٌض رأسمالها أو زٌادته فً نفزس اجتمزاع الهدؾ إعادة هٌكلة رأس ال
الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة، على أن تتضزمن الزدعوة المبزررات والجزدوى التزً ٌهزدؾ إلٌهزا 

 هذا ا جراء، وأن ٌتم نشر إعادة هٌكلة رأس المال فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن.



ودة أن تنزال  فزً اجتماعهزا ؼٌزر للجمعٌة العامة للشركاء فزً الشزركة ذات المسزبولٌة المحزد .3
( من هذا المزانون علزى أن تزدرج فزً 11العادي أٌا من األمور المنصوص علٌها فً المادة )

الزدعوة إلزى االجتمزاع، وتتخزذ لراراتهزا فٌهززا بؤكثرٌزة الحصزص مزن رأس المزال الممثلزة فززً 
 االجتماع وٌكون لكل حصة صوت واحد.

تتخززذ الجمعٌززة العامززة فززً الشززركة ذات المسززبولٌة المحززدودة لراراتهززا فززً أي مززن األمززور  .4
خمزس وسزبعٌن %( 75( من هذه المزادة بؤكثرٌزة ال تمزل عزن )0المنصوص علٌها فً البند )

من الحصص المكونة لزرأس المزال الممثلزة فزً االجتمزاع، وٌكزون لكزل حصزة صزوت بالمابة
على أكثرٌة أعلى، وتخضع المرارات التزً تتخزذها الجمعٌزة واحد، ما لم ٌنص نظام الشركة 

( 2( والبنزد )0العامة فً األمور المنصوص علٌها فً الفمرات )أ، ب، ج، د، و( مزن البنزد )
 من هذه المادة ألحكام الموافمة والتسجٌل والنشر المنصوص علٌها فً هذا المانون.

 (19مادة )

ب أن ٌعٌن فً عمد التؤسٌس مجلس رلابة من ثالثة إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة، وج .1
أن تنتخزب مزن الشزركاء مجلزس  العامزة من الشركاء على األلل لمدة معٌنة، وٌجزوز للجمعٌزة

 رلابة بعد انتهاء هذه المدة لمدة أربع سنوات.
لمجلززس الرلابززة أن ٌفحززص دفززاتر الشززركة ووثابمهززا، وأن ٌمززوم بجززرد الصززندوق والبضززابع  .2

الٌززة والوثززابك المثبتززة لحمززوق الشززركة، وأن ٌطالززب المززدٌر أو هٌبززة المززدٌرٌن واألوراق الم
حسب الحال فً أي ولت بتمدٌم تمارٌر عن إدارتهم، وأن ٌرالب المٌزانٌة، وتوزٌزع األربزات 

 فً هذا الشؤن إلى الجمعٌة العامة فً اجتماعها العادي. والتمرٌر السنوي وٌمدم تمرٌراً 
 (17مادة )

من أرباحها السزنوٌة عشرة بالمابة %( 01ات المسبولٌة المحدودة أن تمتطع )على الشركة ذ .1
الصافٌة لحساب االحتٌاطً ا جباري، وأن تستمر علزى هزذا االلتطزاع لكزل سزنة علزى أن ال 

 ٌتجاوز مجموع ما التطع لهذا االحتٌاطً رأس مال الشركة.
التطززاع نسززبة ال تزٌززد علززى  للجمعٌززة العامززة فززً الشززركة ذات المسززبولٌة المحززدودة أن تمززرر .2

مززززن األربززززات السززززنوٌة الصززززافٌة للشززززركة لحسززززاب االحتٌززززاطً  عشززززرٌن بالمابززززة %(21)
االختٌاري، وللجمعٌة العامة أن تمرر استخدام هذا االحتٌزاطً ألؼزراض الشزركة أو توزٌعزه 

 على الشركاء كؤربات إذا لم ٌستخدم فً تلن األؼراض.
 (11مادة )

ولٌة المحدودة مزن نشزر مٌزانٌتهزا السزنوٌة وحسزاب أرباحهزا وخسزابرها تعفى الشركة ذات المسب

 والموجز من تمرٌر مدٌرها أو هٌبة المدٌرٌن فٌها فً الصحؾ المحلٌة.

 (11مادة )

للشركة ذات المسبولٌة المحدودة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها، أو إذا لحمزت بهزا  .1
( من هذا 10اعى فً هذه الحالة أحكام المادة )خسابر تزٌد على نصؾ رأسمالها على أن تر

 المانون.
على المرالب أن ٌنشر إعالناً على نفمة الشركة ذات المسبولٌة المحزدودة فزً صزحٌفة ٌومٌزة  .2

ثالث مرات متتالٌة ٌتضمن لرار الجمعٌة العامة للشركة بتخفٌض رأسمالها، وٌحك لكل مزن 
رالب خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ نشر دابنٌها االعتراض خطٌاً على التخفٌض لدى الم

 خر إعالن لمرار التخفٌض، وللدابن حك الطعن فً لزرارات التخفزٌض لزدى المحكمزة إذا لزم 
 ٌتمكن المرالب من تسوٌة اعتراضه خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تمدٌمه إلٌه.

 



 

 

 

 الفصل الرابع

 انمضاء الشركة ذات المسبولٌة المحدودة وتصفٌتها

 (11)مادة 

تنمضً الشركة ذات المسبولٌة المحدودة بؤحد األمور التً تنمضً بها شركة المساهمة، وتجري 

 291تصفٌة أموالها وفماً للمواعد الممررة فزً تصزفٌة أمزوال الشزركة المسزاهمة فزً المزواد )مزن 

 ( من هذا المانون.211إلى 

 (10مادة )

ى نصؾ رأس مالها فعلى مزدٌرها أو هٌبزة إذا زادت خسابر الشركة ذات المسبولٌة المحدودة عل

المدٌرٌن فٌها دعوة الجمعٌة العامة للشركة إلى اجتماع ؼٌر عزادي لتصزدر لرارهزا إمزا بتصزفٌة 

الشززركة أو باسززتمرارها وأمززا إذا بلؽززت خسززابر الشززركة ثالثززة أربززاع رأسززمالها، فٌكززون للجمعٌززة 

ا أو زٌادة رأسمالها بمزا ال ٌمزل عزن العامة أن تمرر فً اجتماع ؼٌر عادي حل الشركة وتصفٌته

نصؾ الخسابر، أما إذا بلؽت خسابر الشركة أكثر من ثالثة أرباع رأسمالها فٌجب على الجمعٌة 

 العامة أن تصفً الشركة.

 (12مادة )

تطبك األحكام المتعلمة بشركة المساهمة على الشركة ذات المسبولٌة المحدودة فً كل ما لزم ٌزرد 

 األحكام المتعلمة بالشركة ذات المسبولٌة المحدودة.بشؤنه نص صرٌح فً 

 الباب الخامس

 شركة التوصٌة باألسهم

 أحكام عامة

 (12مادة )

 تتؤلؾ شركة التوصٌة باألسهم من فبتٌن من الشركاء هما :

شركاء متضامنون ال ٌمل عددهم عن اثنٌن ٌسؤلون فزً أمزوالهم الخاصزة عزن دٌزون الشزركة  .1
 لٌها.وااللتزامات المترتبة ع

شركاء مساهمون ال ٌمل عددهم عن ثالثة وٌسؤل كل شرٌن منهم بممدار مساهمته عن دٌون  .2
 الشركة والتزاماتها.

 



 (11مادة )

ال ٌجززوز أن ٌمززل رأسززمال شززركة التوصززٌة باألسززهم عززن مابززة ألززؾ دٌنززار أردنززً أو مززا ٌعادلهززا 

ً  بالعملة المتداولة للتزداول، ولٌمزة السزهم الواحزد دٌنزار ٌمسم إلى أسزهم متسزاوٌة المٌمزة لابلزة لانونا

أردنً واحد ؼٌر لابل للتجزبة، وٌشترط أن ال ٌزٌد رأسمال الشركة الذي ٌطرت لالكتتاب علزى 

 مثلً مجموع ما ساهم به الشركاء المتضامنون فً الشركة.

 (15مادة )

لزى أن ٌتكون عنوان شركة التوصٌة باألسهم من اسم واحد أو أكثزر مزن الشزركاء المتضزامنٌن ع

العبارة )شركة توصٌة باألسهم( وما ٌدل علزى أؼراضزها وال ٌجزوز أن  هٌضاؾ إلى عنوانها هذ

ٌذكر اسم شرٌن مساهم فً عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلن أعتبر شرٌكاً متضامناً 

 فً مواجهة الؽٌر حسن النٌة.

 

 (19مادة )

لى شركة التوصٌة باألسهم مع مراعاة التزالً تسري األحكام المتعلمة بتؤسٌس شركة المساهمة ع

: 

ٌولززع جمٌززع الشززركاء المتضززامنون وؼٌززرهم مززن المإسسززٌن مشززروع نظززام الشززركة وٌكززون  .1
 حكمهم من حٌث المسبولٌة حكم المإسسٌن فً شركة المساهمة.

 ٌذكر فً مشروع نظام الشركة أسماء الشركاء المتضامنٌن وألمابهم وعناوٌنهم. .2
 عن ذلن. تسجٌل الشركة مدٌرها وٌكون مسبوالً ٌتولى إجراءات  .3

 (17مادة )

تسري أحكام شركة التضامن المنصوص علٌها فزً هزذا المزانون علزى الشزركاء المتضزامنٌن فزً 

شركة التوصٌة باألسهم وتسري على الشزرٌن المسزاهم فزً هزذه الشزركة "النظزام المزانونً الزذي 

ي ال ٌتعارض فٌه هذا النظام مزع أحكزام شزركة ٌخضع له المساهم فً شركة المساهمة بالمدر الذ

 التوصٌة".

 

 الفصل األول 

 إدارة شركة التوصٌة باألسهم

 (11مادة )

ٌتولى إدارة شركة التوصٌة باألسهم شرٌن متضامن أو أكثر وتذكر أسماء من عزٌن لزإلدارة  .1
رة مززن الشززركاء المتضززامنٌن وسززلطاتهم فززً نظززام الشززركة وٌكززون حكززم مززن ٌعهززد إلززٌهم بززإدا

 الشركة من حٌث المسبولٌة حكم أعضاء مجلس ا دارة فً الشركة المساهمة.



إذا شؽر منصب مدٌر شركة التوصزٌة باألسزهم فزً أي ولزت ألي سزبب مزن األسزباب ٌتزولى  .2
الشززركاء المتضززامنون تعٌززٌن مززدٌر للشززركة مززن بٌززنهم، وإذا تعززذر ذلززن وجززب علززى مجلززس 

ن هذا المانون تعٌٌن مدٌر مإلت للشركة لٌتولى ( م010الرلابة المنصوص علٌه فً المادة )
إدارتها، على أن تدعى جمعٌتها العامة خزالل ثالثزٌن ٌومزاً مزن تزارٌخ تعٌزٌن المزدٌر المإلزت 

 النتخاب مدٌر للشركة من الشركاء المتضامنٌن.
 (11مادة )

 تفوٌض.ال ٌجوز للشرٌن المساهم التدخل فً أعمال ا دارة المتصلة بالؽٌر ولو بناًء على  .1
ٌجوز للشرٌن المساهم االشتران فً أعمال ا دارة الداخلٌة فً الحدود المنصوص علٌها فً  .2

 عمد الشركة.
إذا خالؾ الشرٌن المسزاهم الحظزر المنصزوص علٌزه فزً الفمزرة األولزى مزن هزذه المزادة كزان  .3

 مسبوالً فً جمٌع أمواله عن االلتزامات التً تنشؤ عن تدخله فً أعمال ا دارة.
على تفوٌض صرٌح أو ضزمنً  لام الشرٌن المساهم بؤعمال ا دارة المحظورة علٌه بناءً  إذا .4

من الشركاء المتضامنٌن كان هإالء الشركاء مسبولٌن معزه بالتضزامن عزن االلتزامزات التزً 
 تنشؤ عن هذه األعمال.

 (011مادة )

بات الشركة فال ٌجزوز إذا كانت مكافؤة مدٌري شركة التوصٌة باألسهم محددة بنسبة معٌنة من أر

 من الربح الصافً بعد خصم مبالػ االحتٌاطً.عشرة بالمابة%(01أن تجاوز النسبة )

 (010مادة )

ٌكون لشركة التوصٌة باألسهم مجلس للرلابة من ثالثة أعضاء على األلل من ؼٌر الشزركاء  .1
 ً لمزدة سزنة  المتضامنٌن ٌتولى الشزركاء المسزاهمون انتخزابهم مزن بٌزنهم أو مزن ؼٌزرهم سزنوٌا

 واحدة وفماً لإلجراءات المنصوص علٌها فً نظام الشركة.
بزدعوة  وإذا شؽر منصزب مجلزس الرلابزة ألي سزبب مزن األسزباب، تمزوم إدارة الشزركة فزوراً  .2

 الجمعٌة العامة للشركاء المساهمٌن النتخاب مجلس رلابة جدٌد.
 (012مادة )

 م والصالحٌات التالٌة: ٌتولى مجلس الرلابة فً شركة التوصٌة باألسهم المها

مرالبة سٌر أعمال الشركة والتحمك من صحة إجراءات تؤسٌسها والطلب إلى مزدٌر الشزركة  .1
 أو مدٌرٌها تزوٌده بتمرٌر شامل عن تلن األعمال وا جراءات.

 االطالع على لٌود الشركة وسجالتها وعمودها، وجرد أموالها وموجوداتها. .2
أنها تهم الشركة، أو فً األمور التزً ٌعرضزها مزدٌرها أو  إبداء الرأي فً المسابل التً ٌرى .3

 مدٌروها علٌه.
الموافمة على إجراء التصرفات واألعمال التً ٌنص نظام الشركة علزى أن تنفٌزذها أو المٌزام  .4

 بها ٌحتاج إلى موافمته.
دعوة الجمعٌة العامة للشزركة إلزى اجتمزاع ؼٌزر عزادي إذا تبزٌن لزه أن مخالفزات ارتكبزت فزً  .5

 رة الشركة، وٌجب عرضها على الجمعٌة العامة.إدا
 (012مادة )



على مجلس الرلابة فً شركة التوصٌة باألسهم أن ٌمدم للمساهمٌن فً الشركة فً نهاٌة كل سنة 

مالٌة تمرٌراً عن أعمال المرالبة التً لام بها ونتابجها وٌعرض هذا التمرٌر على الجمعٌة العامزة 

 لعادي وترسل منه نسخه إلى المرالب.للشركة فً اجتماعها السنوي ا

 (011مادة )

ال ٌسؤل أعضاء مجلس الرلابة عن أعمال المدٌر أو المزدٌرٌن أو نتابجهزا إال إذا علمزوا بمزا ولزع 

 من مخالفات فً إدارة الشركة وأؼفلوا إخطار الجمعٌة العامة بذلن.

 (015مادة )

ال ٌزٌزد عزددهم عزن أٌكون لشركة التوصزٌة باألسزهم مزدلك حسزابات واحزد أو أكثزر شزرٌطة  .1
 ثالثة.

تسري على مدلك الحسابات األحكام الخاصة به فً شزركة المسزاهمة المنصزوص علٌهزا فزً  .2
 هذا المانون.

 (019مادة )

 ٌكون لشركة التوصٌة باألسهم جمعٌة عامة. .1
باألسزهم مزن جمٌزع الشزركاء المتضزامنٌن والشزركاء تتؤلؾ الجمعٌزة العامزة لشزركة التوصزٌة  .2

المساهمٌن، وٌكون لكل مزنهم حزك حضزور اجتماعزات الجمعٌزة العامزة للشزركة سزواء كانزت 
عادٌززة أو ؼٌززر عادٌززة، ومنالشززة األمززور المعروضززة علٌهززا واالشززتران فززً التصززوٌت علززى 

دد مزا ٌملكزه مزن أسزهم المرارات التً تتخذها، وٌكون له من األصوات فً الجمعٌة العامة بع
 فً الشركة.

تطبك األحكام الخاصة باجتماعزات الجمعٌزة العامزة العادٌزة وؼٌزر العادٌزة للشزركة المسزاهمة  .3
 المنصوص علٌها فً هذا المانون على اجتماعات الجمعٌة العامة لشركة التوصٌة باألسهم.

 

 الفصل الثانً

 انمضاء شركة التوصٌة باألسهم

 (017مادة )

التوصٌة باألسهم وتصفى بالطرٌمة التً ٌمررها نظزام الشزركة، وإال تطبزك علٌهزا  تنمضً شركة

 األحكام الخاصة بتصفٌة شركة المساهمة.

 (011مادة )

تسري على شركة التوصٌة باألسهم األحكام الخاصزة بشزركات المسزاهمة فزً هزذا المزانون علزى 

 كل ما لم ٌرد علٌه النص فً هذا الباب.

 

 الباب السادس



 المساهمة شركة

 أحكام عامة

 (011مادة )

تتؤلؾ الشركة المساهمة من عدد من المإسسٌن ال ٌمل عن اثنٌن ٌكتتبون فٌها باسهم متساوٌة  .1
 المٌمة لابلة للتداول والتحوٌل وفماً ألحكام هذا المانون وأٌة لوانٌن أخرى معمول بها.

ن ٌكزون مإسزس الشزركة ٌجوز للوزٌر بناء على تسبٌب مبزرر مزن المرالزب الموافمزة علزى أ .2
 المساهمة شخصاً واحداً.

تسززتمد الشززركة المسززاهمة اسززمها مززن أؼراضززها، علززى أن تتبعززه أٌنمززا ورد عبززارة "شززركة  .3
مساهمة" وال ٌجوز أن تكون باسم شخص طبٌعً إال إذا كان ؼرض الشركة استثمار بزراءة 

عنزد تؤسٌسزها أو  اختراع مسجلة بصورة لانونٌزة باسزم ذلزن الشزخص، أو إذا تملكزت الشزركة
 بعد ذلن مإسسة تجارٌة واتخذت اسمها اسما لها.

 (001مادة )

تعزد الذمززة المالٌززة لشززركة المسززاهمة مسززتملة عززن الذمززة المالٌززة لكززل مسززاهم فٌهززا وتكززون الشززركة 

مسبولة عن الدٌون وااللتزامات المترتبة علٌها وال ٌكزون المسزاهم مسزبوالً  بؤموالها وموجوداتها

 تجاه الشركة عن تلن الدٌون وااللتزامات إال بممدار األسهم التً ٌملكها فً الشركة. 

 

 (000مادة )

تكون مدة الشركة المساهمة ؼٌر محددة إال إذا نص على تحدٌدها فً النظام األساسً للشركة أو 

 ا المٌام بعمل معٌن فتنمضً الشركة بانتهاء مدتها أو تحمك ؼرضها.كان ؼرضه

 (002مادة )

ٌجب أن ٌكون رأس مال شركة المسزاهمة كافٌزاً لتحمٌزك أؼراضزها وأال ٌمزل عزن خمسزمابة ألزؾ 

دٌنار وأن ال ٌمل المدفوع عند االكتتاب أو تؤسٌس الشركة عند عدم طرت األسهم لالكتتاب العام 

 منه.بالمابةعشرٌن %(21عن )

 (002مادة )

ال ٌجززوز الجمززع بززٌن وظٌفززة عامززة وبززٌن االشززتران فززً تؤسززٌس شززركة مسززاهمة أو فززً عضززوٌة 

مجلس إدارتها أو االشتؽال بصفة دابمة أو عرضٌة بؤجر أو بؽٌر أجر بؤي عمل فٌهزا ولزو علزى 

 سبٌل االستشارة إال إذا كان الموظؾ ٌعمل فٌها بصفته ممثالً لجهة حكومٌة. 

 

 

 (001ادة )م



تكتسززب شززركة المسززاهمة الشخصززٌة االعتبارٌززة خززالل فتززرة التؤسززٌس بالمززدر الززالزم لتؤسٌسززها، 

وتلتزم الشركة بتصرفات لجنة المإسسٌن فً تلن الفترة شرٌطة إتمام تؤسٌسها وفمزا ألحكزام هزذا 

 المانون.

 (005مادة )

م ٌزذكر صزراحة أنزه ؼٌزر المإسس هو كل من ٌشترن اشتراكاً فعلٌاً فً تؤسٌس الشركة إذا لز .1
 شرٌن.

ٌعد مإسساً على وجه الخصوص كل من ولع على عمد تؤسزٌس الشزركة أو ولزع علزى طلزب  .2
 الترخٌص بتؤسٌسها، أو لدم حصته نمدٌة أو عٌنٌة عند تؤسٌسها.

3.  ً إال مزن تزوافرت فٌزه الشزروط الزالزم توافرهزا فزً أعضزاء مجلزس  ال ٌجوز أن ٌكون مإسسا
 إدارة شركة المساهمة.

 (009ادة )م

سٌسزها ال ٌجوز المٌام بؤي عمل مزن األعمزال التالٌزة إال مزن لبزل شزركات المسزاهمة، التزً ٌزتم تؤ

 المانون : وتسجٌلها وفماً ألحكام هذا

 أعمال البنون والشركات المالٌة، والتؤمٌن بؤنواعه المختلمة. .1
 الشركات ذات االمتٌاز. .2

 

 الفصل األول 

 تؤسٌس شركة المساهمة

 عملٌات التؤسٌسأوالً : 

 (007مادة )

ٌنتخب مإسسو شركة المساهمة لجنة من بٌنهم تسمى لجنة المإسسٌن تتؤلؾ من عدد ال ٌمزل  .1
عن عضوٌن وال ٌزٌد على خمسزة، فزإذا كزان عزددهما ال ٌزٌزد علزى اثنزٌن فٌنزاط بهمزا مهزام 

 لجنة المإسسٌن.
 المختصة. تتولى لجنة المإسسٌن إجراءات تؤسٌس شركة المساهمة لدى الجهات .2

 (001مادة )

ال ٌجززوز تؤسززٌس شززركة المسززاهمة التززً تطززرت أسززهمها لالكتتززاب العززام إال بعززد الحصززول علززى 

 ترخٌص بذلن ٌصدر بمرار من الوزٌر المختص.

 (001مادة )

ٌمززدم طلززب تززرخٌص تؤسززٌس شززركة المسززاهمة مززن لبززل لجنززة المإسسززٌن إلززى المرالززب علززى  .1
 بما ٌلً:النموذج الممرر لهذا الؽرض مرفماً 

 عمد تؤسٌس الشركة. .أ 
 مشروع نظام الشركة األساسً. .ب 
 أسماء المإسسٌن. .ج 



 أسماء لجنة المإسسٌن. .د 
ٌجب أن ٌكون عمد تؤسٌس شركة المساهمة ومشروع نظامها األساسً على النموذج الممرر  .2

 لذلن، وأن ٌتضمن كل منهما البٌانات التالٌة:
 اسم الشركة ومركزها الربٌس وأؼراضها. .أ 
أسماء المإسسٌن وجنسٌاتهم وعناوٌنهم المختارة للتبلٌػ وعدد األسهم التً لصروها على  .ب 

 أنفسهم وممدار ما أكتتب به كل منهم.
رأسمال الشزركة المصزرت بزه والجززء المكتتزب بزه فعزالً وعزدد األسزهم التزً ٌنمسزم إلٌهزا  .ج 

 ونوعها ولٌمتها.
اسم ممدمها، والحموق المترتبة على بٌان بالممدمات العٌنٌة فً الشركة وشروط تمدٌمها و .د 

 هذه الممدمات.
 بٌان فٌما إذا كان للمساهمٌن حك األولوٌة لالكتتاب فً أي إصدارات جدٌدة للشركة. .ه 
 السنة المالٌة للشركة. .و 
ٌولززع عمززد تؤسززٌس شززركة المسززاهمة ومشززروع نظامهززا األساسززً مززن كززل مإسززس أمززام  .ز 

 المرالب أو أحد المحامٌن المجازٌن.
 (021مادة )

ٌصدر الوزٌر بناًء على تنسٌب المرالب لزراره بالموافمزة علزى تؤسزٌس شزركة المسزاهمة، أو  .1
رفض التؤسٌس خالل مدة ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تنسٌب المرالب، وعلى المرالب أن ٌجزري 
التنسززٌب خززالل ثالثززٌن ٌومززاً مززن تززارٌخ تمززدٌم الطلززب إلٌززه مولعززاً مززن المإسسززٌن ومسززتكمالً 

 ٌة، فإذا لم ٌصدر الوزٌر لراره خالل تلن المدة ٌعد الطلب مرفوضاً.للشروط المانون
ٌكون للجنة المإسسٌن فً حالة رفض الوزٌر تؤسٌس الشركة، أو عنزد إصزداره لزراراً بزذلن  .2

 خالل المدة المحددة الطعن لدى محكمة العدل العلٌا.
ً ٌنشر لرار الوزٌر، أو لرار الحكم بالموافمة على تؤسٌس الشركة فً ال .3 بمشروع  جرٌدة مرفما

 نظامها األساسً. 
 ثانٌاً:االكتتاب فً أسهم شركة المساهمة وتؽطٌتها:

 (020مادة )

على لجنة المإسسزٌن مباشزرة إجزراءات االكتتزاب خزالل خمسزة عشزر ٌومزاً مزن تزارٌخ نشزر  .1
المرار بالموافمة على تؤسٌس الشزركة فزً الجرٌزدة، وٌجزوز للزوزٌر عنزد الضزرورة أن ٌزؤذن 

 ا المٌعاد لمدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوماً.بمد هذ
تمدم لجنة المإسسزٌن إلزى المرالزب لبزل دعزوة الجمهزور إلزى االكتتزاب شزهادة مزن المصزرؾ  .2

تثبت أن المإسسٌن لد اكتتبوا فً أسهم الشركة فً الحدود الممررة وفماً للمانون وأنهم دفعزوا 
دل النسزبة المطلزوب دفعهزا فعالً فً حساب الشركة فً المصرؾ المزرخص المبلزػ الزذي ٌعزا

من الجمهور عن كل سهم عند االكتتاب، وٌشار إلى دفع هذا المبلػ فً نشزرة االكتتزاب التزً 
ترفك مع الشهادة فإذا لدمت لجنة المإسسزٌن ذلزن إلزى المرالزب علٌزه أن ٌزؤذن بنشزر الزدعوة 

 لالكتتاب فً الصحؾ المحلٌة.
 (022مادة )

ب بها من لبل المإسسٌن فً المصارؾ والشزركات المالٌزة ٌجب أال تزٌد نسبة األسهم المكتت .1
من رأس المال المصزرت بزه وأن ال ٌمزل عزدد  خمسٌن بالمابة%(51وشركات التؤمٌن على )

 المإسسٌن فٌها عن خمسٌن شخصاً.



ٌجب أن ال تزٌد مساهمة المإسزس أو المإسسزٌن فزً الشزركة المسزاهمة مزن ؼٌزر الشزركات  .2
من رأس خمزس وسزبعٌن بالمابزة%( 75( عند التؤسٌس علزى )0المنصوص علٌها فً البند )

 المال المكتتب فٌه وٌترتب على لجنة المإسسٌن طرت األسهم المتبمٌة لالكتتاب العام.
االكتتاب باألسهم المطروحة لالكتتاب العام فً مرحلة  ٌحظر على مإسسً شركة المساهمة .3

التؤسٌس إال أنه ٌجزوز لهزم تؽطٌزة مزا تبمزى مزن األسزهم بعزد انمضزاء ثالثزة أٌزام علزى إؼزالق 
 االكتتاب.

وفً جمٌع األحوال إذا لم ٌتم تؽطٌة األسهم المطروحة لالكتتاب فٌجوز تسجٌل الشركة بعدد  .4
 ٌمل رأس المال المكتتب فٌه عن الحد األدنزى المنصزوص األسهم التً اكتتبت بها على أن ال

 (.002علٌه فً المادة )
 (022مادة )

مع مراعاة النصوص الواردة فً أي لانون  خر ٌجوز للجنة مإسسً شركة المساهمة أو مجلس 

 إدارتها أن ٌعهدوا بتؽطٌة االكتتاب فً أسهم الشركة إلى متعهد تؽطٌه أو أكثر.

 ( 021مادة )

ز ألكثززر مززن شززخص واحززد االشززتران فززً الطلززب الواحززد لالكتتززاب فززً األسززهم وٌحظززر ال ٌجززو

االكتتززاب الززوهمً أو بؤسززماء وهمٌززة وذلززن تحززت طابلززة بطززالن االكتتززاب فززً أي مززن الحززاالت 

 المنصوص علٌها فً هذه المادة.

 

 

 (025مادة )

ارؾ تطزززرت لجنزززة المإسسزززٌن أسزززهم شزززركة المسزززاهمة لالكتتزززاب العزززام عزززن طرٌزززك المصززز .1
 المرخصة وتضع لدى المصارؾ المذكورة نسخاً كافٌة من مشروع النظام األساسً للشركة.

تشتمل بصفة خاصزة علزى البٌانزات التزً ٌصزدر بتعٌٌنهزا  ةتكون الدعوة لالكتتاب العام بنشر .2
 لراٌر من الوزٌر على أن تتضمن على األلل البٌانات التالٌة :

وجنسزٌاتهم وممزدار المبزالػ التزً اكتتزب بهزا كزل أسماء المإسسٌن ومواطنهم )عنزاوٌنهم(  .أ 
 منهم.

 اسم الشركة وؼرضها ومركزها الربٌس. .ب 
ممدار رأس المال ونوع األسهم ولٌمتها وعددها وممدار ما طرت منها لالكتتاب العام وما  .ج 

 ٌحتفظ به الكتتاب المإسسٌن والمٌود التً ترد على تداولها.
 طرٌمة توزٌع األربات والخسابر. .د 
 مات المتعلمة بالممدمات العٌنٌة والحموق المترتبة علٌها.المعلو .ه 
تارٌخ صدور لرار الوزٌر المرخص بتؤسٌس الشركة ورلزم وعزدد الجرٌزدة الزذي تزم فٌزه  .و 

 نشره.
تززارٌخ بززدء االكتتززاب ونهاٌتززه ومكانززه وشززروطه والمصززرؾ أو المصززارؾ التززً ٌجززري  .ز 

 االكتتاب فٌها.
وٌكونون مسزبولٌن بالتضزامن عزن صزحة البٌانزات  تولع نشرة االكتتاب من لجنة المإسسٌن، .3

 ( من هذه المادة.2الواردة بالنشرة، وعن صدورها مستوفاة للبٌانات المذكورة فً البند رلم )



تعلن نشرة االكتتاب فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدران باللؽة العربٌة وذلزن علزى نفمزة الشزركة  .4
 لبل سبعة أٌام من بدء االكتتاب.

 

 (029مادة )

 االكتتاب باألسهم بممتضى وثٌمة تشمل على وجه الخصوص ما ٌلً : ٌكون .1
 اسم الشركة وؼرضها ورأسمالها وشروط االكتتاب. .أ 
 اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسٌته وعدد األسهم التً ٌرٌد االكتتاب بها. .ب 
 تعهد المكتتب بمبول أحكام نظام الشركة كما تمره الجمعٌة التؤسٌسٌة. .ج 
مزن ٌنزوب عنزه وثٌمزة االكتتزاب وإذا كزان المكتتزب ؼٌزر ممزٌم فزً فلسزطٌن ٌولع المكتتزب أو  .2

 وجب أن ٌعٌن موطناً له فٌها.
ٌسززلم المكتتززب وثٌمززة االكتتززاب إلززى المصززرؾ المززرخص، وٌززدفع المسززط الواجززب دفعززه عنززد  .3

االكتتاب ممابل إٌصال ٌتضمن اسم المكتتب وعنوانه وتارٌخ اكتتابزه وعزدد األسزهم المكتتزب 
سط المدفوع ورلماً متسلسالً، وؼٌزر ذلزن مزن البٌانزات الضزرورٌة وٌسزلم نسزخة مزن بها والم

 عمد التؤسٌس ومشروع النظام األساسً للشركة.
ٌجززب أن ٌكززون االكتتززاب جززدٌاً باتززاً ؼٌززر معلززك علززى شززرط أو مضززافاً إلززى أجززل فززإذا علززك  .4

ؾ إلزى أجزل االكتتاب على شرط بطل الشزرط وصزح االكتتزاب والززم المكتتزب بزه وإذا أضزٌ
 بطل األجل وكان االكتتاب فورٌاً.

 (027مادة )

% مزن لٌمتزه 21ال ٌجوز أن ٌمل المبلػ المدفوع من لٌمة كل سهم نمدي عنزد االكتتزاب عزن  .1
االسمٌة وٌجب أن ٌدفع البالً من لٌمة السهم خالل أربع سنوات من تزارٌخ تؤسزٌس الشزركة 

إدارتها، وٌإشر على السهم بالمزدر المزدفوع فً المواعٌد التً ٌعٌنها نظام الشركة أو مجلس 
 من لٌمته.

 إذا كان االكتتاب بؤسهم تمثل حصصاً عٌنٌة فٌجب الوفاء بها كاملة عند االكتتاب. .2
 

 

 (021مادة )

تزودع المبزالػ التززً ٌزدفعها المكتتبزون فززً المصزرؾ المزرخص لحسززاب الشزركة تحزت التؤسززٌس، 

ب وال ٌجوز له أن ٌسلمها إال إلزى مجلزس ا دارة وٌحفظ المصرؾ األموال الممبوضة من المكتت

 األول بعد تمام تؤسٌس الشركة.

 (021) 

 ٌجب أن ٌظل االكتتاب مفتوحاً لمدة ال تمل عن عشرة أٌام وال تتجاوز تسعٌن ٌوماً. .1
إذا لم ٌتم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل المدة المحددة، جاز للجنة المإسسٌن بإذن  .2

 مدٌد االكتتاب مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوماً.من المرالب ت
 (021مادة )



إذا كان مجموع األسزهم المكتتزب بهزا مسزاوٌاً لعزدد األسزهم المطروحزة لالكتتزاب تكمزل لجنزة  .1
 المإسسٌن ا جراءات الالزمة لإلعالن عن تؤسٌس الشركة نهابٌاً.

المزدة جزاز للجنزة للمإسسزٌن إذا لم ٌتم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة لالكتتاب فً نهاٌزة  .2
 إما: 

 إكمال االكتتاب باألسهم البالٌة بعد موافمة المرالب أو. .أ 
إنماص رأس المال على أن ال ٌمل عن الحد األدنى المطلوب المنصوص علٌه فزً المزادة  .ب 

 ( من هذا المانون أو.002)
 الرجوع عن تؤسٌس الشركة. .ج 
المودعة لدٌها المبالػ المدفوعة من لبل فً حالة الرجوع عن تؤسٌس الشركة تعٌد المصارؾ  .3

 ً  من المرالب. المكتتبٌن إلى أصحابها كاملة فور إشعارها كتابٌا
فً حالة إنماص رأس المال ٌعطى المكتتبون الحك فً تثبٌت اكتتابهم أو الرجوع عنه خزالل  .4

ه فزً مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌومزاً تبزدأ مزن تزارٌخ نشزر لزرار ا نمزاص فزإذا لزم ٌرجعزوا عنز
 خاللها ٌعد اكتتابهم األول مثبتاً.

إذا زاد عززدد األسززهم المكتتززب بهززا علززى األسززهم المطروحززة لالكتتززاب وزعززت األسززهم علززى  .5
 المكتتبٌن على أساس نسبة عدد األسهم المطروحة إلى عدد األسهم المكتتب بها.

فٌه وجب إؼزالق إذا تم االكتتاب لجمٌع األسهم فً أي ولت بعد انمضاء عشرة أٌام من البدء  .6
 باب االكتتاب.

 

 (020مادة )

على لجنة المإسسٌن تزوٌد المرالزب خزالل مزدة ال تتجزاوز ثالثزٌن ٌومزاً مزن تزارٌخ إؼزالق بزاب 

االكتتاب فً األسهم المطروحة بكشؾ ٌتضمن أسماء المكتتبٌن وممزدار األسزهم التزً اكتتزب بهزا 

 جب دفعه عند االكتتاب.كل منهم والوثابك المصرفٌة المإٌدة لدفع المسط الوا

 

 (022مادة )

إذا اشززتمل رأس المززال علززى ممززدمات عٌنٌززة، وجززب أن تمٌمهززا لجنززة المإسسززٌن باالتفززاق مززع  .1
ممدمٌها وعلى لجنة المإسسٌن أن تطلب من المرالب تعٌٌن خبٌر أو أكثر للتحمك من صزحة 

ٌزة، حمزوق االمتٌززاز، التمٌزٌم المزذكور، وتمزدٌم تمرٌززر بزذلن للزوزٌر، وتعزد مززن الممزدمات العٌن
 واالختراع وجمٌع الحموق ؼٌر المادٌة.

ٌمدم الخبراء تمرٌرهم خزالل ثالثزٌن ٌومزاً مزن تزارٌخ تكلزٌفهم بالعمزل، وٌجزوز للمرالزب بنزاء  .2
على طلب مسبب من الخبراء أن ٌمنحهم مهلة أخرى ال تتجاوز ثالثٌن ٌومزاً، وإذا تبزٌن مزن 

بلززػ المٌمززة الممززدرة مززن لبززل لجنززة المإسسززٌن، ٌكززون تمرٌزرهم أن لٌمززة الممززدمات العٌنٌززة ال ت
للجنة المإسسزٌن طلزب تنزٌزل عزدد األسزهم العٌنٌزة بمزا ٌتطزابك مزع تمزدٌر الخبزراء، أو تمزدٌم 
ممززدمات عٌنٌززة إضززافٌة علززى أن ٌجززري تمٌٌمهززا وفززك األصززول السززابمة وبمعرفززة الخبززراء 

 أنفسهم، أو تمدٌم أموال نمدٌة تؽطً الفرق.
علزى ذلزن رفزض  لجنة المإسسٌن علزى تمزدٌرات لجنزة الخبزراء، فللمرالزب بنزاءً  إذا لم توافك .3

تسزجٌل الشزركة، أو تشزكٌل لجنزة خبزراء ثانٌزة، وٌعزد تمرٌرهزا نهابٌزاً، فزإذا لزم تمبزل بزه لجنززة 
 المإسسٌن على المرالب رفض الممدمات العٌنٌة.



توزٌعززه علززى ٌرسززل المرالززب صززورة عززن تمرٌززر الخبززراء إلززى لجنززة المإسسززٌن، وتمززوم ب .4
المكتتبززٌن لبززل انعمززاد الجمعٌززة العامززة التؤسٌسززٌة بخمسززة عشززر ٌومززاً علززى األلززل، كمززا ٌززودع 

 التمرٌر فً مركز الشركة خالل المٌعاد المذكور، وٌحك لكل ذي شؤن ا طالع علٌه.
ٌعرض على الجمعٌة التؤسٌسٌة التمٌٌم الذي أجرته لجنة المإسسٌن باالتفاق مع ممدم الممدمزة  .5

ٌنٌة وتمرٌر الخبراء، ومن حمها المصادلة على التمٌٌم أو رفضه أو تخفٌضه، فإذا لزررت الع
 تخفٌضه ٌجوز لممدم الممدمات العٌنٌة أن ٌسحبها من رأس المال أو ٌدفع الفرق.

إذا لززررت الجمعٌززة التؤسٌسززٌة رفززض تمٌززٌم الممدمززة العٌنٌززة أو سززحبها ممززدمها جززاز تخفززٌض  .6
 الحد األدنى الممرر فً هذا المانون.رأس المال بما ال ٌمل عن 

تصدر المرارات المتعلمة بتمٌٌم الممدمات العٌنٌة باألؼلبٌزة العددٌزة للمكتتبزٌن باألسزهم النمدٌزة  .7
شزرٌطة أن تكززون هزذه األؼلبٌززة حززابزة علزى األلززل لثلثزً األسززهم المززذكورة، بعزد اسززتبعاد مززا 

ممدمو الممدمات العٌنٌة، وال ٌكون لهإالء حك التصوٌت ولو كزانوا لزد اكتتبزوا فزً  اكتتب به
 األسهم النمدٌة.

 (022مادة )

م الممزدمات ٌال ٌجوز أن تصدر األسزهم العٌنٌزة إال بعزد إتمزام ا جزراءات المانونٌزة الخاصزة بتسزل

 العٌنٌة إلى الشركة ونمل ملكٌتها إلٌها، إذا لدمت على سبٌل التملٌن.

 (021مادة )

تتضمن األسهم العٌنٌزة مزا تتضزمنه األسزهم النمدٌزة مزن بٌانزات وحمزوق وتعطزى أرلامزاً متسلسزلة 

 خاصة وٌذكر أنها عٌنٌة.

 

 (025مادة )

ٌجب على لجنة المإسسٌن خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ إلفال بزاب االكتتزاب أن ٌزدعوا  .1
الفتزرة بزٌن تزارٌخ الزدعوة وتزارٌخ عمزد  المكتتبزٌن إلزى جمعٌزة تؤسٌسزٌة ، وال ٌجزوز أن تزٌزد

االجتماع على ثالثة أسابٌع وأن ال تمل عزن عشزرة أٌزام، وفزً جمٌزع األحزوال ال ٌجزوز عمزد 
االجتماع لبل انمضاء عشرٌن ٌوماً من التارٌخ الزذي تسزلم فٌزه لجنزة المإسسزٌن تمرٌزر لجنزة 

 الخبراء بشؤن تمٌٌم الممدمات العٌنٌة.
سٌن بإرسال الدعوة النعماد الجمعٌة التؤسٌسٌة لام المرالب بهذه الزدعوة إذا لم تمم لجنة المإس .2

 على نفمتهم.
 ٌكون لكل مكتتب حك حضور جلسات الجمعٌة التؤسٌسٌة. .3
4.  ً  أكبر المإسسٌن سناً، وتنتخب الجمعٌة أمٌن سر وجامع أصوات. ٌتولى رباسة الجمعٌة مإلتا

 (029مادة )

ة حضزور عزدد مزن المكتتبزٌن ٌمثلزون نصزؾ رأس ٌشترط لصزحة اجتمزاع الجمعٌزة التؤسٌسزٌ .1
 المال على األلل.

إذا لم ٌتوافر فً االجتماع األول النصاب المنصزوص علٌزه فزً الفمزرة السزابمة وجزب توجٌزه  .2
 ً مزن تزارٌخ االجتمزاع األول، علزى أال تمزل  الدعوة الجتماع ثان ٌعمد خالل خمسة عشر ٌومزا

خ االجتماع عن سبعة أٌام، وٌكون االجتماع الثانً الفترة بٌن تارٌخ توجٌه هذه الدعوة وتارٌ
 ً مزن رأس المزال علزى  ( أربعزٌن بالمابزة%11)إذا حضره عزدد مزن المكتتبزٌن ٌمثزل  صحٌحا
 األلل.



تصدر المرارات فً الجمعٌة التؤسٌسٌة باألؼلبٌة المطلمة لةسهم الممثلة فزً االجتمزاع مزا لزم  .3
 ٌنص النظام األساسً على نسبة أكبر.

 

 

 (027) مادة

 :لى وجه الخصوص فً المسابل اآلتٌةتنظر الجمعٌة التؤسٌسٌة ع

 تمرٌر لجنة المإسسٌن عن عملٌات تؤسٌس الشركة والنفمات التً استلزمتها. .1
2.  ً  ألحكام المانون. منالشة مشروع النظام األساسً للشركة ووضع نصوصه النهابٌة وفما
3.  ً  لةحكام المنصوص علٌها فً هذا المانون. تموٌم الممدمات العٌنٌة وفما
 انتخاب أعضاء مجلس ا دارة األول. .4
 انتخاب مدلك حسابات للشركة وتحدٌد أتعابه أو تفوٌض مجلس ا دارة بتحدٌدها. .5
انتخزاب مجلزس ا دارة األول للشزركة،  رتنتهً صزالحٌات لجنزة المإسسزٌن مزن أعمالهزا فزو .6

 لشركة إلى هذا المجلس.وعلٌها تسلٌم جمٌع الوثابك الخاصة با
 

 (021مادة )

 منعشززرٌن بالمابززة%( 21إذا اعتززرض المكتتبززون فززً الشززركة الززذٌن ٌملكززون مززا ال ٌمززل عززن )

األسززهم الممثلززة فززً اجتمززاع الجمعٌززة التؤسٌسززٌة للشززركة علززى أي بنززد مززن بنززود نفمززات تؤسززٌس 

الشركة، فعلى المرالب التحمك من صحة االعتراض وتسوٌته، فإذا لم ٌتمكن من ذلن ألي سزبب 

 من األسباب فلممدمً طلب االعتراض اللجوء إلى المضاء.

 (021مادة )

الل عشرة أٌام من تارٌخ انتهاء اجتماع الجمعٌة التؤسٌسٌة ٌمدم مجلس إدارة الشركة األول خ .1
 طلباً إلى المرالب بإعالن تؤسٌس الشركة، وٌجب أن ٌرفك به :

إلراراً بحصول االكتتاب برأس المال وما دفعزه المكتتبزون مزن لٌمزة األسزهم التزً اكتتزب  .أ 
 بها كل منهم.

 محضر جلسة الجمعٌة. .ب 
 معٌة.نظام الشركة األساسً كما ألرته الج .ج 
لززرارات الجمعٌززة التؤسٌسززٌة بالمصززادلة علززى تمرٌززر لجنززة المإسسززٌن وتمٌززٌم الممززدمات  .د 

 العٌنٌة.
 واسم مدلك الحسابات.وأعضاإه  أسماء ربٌس مجلس ا دارة األول .ه 
 الوثابك المإٌدة لصحة إجراءات التؤسٌس. .و 
نسزب إعزالن إذا تبٌن للمرالب أن إجراءات تؤسٌس الشركة لزد تمزت وفزك المزانون فعلٌزه أن ٌ .2

بززإعالن تؤسززٌس  علززى هززذا التنسززٌب أن ٌصززدر لززراراً  وعلززى الززوزٌر بنززاءً  ،تؤسززٌس الشززركة
الشركة على أن ٌتم تنسٌب المرالب وصدور لرار الوزٌر خالل عشرة أٌام من تارٌخ تمزدٌم 
الطلب إلى المرالب، وٌعد فً حكزم لزرار بزإعالن تؤسزٌس الشزركة انمضزاء هزذا المٌعزاد دون 

لب، أما إذا تبٌن للمرالب أن إجراءات تؤسٌس الشركة لد تمزت مخالفزة للمزانون، البت فً الط



فعلٌه أن ٌنذرها خطٌاً بتصوٌب أوضاعها خالل ثالثة أشهر مزن تزارٌخ تبلٌؽهزا ا نزذار، وال 
 ٌنسب ا عالن بتؤسٌسها إلى أن تموم بذلن.
 (011مادة )

ً ٌنشر على نفمة الشركة لرار الوزٌر بإعالن تؤسٌس  .1 بزه نظامهزا األساسزً فزً  الشركة مرفمزا
 الجرٌدة.

ٌمززوم مجلززس ا دارة األول بتسززجٌل الشززركة لززدى مرالززب الشززركات، وال ٌجززوز لهززا أن تبززدأ  .2
مسزبولٌن بالتضزامن عزن  إهأعمالها لبل التسجٌل، وٌكون ربٌس مجلزس ا دارة األولوأعضزا

 األضرار الناشبة عن عدم المٌام بالتسجٌل.
 (010مادة )

وز بعزد تسزجٌل الشزركة لزدى مرالزب الشزركات الطعزن بزبطالن الشزركة بسزبب مخالفزة ال ٌج .1
 األحكام المتعلمة بإجراءات التؤسٌس.

إذا أسست شركة مساهمة على وجه ؼٌر لزانونً جزاز لكزل ذي عاللزة خزالل خمزس سزنوات  .2
ون مززن تؤسٌسززها أن ٌنززذرها بوجززوب إتمززام المعاملززة النالصززة أو التصززحٌح وفمززاً ألحكززام المززان

 خالل ثالثة أشهر من تارٌخ ا نذار.
إذا لم تمم الشركة خالل هذا المٌعاد بزإجراء التصزحٌح الزالزم جزاز لكزل صزاحب مصزلحة أن  .3

 ٌطلب من المحكمة الحكم ببطالن الشركة وتصفٌتها.
إذا حكززم بززبطالن الشززركة تجززري تصززفٌتها كؤنهززا شززركة فعلٌززة وٌلزززم المإسسززون وأعضززاء  .4

تضززامنٌن وكززذلن المززدلمون المززانونٌون الززذٌن ٌثبززت إهمززالهم بززؤداء مززا مجلززس ا دارة األول م
 ٌكون لكل صاحب مصلحة من حموق لبل الشركة.

 ال ٌجوز للمإسسٌن وسابر الشركاء أن ٌحتجوا تجاه الؽٌر ببطالن الشركة. .5
 (012مادة )

حاجزة استثناء من األحكام السابمة وفً ؼٌر الشركات ذوات االمتٌزاز واالحتكزار ٌجزوز دون  .1
إلى استصزدار رخصزة تؤسزٌس شزركة مسزاهمة ال تطزرت أسزهمها للجمهزور فزً اكتتزاب عزام 
وذلن بموجب محرر رسمً ٌصزدر مزن جمٌزع المإسسزٌن، وٌشزتمل هزذا المحزرر علزى عمزد 

 تؤسٌس الشركة ونظامها األساسً وعلى ا لرارات التالٌة :
 لٌه فً هذا المانون.أن أحكام العمد والنظام األساسً مطابمة للنموذج المنصوص ع .أ 
أن المإسسززٌن لززد اكتتبززوا فززً جمٌززع األسززهم، وأدوا المززدر الززذي ٌوجززب المززانون أداءه مززن  .ب 

 لٌمتها وأودعوا ما أدوه تحت تصرؾ الشركة فً مصرؾ مرخص.
 إن الممدمات العٌنٌة لد لٌمت وفماً ألحكام المانون ولد تم الوفاء بمٌمتها كاملة. .ج 
 ت ا دارٌة الالزمة للشركة.إن المإسسٌن لد عٌنوا الهٌبا .د 

 ٌجب أن ٌحفظ مع المحرر الرسمً صور من األوراق المإٌدة لإللرارات المتمدمة الذكر. .2
 (012مادة )

تخضززع شززركة المسززاهمة التززً ال تطززرت أسززهمها للجمهززور فززً اكتتززاب عززام  جززراءات النشززر 

ٌجزوز أن تبزدأ أعمالهزا إال بعزد والتسجٌل التً تتبع فً الشركة المساهمة ذات االكتتاب العام وال 

المٌززام بتلززن ا جززراءات، وٌتحمززل أعضززاء مجلززس ا دارة بالتضززامن المسززبولٌة عززن األضززرار 

 الناشبة عن عدم المٌام بإجراءات التسجٌل.

 الفصل الثانً

 )الصكون المالٌة التً تصدرها الشركة( 



 )األسهم( 

 (011مادة )

الصكون المالٌة التً تصدرها الشركة هً األسهم ، وال ٌجزوز إنشزاء حصزص تؤسزٌس وال مزنح 

 مزاٌا خاصة للمإسسٌن أو لؽٌرهم، أو إصدار اسهم تعطً أصحابها امتٌازاً من أي نوع.

 

 (015مادة )

تسززتبدل الشززركة بعززد تؤسٌسززها بإٌصززاالت االكتتززاب شززهادات مإلتززة باألسززهم ٌولعهززا ربززٌس  .1
رة وتشمل بوجه خاص على اسم المساهم وعدد األسهم التزً اكتتزب بهزا وتزارٌخ مجلس ا دا

الززدفع، ورلززم المسلسززل بالشززهادات المإلتززة وأرلززام األسززهم التززً تمثلهززا ورأسززمال الشززركة 
 ومركزها الربٌس.

 ن تستبدل بها صكون األسهم.أتموم الشهادات ممام األسهم، وتظل اسمٌه إلى  .2
المإلتززة صززكون األسززهم خززالل سززتة أشززهر مززن تززارٌخ تسززجٌل ٌجززب أن تسززتبدل بالشززهادات  .3

الشزركة، وٌجزب أن ٌولزع صززكون األسزهم عضزوان علزى األلززل مزن مجلزس ا دارة، وتكززون 
 لابلة للتداول، وكل شرط ٌمٌد حرٌة تداولها ٌعد كؤن لم ٌكن.

 (019مادة )

 تكون أسهم الشركة متساوٌة المٌمة وهً ترتب حمولاً والتزامات متساوٌة. .1
السزهم ؼٌزر لابززل للتجزبزة فزً مواجهززة الشزركة، فززإذا تملزن السزهم أشززخاص متعزددون وجززب  .2

علٌهم أن ٌختاروا أحدهم لٌنوب عنهم فً استعمال الحموق المتصلة بالسهم، فإذا تخلفزوا عزن 
ذلن خالل المدة التً ٌحددها لهم مجلس إدارة الشركة ٌعزٌن المجلزس أحزدهم، وٌكزون هزإالء 

 لتضامن عن االلتزامات الناشبة عن ملكٌتهم للسهم.األشخاص مسبولٌن با
 ( 017مادة )

تكزون أسزهم الشزركة نمدٌزة أو عٌنٌززة، وٌزذكر نزوع السزهم فزً الصززن المثبزت لزه وٌعطزى كززل  .1
 مساهم رلماً خاصاً.

إذا كانززت لٌمززة السززهم النمدٌززة ممسززمة إلززى ألسززاط ٌجززب أن ٌبززٌن نظززام الشززركة طرٌمززة دفززع  .2
الواجب دفعه عند االكتتزاب عزن خمزس لٌمزة السزهم االسزمٌة وٌجزب األلساط، وال ٌمل المسط 

 تسدٌد كامل لٌمته خالل أربع سنوات من تارٌخ تسجٌل الشركة.
 

 (011مادة )

ٌجوز بٌع الشهادات المإلتة واألسهم، وال ٌعزد البٌزع سزارٌاً فزً حزك الشزركة إال إذا دون فزً  .1
 (.090ادة )سجل المساهمٌن الموجود عندها والمنصوص علٌه فً الم

كما ٌجوز رهن الشهادات المإلتة واألسهم والتصرؾ فٌهزا بزؤي تصزرؾ  خزر وٌإشزر بزذلن  .2
علٌها، مع مراعاة التسجٌل فزً سزجل األسزهم وتتحزدد مرتبزة الزدابن المزرتهن مزن تزارٌخ لٌزد 
الززرهن فززً السززجل المعززد لززذلن، وٌكززون للززدابن المززرتهن لززبض األربززات واسززتعمال الحمززوق 

 ما لم ٌتفك فً عمد الرهن على ؼٌر ذلن. المتصلة بالسهم
ال ٌجوز رفع إشارة الرهن إال بعد تسجٌل إلرار المرتهن باستٌفاء حمه فً سزجل الشزركة أو  .3

 بموجب حكم اكتسب الدرجة النهابٌة.



 

 (011مادة )

إذا انتملت ملكٌة السهم بطرٌك ا رث أو الوصٌة، وجب على الوارث أو الموصى له أو مزن  .1
 ا أن ٌطلب لٌد نمل الملكٌة فً سجل األسهم.ٌموم ممامهم

إذا كان نمل ملكٌة السهم بممتضى حكم لضابً نهابً جري المٌد فً سجل األسزهم وفمزاً لهزذا  .2
 الحكم.

 ٌإشر على السهم بما ٌفٌد نمل ملكٌته بطرٌك ا رث أو الوصٌة أو بممتضى حكم لضابً. .3
 (051مادة )

ٌززة التززً ٌكتتززب بهززا المإسسززون لبززل نشززر المٌزانٌززة ال ٌجززوز تززداول األسززهم النمدٌززة أو العٌن .1
وحساب األربزات والخسزابر عزن سزنتٌن مزالٌتٌن ال تمزل كزل منهزا عزن اثنزً عشزر شزهراً مزن 
تارٌخ تسجٌل الشركة، وال ٌجوز تسلٌمها ألصحابها خالل المدة المذكورة وٌوضع علٌهزا مزا 

هززا تززداولها، وٌعززد بززاطالً أي ٌززدل علززى نوعهززا وتززارٌخ تسززجٌل الشززركة والمززدة التززً ٌمتنززع فٌ
 تصرؾ ٌخالؾ ذلن.

ومع ذلن ٌجوز خالل فترة الحظر نمل ملكٌة األسهم التً ٌكتتب فٌهزا المإسسزون فٌمزا بٌزنهم  .2
أو من أحدهم إلى أحد أعضاء مجلس ا دارة لتمدٌمها كضمان لإلدارة أو من ورثة المإسزس 

 إلى الؽٌر.
لمإسسززون فززً حالززة زٌززادة رأس المززال لبززل تسززري أحكززام هززذه المززادة علززى مززا ٌكتتززب فٌززه ا .3

 انمضاء فترة الحظر.
ومع ذلن إذا كانت األسهم العٌنٌة ناتجة عن اندماج شزركة أخزرى أو أكثزر بهزا وكانزت أسزهم  .4

 هذه الشركة المندمجة متداولة لبل االندماج فال ٌسري علٌها حظر التداول.
 (050مادة )

مع عدم ا خالل بؤحكام المادة السابمة ال ٌجوز تداول الشهادات المإلتة وال األسهم النمدٌة بؤزٌزد 

 ً إلٌها عند االلتضزاء ممابزل نفمزات ا صزدار، وذلزن فزً الفتزرة  من المٌمة التً صدرت بها مضافا

رة التالٌزة السابمة على لٌدها فً السجل الخاص بهزا، بالنسزبة إلزى شزهادات االكتتزاب، أو فزً الفتز

لتارٌخ المٌد فً سجل األسهم حتى نشر المٌزانٌة وحساب األربات والخسابر عزن سزنتٌن مزالٌتٌن 

 ال تمل كل منهما عن اثنى عشر شهراً بالنسبة لةسهم.

 

 (052مادة )

ٌجوز تداول السهم بعد أن ٌكون المسزاهم لزد سزدد مزن لٌمتزه مزا ٌعزادل خمسزٌن بالمابزة علزى  .1
 األلل.

األسهم بالمٌد فً سجل األسهم الزذي تعزده الشزركة وتإشزر بهزذا المٌزد علزى السزهم وال تتداول  .2
 ٌعتد بنمل ملكٌة السهم فً مواجهة الشركة أو الؽٌر إال من تارٌخ المٌد فً السجل المذكور.

بعززد إجززراء المٌززد تعطززى الشززركة المشززتري شززهادة باألسززهم التززً اشززتراها تبززٌن عززدد األسززهم  .3
واأللسززاط المدفوعززة واسززم المشززتري ٌولعهززا مززن ٌملززن حززك التولٌززع عززن  المبٌعززة وأرلامهززا

 الشركة.
 تكون األسهم لابلة للتداول فً السوق حسب ما ٌنص علٌه لانون األوراق المالٌة. .4

 (052مادة )



تتعلزك بتزداول األسزهم شزرٌطة أال ٌكزون مزن شزؤن هزذه  ٌجوز أن ٌتضمن نظام الشركة لٌوداً  .1
 و حرمان المساهم من حك النزول عن أسهمه.المٌود تحرٌم التداول، أ

 فً األحوال التالٌة: هأو نملالسهم ال ٌجوز لمجلس ا دارة أن ٌوافك على بٌع  .2
 إذا كان السهم مرهوناً أو محجوزاً.  .أ 
 إذا كان السهم مفموداً ولم ٌعط به شهادة جدٌدة. .ب 
 إذا كان البٌع أو النمل مخالفاً لهذا المانون أو نظام الشركة. .ج 
 أٌة أحوال أخرى تحظرها الموانٌن.فً  .د 

 (051مادة )

 ال ٌسؤل المساهم عن التزامات الشركة إال بمدر ما ٌملن من أسهم فً رأسمال الشركة. .1
ال ٌجوز الحجز على أموال الشركة بسبب دٌون مترتبزة علزى أحزد المسزاهمٌن، وإنمزا ٌجزوز  .2

 عنه بموجب حكم لضابً. لدابنً المساهم تولٌع الحجز على السهم وعلى األربات الناتجة
ٌإشر الحجز على السهم فً سجل األسهم، وٌإشر على السهم بما ٌفٌزد تولٌزع الحجزز علٌزه،  .3

وال ترفززع هززذه ا شززارة إال بمززرار مززن المحكمززة وتسززري علززى الحززاجز أو المززرتهن جمٌززع 
ون أن المرارات التً تتخذها الجمعٌة العامة بالنسبة للمساهم المحجوزة أو المرهونة أسهمه د

 ٌكون لهما حموق المساهم األخرى فً الشركة.
 (055مادة )

 المساهم مدٌن للشركة بكامل المٌمة ؼٌر المدفوعة عن أسهمه. .1
ٌلتزم المساهم بدفع لٌمة السهم ؼٌر المدفوعة فً المواعٌد المعٌنة لذلن، وتسزتحك الؽرامزات  .2

 إلى إنذار.عن التؤخٌر فً الوفاء بمجرد حلول مٌعاد االستحماق دون حاجة 
إذا تخلؾ المساهم عن دفع المسط المستحك علٌه من لٌمة السهم فزً مٌعزاد االسزتحماق، جزاز  .3

لمجلس ا دارة التنفٌذ على السهم، وذلن بإنذار المساهم بدفع المسط المسزتحك بكتزاب مسزجل 
مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم ٌمم بالوفاء خالل عشرة أٌام من تارٌخ وصول ا نذار جزاز 

لشركة بٌع أسهمه فً السوق، وإذا لم توجد هذه السوق جاز لها بٌعها فً المززاد العلنزً وال ل
 ٌجوز للمساهم دفع المٌمة المستحمة علٌه فً الٌوم المحدد  جراء المزاٌدة.

تسززتوفى الشززركة مززن الززثمن النززاتج عززن البٌززع مززا ٌسززتحك لهززا مززن ألسززاط متززؤخرة وؼراماتهززا  .4
صاحب السهم فإذا لم ٌكؾ الثمن للوفاء بهذه المبالػ، جاز للشركة والمصارٌؾ وترد البالً ل

 الرجوع بالبالً على المساهم بالطرٌمة العادٌة للمطالبة.
إذا تم البٌع بالمزاٌزدة، وجزب علزى الشزركة تحرٌزر محضزر بمزا تزم فزً جلسزة المزاٌزدة وتعزد  .5

 البٌانات الواردة فً هذا المحضر صحٌحة ما لم ٌثبت خالؾ ذلن.
الشركة السهم الذي حصل التنفٌذ علٌه وٌعطى المشترى سهماً جدٌداً ٌحمزل رلزم السزهم  تلؽى .6

 الملؽى، وٌإشر فً سجل األسهم بولوع البٌع مع بٌان اسم المالن الجدٌد.
 

 (059مادة )

ٌكززون مززالكو السززهم المتتززابعون مسززبولٌن بالتضززامن عززن الوفززاء بمٌمززة السززهم، وفٌمززا عززدا المالززن 

ة كل مساهم من هزذه المسزبولٌة، بانمضزاء سزنتٌن مزن تزارٌخ التؤشزٌر بنزولزه عزن األخٌر تبرأ ذم

 السهم فً سجل األسهم.

 (057مادة )



ال ٌجوز للشركة إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع لٌمزة السزهم وال تمزع المماصزة بزٌن هزذا  .1
 االلتزام، وما ٌكون للمساهم من حموق لبل الشركة.

 استرداد ما دفعه للشركة كحصة فً راس المال. ال ٌجوز للمساهم أن ٌطلب .2
 (051مادة )

ٌعطى المساهم بعد تسدٌد لٌمة السهم شهادة أسهم ٌذكر فٌها أن لٌمة السزهم لزد سزددت وتمتزع  .1
 حاملها بحك ملكٌة مطلمه لةسهم المبٌنة فٌها.

األربزات تثبت للمساهم جمٌع الحموق المتصلة بالسهم، كالحك فً الحصول على نصزٌب مزن  .2
التً تمزرر توزٌعهزا مزن موجزودات الشزركة عنزد التصزفٌة وحزك حضزور جلسزات الجمعٌزات 
العامة واالشتران فً مداوالتها والتصوٌت علزى لراراتهزا وحزك التصزرؾ فزً السزهم وحزك 
االطزززالع علزززى أوراق الشزززركة ودفاترهزززا ومرالبزززة أعمزززال مجلزززس ا دارة وإلامزززة دعزززوى 

فً لرارات الجمعٌة العامة، وذلن بالشروط الواردة فً هذا  المسبولٌة على أعضابه والطعن
 المانون أو نظام الشركة.

ٌعد باطالً كل لرار ٌصدر عن الجمعٌة العامة العادٌة وؼٌر العادٌة ٌكون من شزؤنه المسزاس  .3
 بحموق المساهم األساسٌة التً ٌستمدها بصفته شرٌكاً من أحكام المانون أو نظام الشركة.

 (051مادة )

إذا فمدت الشهادة المإلتة باألسهم أو شزهادة األسزهم، فلمالكهزا المسزجل فزً سزجل الشزركة أن  .1
 ٌطلب منها إعطاءه شهادة جدٌدة بدالً من الضابعة.

 تٌن محلٌتٌن مع ذكر أرلام الشهادات وعددها.فٌٌعلن الفمدان فً صح .2
ٌإشزر علٌهزا بعد مضً شهرٌن على تزارٌخ ا عزالن ٌعطزى المسزاهم شزهادة جدٌزدة علزى أن  .3

 بؤنها أعطٌت بدالً من ضابع.
 (091مادة )

ٌجوز أن ٌنص فً نظام الشركة على استهالن األسهم أثناء لٌام الشزركة إذا كزان مشزروعها  .1
 مما ٌهلن تدرٌجٌاً أو كان لابماً على حموق مإلتة.

ٌجوز أن ٌكون االستهالن بطرٌك شراء الشركة أسزهمها شزرٌطة أن ٌكزون سزعرها ألزل مزن  .2
 ها االسمٌة أو مساوٌاً لهذه المٌمة وتعدم الشركة األسهم التً تحصل علٌها بهذه الطرٌمة.لٌمت

ٌجززوز أن ٌززنص فززً نظززام الشززركة علززى إعطززاء أسززهم تمتززع ألصززحاب األسززهم التززً تسززتهلن  .3
بالمرعة، وٌحدد نظام الشركة الحموق التً تعطٌهزا ألصزحابها ومزع ذلزن ٌجزب أن تخصزص 

وي الصافً لةسهم التً لم تسزتهلن لٌزوزع علٌهزا باألولوٌزة علزى نسبة مبوٌة من الربح السن
أسززهم التمتززع، وفززً حالززة انمضززاء الشززركة ٌكززون ألصززحاب األسززهم التززً لززم تسززتهلن حززك 

 الحصول باألولوٌة من موجودات التصفٌة على ما ٌعادل المٌمة االسمٌة ألسهمهم.
 

 (090مادة )

اهمٌن وعدد األسهم التً ٌملكها كل منهم، وأعمال تحتفظ الشركة بسجالت تدون فٌها أسماء المس

 التصرؾ واالنتمال التً تجري علٌها وأٌة بٌانات أخرى تتعلك بها أو بالمساهمٌن.

 

 الفصل الثالث



 إدارة شركة المساهمة

 مجلس إدارة الشركة

 (092مادة )

وال ٌزٌزد ٌتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة ال ٌمل عدد أعضابه عزن ثالثزة أشزخاص  .1
على ثالثة عشر شخصاً وفماً لما ٌحدده نظام الشركة، وٌتم انتخابهم من لبزل الجمعٌزة العامزة 
للشززركة بززااللتراع السززري وفمززاً ألحكززام هززذا المززانون وٌمززوم بمهززام إدارة أعمالهززا لمززدة أربززع 

 سنوات تبدأ من تارٌخ انتخابه.
ن بالجنسٌة الفلسطٌنٌة ولهم مواطن ٌجب أن تكون أؼلبٌة أعضاء مجلس ا دارة من المتمتعٌ .2

بها، ومزع ذلزن ٌجزوز بتزرخٌص خزاص مزن الزوزٌر، إعفزاء الشزركة مزن هزذا الحكزم إذا كزان 
بعض المساهمٌن من األجانب، على أن ال تكون نسبة األجانب فزً مجلزس ا دارة أكثزر مزن 

 نسبة اشتران المساهمٌن األجانب فً رأسمال الشركة.
( مززن هزذه المزادة، علززى مجلزس ا دارة أن ٌززدعو الجمعٌزة العامززة 1مزع مراعزاة أحكززام البنزد ) .3

للشركة لالجتماع خالل األشهر الثالثة األخٌرة من مدتزه النتخزاب مجلزس إدارة جدٌزد، علزى 
أن ٌستمر فً عمله إذا تؤخر انتخاب المجلس الجدٌد ألي سزبب مزن األسزباب، شزرٌطة أن ال 

علزى ثالثزة أشزهر مزن تزارٌخ انتهزاء مزدة المجلزس  تزٌد مدة التؤخٌر فً أي حالة من الحاالت
 المابم.

ٌجززوز أن ٌشززترط فززً نظززام الشززركة علززى انتخززاب عززدد ال ٌمززل عززن نصززؾ أعضززاء مجلززس  .4
ا دارة من بٌن مإسسً الشركة، كما ٌجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس ا دارة ما لم ٌنص 

 نظام الشركة على ؼٌر ذلن.
ستدعى إلٌه الجمعٌة العامزة للشزركة بممتضزى أحكزام البنزد إذا كان موعد عمد االجتماع الذي  .5

( من هذه المادة ٌمع لبل انتهاء مدة مجلزس ا دارة المزابم بسزتة أشزهر علزى األكثزر أو ٌمزع 2)
بعد انتهاء مدة المجلزس بزنفس المزدة فٌسزتمر هزذا المجلزس فزً عملزه وٌنتخزب مجلزس ا دارة 

 ةالجدٌد فً ألرب اجتماع عادي للجمعٌة العام
 (092مادة )

ٌحدد فً نظزام الشزركة عزدد األسزهم التزً ٌشزترط أن ٌكزون الشزخص مالكزاً لهزا فزً رأسزمال  .1
الشركة حتى ٌترشح لعضوٌة مجلس إدارتها، وٌبمى محتفظاً بعضوٌته فٌه، وٌشترط فً هذه 
 األسهم أن ال تكون محجوزة أو مرهونة، أو ممٌدة بمٌد  خر، وٌمنع التصرؾ المطلك فٌها.

ن ٌمدم بعض المساهمٌن األسهم التً ٌملكونها لتكملزة عزدد األسزهم المطلوبزة لترشزٌح ٌجوز أ .2
أحززدهم لعضززوٌة مجلززس ا دارة مززع احتفززاظهم بملكٌززة هززذه األسززهم وفززً هززذه الحالززة تعامززل 
األسهم الممدمة كما لو كانت لعضزو مجلزس ا دارة وتسزري علٌهزا األحكزام الزواردة فزً هزذه 

 الحالة.
إهززل لعضززوٌة مجلززس ا دارة محجززوزاً مززا دام مالززن األسززهم عضززواً فززً ٌبمززى النصززاب الم .3

المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهزاء عضزوٌته فٌزه، وال ٌجزوز التزداول بهزا خزالل تلزن المزدة 
وتحمٌماً لذلن توضع إشارة الحجز علٌها مع ا شارة إلى ذلن فً سجل المساهمٌن وٌعزد هزذا 

المسبولٌات وااللتزامزات المترتبزة علزى ذلزن العضزو الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان 
 وعلى مجلس ا دارة.

تسززمط تلمابٌززاً عضززوٌة أي عضززو مززن أعضززاء مجلززس إدارة شززركة المسززاهمة إذا نمززص عززدد  .4
األسهم التً ٌجزب أن ٌكزون مالكزاً لهزا بممتضزى نظزام الشزركة وألي سزبب مزن األسزباب، أو 

ة النهابٌة أو تزم رهنهزا خزالل مزدة عضزوٌته، تثبٌت الحجز علٌها بحكم لضابً اكتسب الدرج
ما لم ٌكمل األسهم التً نمصت من أسهم التؤهٌل الخاص به خزالل مزدة ال تزٌزد علزى ثالثزٌن 



ٌوماً من تارٌخ الزنمص، وال ٌجزوز لزه أن ٌحضزر أي اجتمزاع لمجلزس ا دارة خزالل حزدوث 
 النمص فً أسهمه.

ه المادة وأن ٌضمن تمرٌزره إلزى الجمعٌزة على مدلك الحسابات أن ٌتحمك من مراعاة حكم هذ .5
 العامة أٌة مخالفة فً هذا الشؤن.

 (091مادة )

 ٌشترط فٌمن ٌرشح لعضوٌة مجلس إدارة الشركة :

 أن ٌكون كامل األهلٌة. .1
 أال ٌكون لد حكم علٌه بجنحة مخلة بالشرؾ أو بعموبة جناٌة. .2
 أال ٌكون لد حكم بإفالسه أو إعساره ما لم ٌرد اعتباره. .3
 ٌكون مالكا لعدد من األسهم ٌحدده نظام الشركة. أن .4
( مزن هزذا 222أال ٌكون لد حكم علٌه بؤٌة عموبة من العموبات المنصوص علٌها فً المادة ) .5

 المانون.
 أال ٌكون موظفاً فً الحكومة أو فً أي شخصٌة اعتبارٌة عامة. .6

 (095مادة )

أو أي شخصزٌة اعتبارٌزه عامزة إذا ساهمت الحكومزة أو أي مزن المإسسزات الرسزمٌة العامزة  .1
أخرى فً شركة مساهمة، فتمثل فً مجلزس إدارتهزا بعضزو أو أكثزر حسزبما ٌتفزك علٌزه بزٌن 
األطراؾ المعنٌة أو بعدد ٌتناسب مع نسبة مسزاهمتها فزً رأسزمال الشزركة، وال تشزارن فزً 

مزوق انتخاب أعضاء مجلس ا دارة اآلخزرٌن، وٌتمتزع العضزو الزذي تعٌنزه لتمثٌلهزا بجمٌزع ح
العضززوٌة، وٌتحمززل واجباتهززا، وٌشززترط أن ال ٌعززٌن أي شززخص بممتضززى أحكززام هززذا البنززد 
عضززواً فززً أكثززر مززن مجلززس إدارة شززركتٌن تسززاهم فٌهمززا الحكومززة بمززا فززً ذلززن الشززركات 

 العربٌة واألجنبٌة.
تستمر عضوٌة ممثل الحكومة أو المإسسزة الرسزمٌة العامزة أو الشخصزٌة االعتبارٌزة العامزة  .2

ى فً مجلس إدارة الشركة المدة الممررة للمجلس وللجهة التً عٌنته استبدال ؼٌره بزه األخر
فً أي ولت من األولات، لٌكمل مدة سزلفه فزً المجلزس، أو انتزداب مزن ٌحزل محلزه بصزورة 

 مإلتة فً حالة مرضه أو ؼٌابه عن "فلسطٌن" على أن تبلػ الشركة خطٌاً فً الحالتٌن.
ثل الحكومة أو المإسسة الرسمٌة العامزة أو أي شخصزٌة اعتبارٌزة إذا استمال العضو الذي ٌم .3

عامة أخرى من عضوٌة مجلس إدارة الشزركة فتعزد االسزتمالة نافزذة بحمزه وللجهزة التزً كزان 
 ٌمثلها فً مجلس ا دارة تعٌٌن من ٌحل محله فٌه.

وجزب تحدد األحكام الخاصة بتعٌٌن ممثلً الحكومزة فزً مجزالس إدارة شزركات المسزاهمة بم .4
 الموانٌن واللوابح الصادرة فً هذا الشؤن.

تطبك أحكام هذه المادة على الحكومات واألشخاص االعتبارٌة العامة األجنبٌة عند مساهمتها  .5
 فً رإوس أموال الشركات الفلسطٌنٌة.

 (099مادة )

ٌحك للشخص االعتبزاري الخزاص المسزاهم فزً رأسزمال شزركة المسزاهمة  ترشزٌح مزن ٌزراه  .1
دد من المماعد فزً مجلزس ا دارة حسزب نسزبة مسزاهمته فزً رأسزمال الشزركة، وال مناسباً لع

 ٌجوز له استبداله خالل مدة المجلس.
ٌتوجب على الشخص االعتباري الخاص تسمٌة ممثله فزً مجلزس ا دارة خزالل عشزرة أٌزام  .2

من تارٌخ انتخابزه ممزن تتزوافر فٌزه شزروط ومزإهالت العضزوٌة المنصزوص علٌهزا فزً هزذا 
نون فٌما عدا حٌازته ألسهم التؤهٌزل، وٌعزد فالزداً للعضزوٌة إذا لزم ٌعمزد إلزى تسزمٌة ممثلزة الما

 خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ انتخابه.



 

 

 (097مادة )

ٌنتخب مجلس إدارة الشركة من بٌن أعضابه بزااللتراع السزري خزالل سزبعة أٌزام مزن تزارٌخ  .1
الززربٌس عنززد ؼٌابززه، كمززا ٌنتخززب مززن بززٌن انتخابززه ربٌسززاً وناببززاً لززه ٌمززوم بمهززام وصززالحٌات 

أعضابه واحداً أو أكثر ٌكون له أو لهم حك التولٌع عزن الشزركة منفزردٌن أو مجتمعزٌن وفمزاً 
لما ٌمرره المجلس فً هذا الشؤن، وفً حدود الصالحٌات التً ٌفوضها إلٌهم، وٌزود مجلس 

ه واألعضززاء المفوضززٌن إدارة الشززركة المرالززب، بنسززخ عززن لراراتززه بانتخززاب الززربٌس وناببزز
بززالتولٌع عززن الشززركة، وبنمززاذج عززن تولٌعززاتهم، وذلززن خززالل سززبعة أٌززام مززن صززدور تلززن 

 المرارات.
لمجلززس إدارة الشززركة تفززوٌض أي موظززؾ فززً الشززركة بززالتولٌع عنهززا، وذلززن فززً حززدود  .2

 الصالحٌات التً ٌفوضها إلٌه.
 (091مادة )

على كل من ربٌس وأعضاء مجلس إدارة الشزركة، وعلزى كزل مزن مزدٌرها العزام والمزدٌرٌن  .1
الربٌسٌٌن فٌها أن ٌمدم إلى مجلس ا دارة فً أول اجتماع ٌعمده بعد انتخابه إلراراً خطٌاً بما 
ٌملكه هو وزوجته وأوالده الماصرٌن من اسهم فً الشركة، وأسماء الشركات األخزرى التزً 

ته وأوالده الماصرٌن حصصاً أو أسزهماً فٌهزا إذا كانزت الشزركة مسزاهمة فزً ٌملن هو وزوج
تلن الشركات األخرى، وأن ٌمدم إلى مجلس ا دارة أي تؽٌٌر ٌطرأ على هذه البٌانات خزالل 

 خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ ولوع التؽٌر.
ً البنزد على مجلس إدارة الشركة أن ٌزود المرالب بنسزخ عزن البٌانزات المنصزوص علٌهزا فز .2

( من هذه المادة والتؽٌٌر الذي ٌطرأ على أي منها خزالل سزبعة أٌزام مزن تمزدٌمها أو تمزدٌم 0)
 أي تؽٌر طرأ علٌها.

 (091مادة )

ال ٌجوز للشركة أن تمدم أو تضمن لرضاً نمدٌاً من أي نوع إلى ربزٌس مجلزس إدارة الشزركة أو 

وجزه، وٌسزتثنى مزن ذلزن المصزارؾ إلى أي من أعضابه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو ز

والشززركات المالٌززة التززً ٌجززوز لهززا أن تمززرض أٌززاً مززن أولبززن ضززمن أؼراضززها وبالشززروط التززً 

 تتعامل بها مع عمالبها اآلخرٌن وفماً للموانٌن السارٌة، وٌعد باطال كل ما ٌخالؾ ذلن.

 (071مادة )

أشهر من انتهاء السنة المالٌزة على مجلس إدارة الشركة أن ٌعد خالل مدة ال تزٌد على ثالثة  .1
 للشركة، الحسابات والبٌانات التالٌة لعرضها على الجمعٌة العامة:

المٌزانٌزززة السزززنوٌة العامزززة للشزززركة وبٌزززان األربزززات والخسزززابر وبٌزززان التزززدفمات النمدٌزززة  .أ 
وا ٌضاحات حولها ممارنة مع السنة المالٌة السابمة مصدلة جمٌعها مزن مزدلمً حسزابات 

 الشركة.
لتمرٌر السنوي لمجلس ا دارة عن أعمال الشركة خالل السزنة الماضزٌة وتولعاتزه للسزنة ا .ب 

 المادمة.



( 0ٌزود مجلس ا دارة المرالب بنسخ عن الحسابات والبٌانات المنصوص علٌهزا فزً البنزد ) .2
من هذه المادة لبزل الموعزد المحزدد الجتمزاع الجمعٌزة العامزة للشزركة بمزدة ال تمزل عزن واحزد 

 ٌوماً.وعشرٌن 
 (070مادة )

علزززى مجلزززس إدارة الشزززركة أن ٌنشزززر المٌزانٌزززة العامزززة للشزززركة وحسزززاب أرباحهزززا وخسزززابرها 

وخالصة وافٌة عن التمرٌر السنوي للمجلس وتمرٌر مدلمً حسابات الشركة فً إحدى الصزحؾ 

 المحلٌة لبل موعد اجتماع الجمعٌة العامة بثالثٌن ٌوماً على األلل.

 (072مادة )

س إدارة الشركة تمرٌراً كل ستة أشهر ٌبٌن فٌه المركز المزالً للشزركة ونتزابج أعمالهزا، ٌعد مجل

َدق التمرٌر من ربٌس مجلس ا دارة وٌزود المرالب بنسخة من التمرٌر خالل ستٌن  على أن ٌُصَّ

 ٌوماً من انتهاء الفترة.

 

 (072مادة )

على األلل من الموعد المحزدد ٌضع مجلس إدارة الشركة فً مركزها الربٌس لبل سبعة أٌام  .1
الجتماع الجمعٌة العامة للشركة كشفاً مفصالً  طالع المساهمٌن ٌتضمن البٌانات التالٌة وٌتم 

 تزوٌد المرالب بنسخة منها :
جمٌع المبالػ التً حصل علٌها كل من ربٌس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من الشزركة  .أ 

 وعالوات ومكافآت وؼٌرها. خالل السنة المالٌة من أجور وأتعاب ورواتب
المزاٌززا التززً ٌتمتززع بهززا كززل مززن ربززٌس وأعضززاء مجلززس ا دارة مززن الشززركة كالمسززكن  .ب 

 المجانً والسٌارات وؼٌر ذلن.
المبالػ التً دفعزت لكزل مزن ربزٌس وأعضزاء مجلزس ا دارة خزالل السزنة المالٌزة كنفمزات  .ج 

 سفر وانتمال داخل "فلسطٌن" وخارجها.
 الشركة خالل السنة المالٌة مفصلة والجهات التً دفعت لها. التبرعات التً دفعتها .د 

ٌعد كل من ربٌس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسبولٌن عن تنفٌذ أحكزام هزذه المزادة وعزن  .2
 ساهمٌن علٌها.مصحة البٌانات التً تمدم بموجبها  طالع ال
 (071مادة )

تماع الجمعٌة العامة ترسل ٌوجه مجلس إدارة الشركة الدعوة إلى كل مساهم فٌها لحضور اج .1
بالبرٌد أو أٌة وسٌلة اتصال أخرى لبل خمسة عشر ٌوماً على األلل من التارٌخ الممرر لعمد 

 االجتماع، وٌجوز تسلٌم الدعوة بالٌد للمساهم ممابل التولٌع باالستالم.
وٌة ٌرفك بالدعوة جدول أعمال الجمعٌة العامة وتمرٌر مجلس إدارة الشركة ومٌزانٌتهزا السزن .2

 العامة وحساباتها الختامٌة وتمرٌر مدلمً الحسابات والبٌانات ا ٌضاحٌة.
 

 (075مادة )

ٌترتززب علززى مجلززس إدارة الشززركة أن ٌعلززن عززن الموعززد المحززدد لعمززد اجتمززاع الجمعٌززة العامززة 

للشركة فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن ولمرة واحدة على األلل وذلن لبل مدة ال تزٌد علزى خمسزة عشزر 



ذلن الموعد، وأن ٌعلن المجلس عزن ذلزن لمزرة واحزدة فزً وسزابل ا عزالم الصزوتٌة أو ٌوماً من 

 المربٌة لبل ثالثة أٌام على األكثر من التارٌخ المحدد الجتماع الجمعٌة العامة.

 

 (079مادة )

ال ٌجززوز ألي شززخص أن ٌكززون عضززواً فززً مجززالس إدارة أكثززر مززن شززركتٌن مززن شززركات  .1
ه الشخصٌة، كما ال ٌجوز له أن ٌكون ممثالً لشخص اعتباري المساهمة فً ولت واحد بصفت

فً مجالس شركتٌن من شركات المساهمة، وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز للشزخص أن ٌكزون 
عضززواً فززً أكثززر مززن مجززالس إدارة ثززالث شززركات مسززاهمة بصززفته الشخصززٌة فززً بعضززها، 

حصل علٌها فً مجلس وبصفته ممثالً لشخص اعتباري فً بعضها اآلخر وتعد أٌة عضوٌة 
 إدارة شركة مساهمة خالفاً ألحكام هذا البند باطلة حكماً.

على كل عضو ٌتم انتخابه فً مجلس إدارة أٌة شزركة مسزاهمة أن ٌعلزم المرالزب خطٌزاً عزن  .2
 أسماء الشركات التً ٌشترن فً عضوٌة مجالس إدارتها.

مسززاهمة بصززفته ال ٌجززوز ألي شززخص أن ٌرشززح نفسززه لعضززوٌة مجلززس إدارة أٌززة شززركة  .3
الشخصززٌة أو ممززثالً لشززخص اعتبززاري إذا كززان عززدد عضززوٌاته التززً ٌشززؽلها لززد بلززػ العززدد 

( من هذه المادة إال أنه ٌسمح له االستمالة من إحدى العضوٌات 0المنصوص علٌه فً البند )
إذا رؼب خالل أسبوعٌن من تارٌخ انتخابه للعضوٌة الجدٌدة، على أنزه ال ٌجزوز أن ٌحضزر 

ع مجلس إدارة الشركة التً انتخب عضواً فٌها لبل أن ٌكون لد وفك وضعه مع أحكزام اجتما
 هذه المادة.

 

 (077مادة )

فً مجلس إدارة أي شركة مسزاهمة إال إذا  ال ٌجوز لمن ٌشؽل وظٌفة عامة أن ٌكون عضواً  .1
 كان ممثال للحكومة أو ألي مإسسة رسمٌة عامة أو لشخص اعتباري عام.

مجلززس إدارة الشززركة أو مززدٌرها العززام أن ٌكززون عضززواً فززً مجلززس إدارة ال ٌجززوز لعضززو  .2
شركة مشابهة فً أعمالها للشركة التً هو عضو مجلس إدارتها أو مماثلة لها فً أؼراضزها 

 وتنافسها فً أعمالها كما ال ٌجوز له أن ٌموم بؤي عمل منافس ألعمالها.
كة أو للمزدٌر العزام أو أي موظزؾ ال ٌجوز أن ٌكزون لزربٌس أو ألعضزاء مجلزس إدارة الشزر .3

ٌعمززل فززً الشززركة مصززلحة مباشززرة أو ؼٌززر مباشززرة فززً العمززود والمشززارٌع التززً تعمززد مززع 
 الشركة أو لحسابها.

( مزن هزذه المزادة أعمزال الممزاوالت والتعهزدات والمنالصزات العامزة 2ٌستثنى من حكم البند ) .4
علززى لززدم المسززاواة فززإذا كززان  التززً ٌسززمح فٌهززا لجمٌززع المتنافسززٌن االشززتران فززً العززروض

( من هذه المزادة فٌجزب أن ٌوافزك ثلثزا 2العرض األنسب ممدماً من أحد المذكورٌن فً البند )
أعضززاء مجلززس ا دارة علززى عرضززه دون أن ٌكززون لززه حززك حضززور جلسززة المداولززة فززً 

مزود الموضوع المتعلك بزه، وتجزدد هزذه الموافمزة سزنوٌاً مزن مجلزس ا دارة إذا كانزت تلزن الع
 ذات طبٌعة دورٌة متجددة.

( مزن هزذه المزادة 2كل من ٌخالؾ أحكام هزذه المزادة مزن األشزخاص المشزار إلزٌهم فزً البنزد ) .5
 ٌعزل من منصبه أو وظٌفته فً الشركة التً هو فٌها.

 (071مادة )



فٌمززا عززدا ممثلززً الحكومززة والشخصززٌات االعتبارٌززة العامززة فززً مجلززس ا دارة ال ٌجززوز لبززول 

نتخاب أعضاء مجلس ا دارة إال بعد أن ٌمر كتابة بمبوله الترشٌح، وٌجزب أن ٌشزتمل الترشٌح ال

ا لرار على بٌان من العضو بجنسٌته والشركات التً زاول فٌها أي عمل خالل السنوات الثالثة 

 السابمة على ترشٌحه ونوع هذا العمل.

 (071مادة )

األسباب فٌخلفه عضو ٌنتخبه مجلزس إذا َشؽٌَر مركز عضو فً مجلس ا دارة ألي سبب من  .1
ا دارة مزززن المسزززاهمٌن الحزززابزٌن علزززى مزززإهالت العضزززوٌة، وٌشزززترن ممثلزززو الشزززخص 
االعتباري فً هذا االنتخاب، وٌتبع هذا ا جراء كلما شؽر مركزز فزً مجلزس ا دارة وٌبمزى 

تعمزده تعٌٌن العضو بموجبه مإلتاً حتى ٌعرض على الجمعٌة العامة للشركة فً أول اجتماع 
لتموم بزإلراره أو انتخزاب مزن ٌمزة المركزز الشزاؼر بممتضزى أحكزام هزذا المزانون، وفزً هزذه 

 الحالة ٌكمل العضو الجدٌد مدة سلفه فً عضوٌة مجلس ا دارة.
ال ٌجوز أن ٌزٌد األعضاء الذٌن ٌعٌنون فً مجلس ا دارة بممتضى هذه المادة علزى نصزؾ  .2

المجلس بعد ذلن فتدعى الجمعٌزة العامزة النتخزاب  عدد أعضاء المجلس، فإذا شؽر مركز فً
 مجلس إدارة جدٌد.

 

 (011مادة )

تنظم األمور المالٌة والمحاسبٌة وا دارٌزة للشزركة بموجزب أنظمزة داخلٌزة خاصزة ٌعزدها مجلزس 

إدارة الشززركة، وٌحززدد فٌهززا بصززورة مفصززله واجبززات المجلززس وصززالحٌاته ومسززبولٌاته فززً تلززن 

ٌنص فٌها على ما ٌخالؾ أحكام هزذا المزانون واللزوابح الصزادرة بممتضزاه أو األمور، على أن ال 

أي تشرٌع  خر معمول به، وترسل نسخ من هزذه األنظمزة للمرالزب، وللزوزٌر بنزاء علزى تنسزٌب 

 المرالب إدخال أي تعدٌل علٌها ٌراه ضرورٌاً بما ٌحمك مصالح الشركة والمساهمٌن فٌها.

 (010مادة )

دارة ربٌساً للشركة، وممثلها لدى الؽٌر وأمام جمٌزع الجهزات، وٌمزارس ٌعد ربٌس مجلس ا  .1
الصززالحٌات المخولززة لززه لتحمٌززك ؼرضززها بموجززب أحكززام هززذا المززانون واللززوابح الصززادرة 
بممتضاه واألنظمة األخرى المعمول بهزا فزً الشزركة، وٌتزولى تنفٌزذ لزرارات مجلزس ا دارة 

 ة.بالتعاون مع الجهاز التنفٌذي فً الشرك
ٌجب أن ٌكون ربٌس مجلس ا دارة متفرؼاً ألعمال الشركة، وٌحدد مجلس ا دارة فزً هزذه  .2

الحالة المهام والصالحٌات التً ٌحك له ممارستها بوضوت، كما ٌحدد أتعابه والعالوات التً 
ٌستحمها، وٌشترط فً ذلن أن ال ٌكون ربٌساً متفرؼاً لمجس إدارة شركة مساهمة أخزرى أو 

 اً ألٌة شركة مساهمة أخرى.مدٌراً عام
ٌجوز أن ٌعٌن ربٌس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضابه مدٌراً عاماً للشركة أو مساعداً  .3

ً أو  للمدٌر العام بمرار ٌصدر عن أكثرٌة ثلثً أصوات أعضاء المجلس فً أٌة حزال مزن  ناببا
 هذه الحاالت على أن ال ٌشترن صاحب العاللة فً التصوٌت.

 (012مادة )

ٌعٌن مجلس ا دارة مدٌراً عاماً للشركة من ذوي الكفاءة وٌحدد مهامزه وصزالحٌاته بموجزب  .1
تعلٌمززات ٌصززدرها المجلززس لهززذه الؽاٌززة، وٌفوضززه بززا دارة العامززة لهززا بالتعززاون مززع مجلززس 



ا دارة وتحززت إشززرافه، وٌحززدد المجلززس راتززب المززدٌر العززام وٌشززترط فززً ذلززن أن ال ٌكززون 
 من شركة مساهمة واحدة.مدٌراً عاماً ألكثر 

لمجلس إدارة الشركة إنهاء خدمات المدٌر العام إذا كانت مصلحة الشزركة تتطلزب ذلزن علزى  .2
أن ٌعلم المرالب بؤي لرار ٌتخذ بشؤن تعٌٌن المدٌر العام للشركة أو إنهاء خدماته وذلن حال 

 اتخاذ المرار.
لمالٌزة فٌزتم إعزالم السزوق بزؤي إذا كانت األوراق المالٌة للشركة مدرجزة فزً سزوق األوراق ا .3

 لرار ٌتخذ بشؤن تعٌٌن المدٌر العام للشركة أو إنهاء خدماته وذلن حال إتخاذ المرار.
ال ٌجززوز لززربٌس مجلززس إدارة الشززركة أو ألي عضززو مززن أعضززابه أن ٌتززولى أي عمززل أو  .4

ً الحاالت وظٌفة فً الشركة ممابل أجر أو مكافؤة باستثناء ما نص علٌه فً هذا المانون إال ف
على أن  بهالتً تمتضٌها طبٌعة عمل الشركة وٌوافك علٌها مجلس ا دارة بؤؼلبٌة ثلثً أعضا

 ال ٌشارن الشخص المعنً بالتصوٌت.
 (012مادة )

ٌعٌن مجلزس ا دارة أمزٌن سزر للمجلزس وٌحزدد راتبزه، ٌتزولى تنظزٌم اجتماعاتزه، وإعزداد جزداول 

رات فً سجل خاص، وفً صفحات متتالٌزة مرلمزة أعماله، وتدوٌن محاضر االجتماعات والمرا

بالتسلسل، وتولع من ربٌس وأعضاء المجلس الذٌن حضروا االجتماع، وتختم كل صفحة بخزاتم 

 الشركة.

 (011مادة )

ٌجتمع مجلس إدارة الشركة بزدعوة خطٌزة مزن ربٌسزه أو مزن ناببزه فزً حالزة ؼٌابزه، أو بنزاء  .1
أعضزابه علزى األلزل ٌبٌنزون فٌزه األسزباب على طلب خطزً ٌمدمزه إلزى ربزٌس المجلزس ربزع 

الداعٌة لعمد االجتماع فزإذا لزم ٌوجزه ربزٌس المجلزس أو ناببزه الزدعوة للمجلزس إلزى االجتمزاع 
 خالل سبعة أٌام من تارٌخ تسلمه الطلب، فلةعضاء الذٌن لدموا الطلب دعوته لالنعماد. 

أعضابه على األلل مزا لزم ال ٌكون اجتماع مجلس ا دارة صحٌحاً إال إذا حضره نصؾ عدد  .2
ٌززنص نظززام الشززركة علززى نسززبة أو عززدد أكبززر وتصززدر لززرارات المجلززس باألكثرٌززة المطلمززة 
لةعضاء الذٌن حضروا االجتماع، وإذا تساوت األصوات ٌزرجح الجانزب الزذي صزوت معزه 

 ربٌس االجتماع.
خل فلسطٌن تعمد اجتماعات مجلس ا دارة فً مركز الشركة الربٌس أو فً أي مكان  خر دا .3

إذا تعذر عمده فً مركزها، وٌجوز للشركات التً لها فروع خارج فلسطٌن، أو طبٌعة عمل 
 الشركة تتطلب ذلن، عمد اجتماعٌن على األكثر لمجلس إدارتها فً السنة خارج فلسطٌن.

ٌكون التصوٌت على لرارات المجلس شخصٌاً، وٌموم به العضزو بنفسزه، وال ٌجزوز الوكالزة  .4
ٌجوز أن ٌتم بالمراسلة أو بصورة ؼٌر مباشرة أخرى مزا لزم ٌزنص نظزام الشزركة فٌه كما ال 

 على ؼٌر ذلن.
ٌجب أن ال ٌمل عزدد اجتماعزات مجلزس إدارة الشزركة المسزاهمة عزن سزتة اجتماعزات خزالل  .5

السززنة المالٌززة للشززركة، وأن ال ٌنمضززً أكثززر مززن شززهرٌن دون عمززد اجتمززاع للمجلززس، وٌبلززػ 
 االجتماع.المرالب نسخة من محضر 

 

 (015مادة )

ٌكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة أو مدٌرها العام الصالحٌات الكاملزة فزً إدارة الشزركة  .1
فً الحدود التً ٌبٌنها نظامها، وله المٌام باألعمال والتصرفات التً ٌمتضٌها ؼرض الشركة 



د بتوجٌهزات الجمعٌزة عدا ما احتفظ به المانون أو نظام الشركة للجمعٌة العامة وعلٌه أن ٌتمٌز
 العامة ولراراتها.

تعد األعمال والتصرفات التً ٌموم بها وٌمارسها المجلس أو مدٌر الشركة باسمها ملزمة لها  .2
فً مواجهة الؽٌر الذي ٌتعامل مع الشركة بحسن نٌة ولها الرجوع علٌه بمٌمة التعوٌض عن 

 م الشركة أو عمد تؤسٌسها.الضرر الذي لحك بها وذلن بؽض النظر عن أي لٌد ٌرد فً نظا
ٌعد الؽٌر الذي تتعامل معه الشركة حسن النٌة مزا لزم ٌثبزت ؼٌزر ذلزن علزى أنزه ال ٌلززم ذلزن  .3

الؽٌر بالتحمك من وجود أي لٌد على صالحٌات مجلس ا دارة أو مدٌر عام الشركة أو على 
 سلطتهم فً إلزام الشركة بموجب عمدها أو نظامها.

 (019مادة )

ربٌس وأعضزاء مجلزس إدارة الشزركة مسزبولون تجزاه الشزركة والمسزاهمٌن والؽٌزر عزن كزل  .1
مخالفة ارتكبها أي منهم أو جمٌعهم للموانٌن واللوابح المعمول بها، ولنظام الشركة وعزن أي 
خطززؤ فززً إدارة الشززركة، وال تحززول موافمززة الجمعٌززة العامززة علززى إبززراء مجلززس ا دارة دون 

 لربٌس وأعضاء المجلس. المالحمة المانونٌة
( مزن هزذه المزادة إمزا شخصزٌة تترتزب علزى 0تكون المسزبولٌة المنصزوص علٌهزا فزً البنزد ) .2

عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشزركة، أو مشزتركة بزٌن ربزٌس وأعضزاء المجلزس 
وٌكون جمٌعهم فً هذه الحالة مسبولٌن بالتضامن عن التعوٌض عن الضرر الزذي نزتج عزن 

أو الخطززؤ علززى أن ال ٌشززمل هززذه المسززبولٌة أي عضززو أثبززت اعتراضززه خطٌززاً فززً المخالفززة 
محضر االجتماع على المرار الذي تضمن المخالفزة أو الخطزؤ وفزً جمٌزع األحزوال ال تسزمع 
الدعوى بهذه المسزبولٌة بعزد مزرور ثزالث سزنوات علزى تزارٌخ اجتمزاع الجمعٌزة العامزة التزً 

 والحسابات الختامٌة للشركة.صادلت فٌه على المٌزانٌة السنوٌة 
 (017مادة )

ٌحظر على ربٌس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدٌرها العام وأي موظؾ ٌعمل فٌها أن ٌفشً 

إلى أي مساهم فً الشركة أو إلى ؼٌره أٌة معلومات أو بٌانات تتعلك بالشركة، وتعد ذات طبٌعة 

شركة أو لٌامه بزؤي عمزل لهزا أو فٌهزا سرٌة بالنسبة لها وكان لد حصل علٌها بحكم منصبه فً ال

وذلن تحت طابلة العزل والمطالبة بالتعوٌض عن األضرار التزً لحمزت بالشزركة، وٌسزتثنى مزن 

ذلن المعلومات التً تجٌز الموانٌن واللوابح المعمول بها نشرها وال تحول موافمة الجمعٌة العامة 

 ة.على إبراء ربٌس وأعضاء مجلس ا دارة من هذه المسبولٌ

 (011مادة )

ربززٌس وأعضززاء مجلززس إدارة الشززركة مسززبولون بالتضززامن تجززاه المسززاهمٌن عززن تمصززٌرهم أو 

إهمالهم فً إدارة الشركة ؼٌر أنه فً حالة تصفٌة الشركة وظهور عجز فً موجوداتهزا، بحٌزث 

ال تستطٌع الوفاء بالتزامها وكان سبب هذا العجز هو التمصزٌر أو ا همزال مزن ربزٌس وأعضزاء 

لمجلس أو المدٌر العزام فزً إدارة الشزركة، أو مزدلمً الحسزابات، للمحكمزة أن تمزرر تحمٌزل كزل ا

مسزبول عززن هزذا العجززز دٌززون الشزركة كلهززا أو بعضزها حسززب ممتضززى الحزال، وتحززدد المحكمززة 

 المبالػ الواجب أداإها وما إذا كان المسببون للخسارة متضامنٌن فً المسبولٌة أم ال.

 (011مادة )

، 091للمرالززب وللشززركة وألي مسززاهم فٌهززا إلامززة الززدعوى بممتضززى أحكززام المززواد )ٌحززك  .1
 ( من هذا المانون.011، 017



إذا حكم بشهر إفالس الشركة ٌرفع الدعوى مؤمور التفلٌسزة وفزً حالزة تصزفٌة الشزركة ٌمزوم  .2
 المصفى برفع الدعوى شرٌطة استبذان الجمعٌة العامة.

 

 (011مادة )

ا براء الصادر عزن الجمعٌزة العامزة إال إذا سزبمه بٌزان حسزابات الشزركة ال ٌمكن االحتجاج ب .1
 السنوٌة، وإعالن تمرٌر مدلمً الحسابات.

 ال ٌشمل هذا ا براء إال األمور التً تمكنت الجمعٌة العامة من معرفتها. .2
 

 (010مادة )

خزال نظزام ٌبٌن نظام الشركة كٌفٌة تحدٌد مكافؤة كل من ربٌس وأعضزاء مجلزس ا دارة فزإذا  .1
الشركة مزن أحكزام فزً هزذا الشزؤن تحزدد مكافزؤة ربزٌس وأعضزاء مجلزس ا دارة فزً الشزركة 

من الربح الصافً المابزل للتوزٌزع علزى المسزاهمٌن بعزد تنزٌزل عشرة بالمابة %( 01بنسبة )
أردنزً أو مزا  ( خمسة  الؾ دٌنار5111ضرٌبة الدخل والخدمات االجتماعٌة وبحد ألصى )

ً ٌعادلها بالعمل لكل منهم فً السنة وتوزع المكافؤة علٌهم بنسبة عدد الجلسات  ة المتداولة لانونا
التً حضرها كل منهم، وتعد الجلسات التً لم ٌحضرها العضو لسبب مشزروع ٌوافزك علٌزه 

 المجلس من الجلسات التً حضرها العضو.
لجنزززة إذا كانزززت الشزززركة فزززً مرحلزززة التؤسزززٌس، ٌجزززوز أن تزززوزع مكافزززؤة سزززنوٌة ألعضزززاء  .2

المإسسزٌن بمعزدل ال ٌتجزاوز ألززؾ دٌنزار لكزل عضزو إلززى أن تبزدأ الشزركة نشزاطها، وتحمٌززك 
 ( من هذه المادة.0أرباحها، وعندها تطبك أحكام البند )

فٌعطزى  جدٌزدةتكن لزد حممزت أرباحزاً أو لم أما إذا لحمت بالشركة خسابر بعد تحمٌك األربات  .3
( 21كل مزن ربزٌس وأعضزاء مجلزس ا دارة مكافزؤة عزن جهزدهم فزً إدارة الشزركة بمعزدل )

ً  عشرٌن دٌناراً  عن كل جلسزة مزن جلسزات مجلزس أو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة لانوناً اردنٌا
( سزتمابة 911ا دارة أو أي اجتماع للجان المنبثمزة عنزه علزى أن ال تتجزاوز هزذه المكافزآت )

 فً السنة لكل عضو.اردنٌؤو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة لانوناً  دٌنار
تحدد بدالت االنتمزال والسزفر لزربٌس وأعضزاء مجلزس ا دارة بموجزب نظزام خزاص تصزدره  .4

 الشركة لهذه الؽاٌة.
 (012مادة )

ٌفمززد ربززٌس مجلززس إدارة الشززركة وأي مززن أعضززابه عضززوٌته مززن المجلززس إذا تؽٌززب عززن  .1
اجتماعات( متتالٌة للمجلس دون عذر ٌمبله المجلس أو إذا تؽٌب عزن حضور ثالث جلسات )

حضززور اجتماعززات المجلززس لسززتة أشززهر متتالٌززة ولززو كززان هززذا التؽٌززب بعززذر ممبززول، وٌبلززػ 
 المرالب بالمرار الذي ٌصدره المجلس بممتضى أحكام هذا البند.

ممثله فً أي مزن  ال ٌفمد الشخص االعتباري عضوٌته من مجلس إدارة الشركة بسبب تؽٌب .2
( من هذه المادة ولكن ٌجب علٌه أن ٌعٌن شخصاً  خر 0الحالتٌن المنصوص علٌها فً البند )
 بدالً عنه بعد تبلٌؽه لرار المجلس.

 (012مادة )

ٌحك للجمعٌة العامة للشركة فً اجتماع ؼٌر عادي تعمده عزل ربزٌس مجلزس ا دارة أو أي  .1
مثلٌن للحكومة أو ألي شخص اعتبزاري عزام وذلزن عضو من أعضابه باستثناء األعضاء الم

%( ثالثزٌن بالمابزة مزن أسزهم 21بناء على طلب مولع من مساهمٌن ٌملكون ما ال ٌمل عزن )



الشركة، وعلى مجلس ا دارة دعوة الجمعٌة العامة لعمد اجتماع ؼٌر عادي لها خالل عشرة 
وإصزدار المزرار الزذي تزراه مناسزباً  أٌام من تارٌخ تمدٌم الطلب إلٌه لتنظر الجمعٌة العامة فٌه

بشؤنه وإذا لم ٌمم مجلس ا دارة بدعوة الجمعٌة العامة إلى االجتماع ٌتزولى المرالزب دعوتهزا 
 على نفمة الشركة.

تتولى الجمعٌة العامة منالشة طلب عزل أي عضو ولها سماع ألواله شفاهة أو كتابة وٌجري  .2
 ري وتبلػ المرالب بنتٌجة التصوٌت.بعد ذلن التصوٌت على الطلب بااللتراع الس

 

 (011مادة )

ٌحظر على ربٌس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدٌر العام للشركة وأي موظؾ فٌه  -1
أن ٌتعامل بؤسزهم الشزركة بصزورة مباشزرة أو ؼٌزر مباشزرة، بنزاء علزى معلومزات اطلزع 

كمززا ال ٌجززوز أن ٌنمززل هززذه المعلومززات ألي  .علٌهززا بحكززم منصززبه أو عملززه فززً الشززركة
شزخص  خززر بمصزد إحززداث تزؤثٌر فززً أسززعار أسزهم هززذه الشزركة أو أي شززركة تابعززة أو 
لابضززة أو حلٌفززه للشززركة التززً هززو عضززو أو موظززؾ فٌهززا، أو إذا كززان مززن شززان النمززل 

 .إحداث ذلن التؤثٌر
دة وٌعزد الشزخص الزذي لزام وٌمع باطالً كل تعامل أو معاملة تطبك علٌها أحكام هذه المزا -2

 بذلن مسبوالً عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهمٌها أو بالؽٌر.
ٌترتب على الحظر بطالن كل المعامالت التً تتم بناء على المعلومات التً أطلع علٌها  -3

بحكم المنصب أو الوظٌفة تطبٌماً لحكم هذه المزادة، فضزالً عزن ذلزن فزإن الشزخص الزذي 
 مسبوالً عن الضرر الذي أحدثه للشركة أو بالمساهمٌن أو بالؽٌر. لام بذلن ٌكون

 

 

 

 (015مادة )

ٌجززوز لعضززو مجلززس إدارة الشززركة ؼٌززر ممثززل الشززخص االعتبززاري العززام أن ٌمززدم اسززتمالته مززن 

المجلس على أن تكون هذه االستمالة خطٌة، وتعد نافذة المفعول من تزارٌخ تمزدٌمها إلزى المجلزس 

 فٌها.وال ٌجوز الرجوع 

 (019مادة )

إذا لدم ربٌس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استمالتهم أو فمد المجلس نصابه المانونً بسزبب  .1
من هذا المزانون فعلزى الزوزٌر  071/2استمالة عدد من أعضابه أو توافر شرط تطبٌك المادة 

ربٌسزاً  تشكٌل لجنة مإلتة من ذوي الخبرة واالختصاص بالعدد الذي ٌراه مناسباً، وٌعٌن لهزا
ونابباً له من بٌن أعضابها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الجمعٌة العامة لهزا لالجتمزاع خزالل 
مدة ال تزٌد على ثالثة أشهر من تارٌخ تشكٌلها النتخاب مجلس إدارة جدٌزد للشزركة، وٌمزنح 

 ربٌس اللجنة وأعضاإها مكافؤة على حساب الشركة وفماً لما ٌمرره الوزٌر.
( من هذه المادة على المصارؾ والشركات المالٌة بعد االستبناس برأي 0لبند )تطبك أحكام ا .2

 سلطة النمد.
 (017مادة )



إذا تعرضت الشركة ألوضزاع مالٌزة أو إدارٌزة سزٌبة أو تعرضزت لخسزابر جسزٌمة تزإثر فزً  .1
حموق المساهمٌن أو فً حموق دابنٌها فعلى ربٌس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس أو 

العام أو مدلك حساباتها تبلٌػ المرالب بزذلن، وذلزن تحزت طابلزة المسزبولٌة فزً حالزة مدٌرها 
 عدم التبلٌػ عن ذلن.

ٌموم الوزٌر فً أي من هذه الحاالت بناء على تنسٌب المرالب بعد التحمك من صحة ما ورد  .2
فً التبلٌػ بحل مجلس ا دارة، وتشكٌل لجنة من ذوي الخبزرة واالختصزاص  دارة الشزركة 
بالعدد الزذي ٌزراه مناسزباً  دارة الشزركة لمزدة ثالثزة شزهور لابلزة للتمدٌزد لمزرة واحزدة وٌعزٌن 
ربٌساً لها، وناببزاً للزربٌس مزن بزٌن أعضزابها، وعلٌهزا فزً هزذه الحالزة دعزوة الجمعٌزة العامزة 
خالل تلن المدة النتخاب مجلس إدارة جدٌد للشركة، وٌمنح ربٌس اللجنة وأعضزاإها مكافزؤة 

 ساب الشركة وفماً لما ٌمرره الوزٌر.على ح
 

 الجمعٌة العامة لشركة المساهمة

 اجتماع الجمعٌة العامة العادٌة

 (011مادة )

تعمد الجمعٌة العامة لشركة المساهمة اجتماعاً عادٌاً داخل فلسطٌن مرة واحدة على األلل فً  .1
نهما نظام الشركة، على السنة بدعوة من مجلس إدارة الشركة، فً التارٌخ والمكان اللذٌن ٌعٌ

 أن ٌعمد هذا االجتماع خالل األشهر الستة التالٌة النتهاء السنة المالٌة للشركة.
للمرالززب بعززد موافمززة الززوزٌر دعززوة الجمعٌززة العامززة لالنعمززاد إذا انمضززى ثالثززون ٌومززاً علززى  .2

ال السززبب الموجززب لالنعمززاد دون أن ٌززدعو مجلززس ا دارة إلززى انعمادهززا، وفززً جمٌززع األحززو
 تكون مصارٌؾ الدعوة على نفمة الشركة.

ا علززى األلززل مٌجززب نشززر ا خطززار بالززدعوة لالجتمززاع مززرتٌن فززً صززحٌفتٌن ٌززومٌتٌن إحززداه .3
باللؽة العربٌة، على أن ٌتم النشزر فزً المزرة الثانٌزة بعزد انمضزاء خمسزة أٌزام علزى األلزل مزن 

لمسزاهمٌن علزى عنزاوٌنهم تارٌخ نشر ا خطار األول، وٌجب إرسال ا خطار بالزدعوة إلزى ا
الثابتة بسجالت الشركة بطرٌك البرٌد العادي أو بؤي طرٌمة أخرى وٌجزوز للشزركة التزً لزم 
تطززرت أسززهمها لالكتتززاب العززام عززدم نشززر الززدعوة واالكتفززاء بإرسززال ا خطززار بالززدعوة إلززى 

عزد المساهمٌن بطرٌزك البرٌزد المسزجل أو بزؤي طرٌمزة أخزرى، وٌزتم نشزر ا خطزار لبزل المو
الممرر الجتماع الجمعٌة العامة األول بخمسة عشر ٌوماً على األلل، وتخطر بالدعوة ا دارة 

 العامة للسوق، والمرالب ومدلك الحسابات.
 

 

 (011مادة )

على مجلس ا دارة توجٌه الدعوة الجتمزاع الجمعٌزة العامزة لكزل مزن المرالزب ومزدلمً حسزابات 

ل من انعماد اجتماعها وعلى المدلمٌن الحضور أو إرسال الشركة لبل خمسة عشر ٌوماً على األل

مندوب عزنهم تحزت طابلزة المسزبولٌة، وٌرفزك بالزدعوة جزدول أعمزال االجتمزاع وجمٌزع البٌانزات 

والمرفمات التً نص على إرسزالها للمسزاهم مزع الزدعوة وٌعزد أي اجتمزاع تعمزده الجمعٌزة العامزة 

 إذا لم ٌحضره المرالب أو من ٌفوضه بذلن. باطالً 



 (211مادة )

ٌعد االجتماع الذي تعمده الجمعٌة العامزة العادٌزة لانونٌزاً إذا حضزره مسزاهمون ٌملكزون أكثزر  .1
من نصؾ أسزهم الشزركة المكتتزب بهزا، وإذا لزم ٌتزوافر النصزاب فزً االجتمزاع األول، وجزب 

الجتمزاع ثززان ٌعمزد خززالل عشززرة أٌزام مززن تززارٌخ علزى مجلززس ا دارة دعزوة الجمعٌززة العامززة 
االجتماع األول بإعالن ٌنشزر فزً صزحٌفتٌن ٌزومٌتٌن لبزل موعزد االجتمزاع بثالثزة أٌزام علزى 

 األلل وٌعد االجتماع الثانً صحٌحا مهما كان عدد المساهمٌن الحاضرٌن.
سزهم الممثلزة فزً تصدر لرارات الجمعٌة العامة باألؼلبٌة المطلمة لعدد األصوات الممررة لة .2

 االجتماع، ما لم ٌشترط نظام الشركة نسبة أعلى من ذلن.
ٌكززون التصززوٌت فززً الجمعٌززة العامززة بالطرٌمززة التززً ٌعٌنهززا نظززام الشززركة، وٌجززب أن ٌكززون  .3

بطرٌمة االلتراع السري إذا كان المرار ٌتعلك بانتخاب أعضزاء مجلزس ا دارة أو بعززلهم أو 
عشززرة  %01أو إذا طلززب ذلززن ربززٌس مجلززس ا دارة أو  بإلامززة دعززوى المسززبولٌة علززٌهم،

 من المساهمٌن. بالمابة
 (210مادة )

تختص الجمعٌة العامة العادٌة للشركة بالنظر فزً جمٌزع المسزابل المتعلمزة بالشزركة، عزدا مزا  .1
ٌحتفظ به المانون للجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة، وباتخاذ المرارات المناسبة بشؤنها وبخاصة ما 

 ٌلً: 
 ولابع االجتماع السابك الذي عمدته الجمعٌة العامة العادٌة. .أ 
 تمرٌر مجلس ا دارة عن أعمال الشركة خالل السنة. .ب 
تمرٌززر مززدلمً حسززابات الشززركة عززن مٌزانٌتهززا وحسززاباتها الختامٌززة األخززرى وأحوالهززا  .ج 

 وأوضاعها المالٌة.
ً ٌمترت مجلزس ا دارة المٌزانٌة السنوٌة وحساب األربات والخسابر، وتحدٌد األربات الت .د 

توزٌعها بما فً ذلن االحتٌاطات والمخصصات التً نص علٌها المانون أو نظام الشركة 
 على التطاعها.

 انتخاب أعضاء مجلس ا دارة، والنظر فً عزلهم عند االلتضاء. .ه 
النظر فً إبزراء أعضزاء مجلزس ا دارة ومزدلك الحسزابات مزن المسزبولٌة أو تمرٌزر رفزع  .و 

 ٌة علٌهم حسب األصول.دعوى المسبول
 انتخاب مدلمً حسابات الشركة للسنة المالٌة الممبلة. .ز 
 الرهن أو إعادة الكفاالت إذا التضى ذلن نظام الشركة. .ح 
أي موضوع  خزر ٌدرجزه مجلزس ا دارة فزً جزدول أعمزال الشزركة أو أٌزة أمزور أخزرى  .ط 

عزززدد مزززن  تمتزززرت الجمعٌزززة العامزززة إدراجهزززا فزززً أعمالهزززا علزززى أن ٌمتزززرن ذلزززن بموافمزززة
 من األسهم الممثلة فً االجتماع.عشرة بالمابة%(01المساهمٌن ٌملن ما ال ٌمل عن )

ٌجززب أن تتضززمن دعززوة الجمعٌززة العامززة إلززى االجتمززاع جززدول األعمززال بززاألمور التززً سززٌتم  .2
 عرضها علٌها لمنالشتها، وأٌضاً بنسخة من أٌة وثابك أو بٌانات تتعلك بتلن األمور.

 

 لعامة ؼٌر العادٌةاجتماع الجمعٌة ا

 (212مادة )

تعمد الجمعٌة العامة للشركة المساهمة اجتماعاً ؼٌر عادي داخل فلسزطٌن بزدعوة مزن مجلزس  .1
ا دارة أو بناء على طلب خطً ٌمدم إلى المجلس من مساهمٌن ٌملكون مزا ال ٌمزل عزن ربزع 

حسزابات الشزركة أو المرالزب إذا طلزب  أسهم الشركة المكتتب بها أو بطلب خطً من مدلمً



مزن أسزهم الشزركة  خمسة عشر بالمابة %(05ذلن مساهمون ٌملكون أصالة ما ال ٌمل عن )
 المكتتب بها.

( 0على مجلس ا دارة دعوة الجمعٌة العامة لالجتماع ؼٌر العزادي لالنعمزاد بممتضزى البنزد ) .2
تارٌخ تمدٌم الطلب إلٌه فزإذا تخلزؾ  من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوماً من

المجلس عن ذلن أو رفض االستجابة للطلب ٌموم المرالب بعد موافمة الوزٌر بدعوة الجمعٌة 
 العامة لالجتماع على نفمة الشركة.

على مجلس إدارة الشركة المبادرة إلى دعزوة الجمعٌزة العامزة ؼٌزر العادٌزة إذا بلؽزت خسزابر  .3
 تتب به وذلن للنظر فً حل الشركة أو استمرارها.الشركة نصؾ رأس المال المك

 

 (212مادة )

( من هذه المادة ٌكون اجتماع الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌزة للشزركة 2مع مراعاة أحكام البند ) .1
لانونٌاً بحضور مساهمٌن ٌملكون أكثر من نصؾ اسهم رأسزمال الشزركة المكتتزب بهزا، وإذا 

إلزى موعزد  خزر ٌعمزد خزالل عشزرة أٌزام مزن تزارٌخ  لم ٌتزوافر هزذا النصزاب ٌإجزل االجتمزاع
االجتماع األول وٌعلن عن ذلن مزن لبزل ربزٌس مجلزس ا دارة فزً صزحٌفتٌن ٌزومٌتٌن علزى 
األلززل لبززل موعززد االجتمززاع بثالثززة أٌززام علززى األلززل، وٌعززد االجتمززاع الثززانً لانونٌززاً بحضززور 

من أسهم رأسمال الشركة المكتتب بها على األلل،  أربعٌن بالمابة %(11مساهمٌن ٌملكون )
 فإذا لم ٌتوافر هذا النصاب فً االجتماع الثانً ٌلؽى االجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إلٌه.

ٌجب أال ٌمل النصزاب المزانونً الجتمزاع الجمعٌزة العامزة ؼٌزر العادٌزة لشزركة المسزاهمة فزً  .2
 ات عن ثلثً أسهم الشركة المكتتب فٌها.حالتً تصفٌتها أو اندماجها بؽٌرها من الشرك
 (211مادة )

ٌجب أن تتضمن دعوة الجمعٌة العامة الجتماع ؼٌر عادي جدول أعمال مشتمالً المواضٌع التً 

سٌتم عرضها ومنالشتها فً االجتماع، وإذا تضزمن جزدول األعمزال تعزدٌل عمزد تؤسزٌس الشزركة 

 مع الدعوة إلى االجتماع.ونظامها األساسً ٌجب إرفاق التعدٌالت الممترحة 

 (215مادة )

 تختص الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للشركة بما ٌلً : .1
تعدٌل نظام الشركة، ومع ذلن ال ٌجوز لهزذه الجمعٌزة إجزراء تعزدٌالت فزً نظزام الشزركة  .أ 

ٌكززون مززن شززؤنها زٌززادة أعبززاء المسززاهمٌن أو المسززاس بحمززوق المسززاهمٌن األساسززٌة، أو 
للشركة أو نمل المركز الربٌس للشركة المإسسزة )فزً فلسزطٌن( تعدٌل الؽرض األساسً 

إلززى بلززد أجنبززً، إال أنززه ٌجززوز إضززافة أؼززراض مكملززة أو مرتبطززة أو لرٌبززة مززن ؼززرض 
 الشركة األصلً.

 اندماج الشركة مع شركة أخرى. .ب 
 تصفٌة الشركة، أو حلها لبل انتهاء مدتها أو تمدٌد مدتها. .ج 
 زٌادة أو تخفٌض رأسمال الشركة. .د 
 ٌع الشركة أو تملن شركة أخرى كلٌاً.ب .ه 
 االلتراض من الؽٌر. .و 
خمزس وسزبعون %(75تصدر المرارات فً االجتماع ؼٌر العادي للجمعٌزة العامزة بؤكثرٌزة ) .2

 من مجموع األسهم الممثلة فً االجتماع.بالمابة 
تخضع لرارات الجمعٌة العامة ؼٌزر العادٌزة  جزراءات الموافمزة والتسزجٌل والنشزر الممزررة  .3

 ( من هذه المادة.0بممتضى هذا المانون باستثناء ما ورد فً الفمرة )د( من البند )



 (219مادة )

ٌجوز أن تبحث الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌزة للشزركة األمزور الداخلزة ضزمن صزالحٌات الجمعٌزة 

 ماع.العامة العادٌة، وتصدر لراراتها فً هذه الحالة باألؼلبٌة المطلمة لةسهم الممثلة فً االجت

 

 المواعد العامة الجتماعات الجمعٌة العامة

 (217مادة )

ٌرأس اجتماع الجمعٌة العامة للشركة، ربٌس مجلس ا دارة أو ناببه فزً حالزة ؼٌابزه أو مزن  .1
 ٌنتدبه المجلس فً حالة ؼٌابهما.

( من هذه المادة عن حضور االجتماع تعٌن الجمعٌة 0وفً حالة تخلؾ المذكورٌن فً البند ) .2
 ة من بٌن المساهمٌن ربٌساً لهذا االجتماع كما تعٌن ممرراً لالجتماع.العام

على مجلس ا دارة حضور اجتماع الجمعٌزة العامزة بعزدد ال ٌمزل عزن العزدد الواجزب تزوافره  .3
لصحة انعماد مجلس ا دارة وال ٌجوز التخلزؾ عزن الحضزور بؽٌزر عزذر ممبزول وإذا تخلزؾ 

ؽٌززر عزذر تمبلززه الجمعٌززة العامززة ٌعززد مسززتمٌالً عضزو مجلززس ا دارة عززن حضززور االجتمززاع ب
 وتنتخب الجمعٌة العامة ؼٌره.

 (211مادة )

للمساهم فً الشركة الذي تم تسجٌله فً سجالت الشركة لبل ثالثزة أٌزام مزن الموعزد المحزدد ألي 

اجتماع ستعمده الجمعٌة العامة حك الحضور واالشزتران فزً منالشزة األمزور المعروضزة علٌهزا، 

على لراراتها بشزؤنها، بعزدد مزن األصزوات ٌسزاوي عزدد األسزهم التزً ٌملكهزا أصزالة  والتصوٌت

 ووكالة فً االجتماع.

 (211مادة )

للمساهم فً الشركة المساهمة أن ٌنٌب عنه مساهماً  خر لحضور أي اجتماع تعمزده الجمعٌزة  .1
لزس إدارة الؽرض مزن لبزل مجالعامة للشركة، بموجب وكالة خطٌة على المسٌمة المعدة لهذا 

علززى أن تززودع المسززٌمة فززً مركززز الشززركة لبززل ثالثززة أٌززام علززى األلززل مززن التززارٌخ الشززركة 
 ً تزدلٌمها، كمزا ٌجزوز  المحدد الجتماع الجمعٌزة العامزة وٌتزولى المرالزب أو مزن ٌفوضزه خطٌزا

للمساهم انابة أي شخص بموجب وكالة عدلٌه لحضور أي اجتماع تعمده الجمعٌة العامة نٌابة 
 عنه.

 كون الوكالة صالحة لحضور الوكٌل ألي اجتماع  خر ٌإجل إلٌه اجتماع الجمعٌة العامة.ت .2
ٌكززون حضززور ولززً أو وصززً أو وكٌززل المسززاهم فززً الشززركة أو ممثززل الشززخص االعتبززاري  .3

المساهم فٌها بمثابة حضور لانونً للمساهم األصٌل الجتماع الجمعٌزة العامزة ولزو كزان ذلزن 
 لشخص االعتباري ؼٌر مساهم فً الشركة.الولً أو الوصً أو ممثل ا

 (201مادة )

ٌتولى المرالب أو من ٌنتدبه خطٌزاً مزن مزوظفً مرالبزة الشزركات بزالوزارة  ا شزراؾ علزى  .1
تنفٌززذ ا جززراءات الخاصززة بعمززد اجتماعززات الجمعٌززة العامززة للشززركة وفمززاً للتعلٌمززات التززً 
ٌصدرها الوزٌر لهذه الؽاٌة وٌجوز للمرالب االستعانة بؤي موظؾ من مزوظفً الزوزارة فزً 



مادة مع حمهم فً االعتراض على لرار الجمعٌة إذا لم ٌستكمل ا جراءات تنفٌذ أحكام هذه ال
 المانونٌة أو خالؾ المانون.

ٌجوز الطعزن فزً االعتزراض لزدى الزوزٌر خزالل خمسزة عشزر ٌومزاً مزن تزارٌخ االعتزراض  .2
 وٌكون لرار الوزٌر فً هذا الطعن نهابٌاً، وللمتضرر اللجوء إلى المضاء.

 

 

 (200مادة )

اجتماع الجمعٌة العامة للشركة كاتباً من بٌن المساهمٌن أو مزن مزوظفً الشزركة ٌعٌن ربٌس  .1
لتدوٌن محضر بولابع اجتماعات الجمعٌة العامة والمرارات التً اتخذت فٌها كما ٌعٌن عزدداً 
من المرالبٌن ال ٌمل عن اثنٌن لجمع األصوات وفرزها وٌتولى المرالب أو من ٌمثله إعزالن 

 عنها التصوٌت.النتابج التً ٌسفر 
فزً كززل محضززر اجتمززاع للجمعٌززة العامززة، ٌزدرج النصززاب المززانونً لالجتمززاع واألمززور التززً  .2

عرضت فٌه والمرارات التً اتخذت بشؤنها وعدد األصوات المإٌزدة لكزل لزرار والمعارضزة 
له، واألصوات التً لم تظهر، ومداوالت الجمعٌة العامة التً ٌطلزب المسزاهمون إثباتهزا فزً 

، وٌولع هذا المحضر من ربٌس االجتماع والكاتب، وٌجب أن ٌوثزك هزذا المحضزر المحضر
فً سجل خاص ٌعد فً الشركة لهذه الؽاٌة وٌرسل مجلس ا دارة نسخة مولعة منه للمرالب 

 خالل عشرة أٌام من تارٌخ انتهاء اجتماع الجمعٌة العامة.
ألي مسززاهم ممابززل  للمرالززب إعطززاء صززورة مصززدلة عززن محضززر اجتمززاع الجمعٌززة العامززة .3

 الرسوم الممررة بموجب أحكام هذا المانون.
 

 (202مادة )

تكون المرارات التً تصدرها الجمعٌة العامة للشركة فزً أي اجتمزاع تعمزده بنصزاب لزانونً  .1
ملزمززة لمجلززس ا دارة ولجمٌززع المسززاهمٌن الززذٌن حضززروا االجتمززاع والززذٌن لززم ٌحضززروا 

خززذت وفمززاً ألحكززام هززذا المززانون واللززوابح الصززادرة شززرٌطة أن تكززون تلززن المززرارات لززد ات
 بممتضاه.

ٌمع باطالً بحكم المانون كل لرار ٌصدر من الجمعٌة العامة بالمخالفة ألحكام هزذا المزانون أو  .2
 نظام الشركة مع عدم ا خالل بحموق الؽٌر حسن النٌة.

بهم أو لجلب نفع ضرار لإلٌجوز إبطال كل لرار ٌصدر لصالح فبة معٌنة من المساهمٌن أو  .3
 خاص ألعضاء مجلس ا دارة أو ؼٌرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.

ترفع دعوى البطالن من كل ذي مصلحة، سواء كان مساهماً أو دابنزاً للشزركة وال ٌجزوز أن  .4
ٌطلزب الزبطالن إال المسززاهمون الزذٌن اعترضزوا علززى المزرار فزً محضززر الجلسزة، أو الززذٌن 

بزول وٌجزوز للمرالزب أو مزن ٌفوضزه طلزب الزبطالن إذا تمزدم تؽٌبوا عزن الحضزور بسزبب مم
بؤسززباب جدٌززة تززدعو لززذلن، وال ٌترتززب علززى رفززع الززدعوى ولززؾ تنفٌززذ المززرار مززا لززم تززؤمر 

 المحكمة بذلن.
ٌترتب على الحكم بالبطالن اعتبار المرار كؤن لم ٌكزن بالنسزبة إلزى جمٌزع المسزاهمٌن وعلزى  .5

 الن فً إحدى الصحؾ الٌومٌة.مجلس ا دارة نشر ملخص الحكم بالبط
 تسمط دعوى البطالن بمضً سنة من تارٌخ صدور المرار. .6

 

 

 



 رابعالفصل ال
 

 تعدٌل نظام الشركة

 (202مادة )

إال إذا نهابٌززة ال تكززون لززرارات الجمعٌززة العامززة ؼٌززر العادٌززة المتعلمززة بتعززدٌل نظززام الشززركة  .1
 الرها الوزٌر.

ً  لرار ٌمدم مجلس ا دارة طلب الموافمة على .2 به محضر جلسزة الجمعٌزة العامزة  التعدٌل مرفما
والمسززتندات المتعلمززة بززه إلززى  األوراقؼٌززر العادٌززة التززً اتخززذ فٌهززا لززرار التعززدٌل وجمٌززع 

 من تارٌخ صدور المرار المذكور.  أٌامالمرالب خالل خمسة 
ة ٌرفع المرالب الطلب إلى الزوزٌر، وٌصزدر الزوزٌر لزراره بخصزوص التعزدٌل خزالل خمسز .3

 ً وٌعد فً حكزم لزرار بزالمبول انمضزاء هزذا المٌعزاد دون  إلٌه ع الطلبرفمن تارٌخ  عشر ٌوما
 البت فً الطلب.

 (201مادة )

ً فً الجرٌدة ٌنشر  به لرار الجمعٌزة العامزة  لرار الوزٌر بالموافمة على تعدٌل نظام الشركة مرفما

 بالتعدٌل.

 (205مادة )

ً  ٌموم مجلس ا دارة بتسجٌل تعدٌل نظام .1  المانون. ألحكامالشركة فً سجل الشركات وفما
ٌترتب على عزدم لٌزام مجلزس ا دارة بتسزجٌل التعزدٌل ، بطالنزه وللؽٌزر وحزده التمسزن بهزذا  .2

 البطالن.
 

 زٌادة رأس المال:أوال : 

 

 (209مادة )

بموافمزة جمعٌتهزا العامزة ؼٌزر العادٌزة إذا كزان لزد  ٌجوز للشركة أن تزٌزد رأسزمالها المصزرت بزه

 اكتتب به بالكامل.

 (207مادة )

ٌجب أن ٌحدد لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة الطرٌمة التً تتبع فً زٌزادة رأس المزال وممزدار 

 الجدٌدة، وال ٌجوز تخوٌل مجلس ا دارة هذه الصالحٌات. إصداراألسهمهذه الزٌادة وسعر 

 

 

 



 (201)مادة 

ٌجوز إصدار أسهم جدٌدة عند زٌادة رأس المال بمٌمة مؽاٌرة لمٌمة األسزهم مزن ا صزدارات  .1
 السابمة، وتكون األسهم الجدٌدة ذات حموق والتزامات أسهم ا صدارات السابمة.

ٌجوز للجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة إضافة عالوة إصدار إلى المٌمة االسزمٌة للسزهم وأن تحزدد  .2
 ؾ هذه العالوة إلى االحتٌاطً المانونً ولو بلػ رأس المال.ممدارها وتضا

 (201مادة )

الجدٌززدة، وكززل شززرط علززى  باألسززهمفززً االكتتززاب  األولوٌززةحززك  األصززلٌٌنٌكززون للمسززاهمٌن  .1
 خالؾ ذلن ٌعد كؤن لم ٌكن.

المسزاهمٌن بؤولوٌزاتهم فزً االكتتزاب  إعزالنة ٌتضزمن ٌومٌزٌنشر بٌزان فزً إحزدى الصزحؾ ال .2
 إعززالنإلززى ذلززن  با ضززافةالجدٌززدة ، وٌجززوز  األسززهملفالززه وسززعر إتاحززه وتززارٌخ وتززارٌخ افت

 المساهمٌن بهذا البٌان بخطابات مسجلة إال إذا ترتب على ذلن تحمٌل الشركة نفمات باهظة.
الجدٌدة  باألسهمفً االكتتاب  األولوٌةلكل مساهم أن ٌبدي رؼبته كتابة فً استعمال حمه فً  .3

 من تارٌخ نشر البٌان المذكور. خالل خمسة عشر ٌوما
 

 (221مادة )

الزذٌن طلبزوا االكتتزاب باسزهم جدٌزدة حسزب  األصزلٌٌنالجدٌدة على المسزاهمٌن  األسهمتوزع  .1
علزٌهم  األسزهم الجدٌزدةالمطلوبة ، أمزا إذا تجزاوزت ذلزن فتزوزع  األسهمطلبهم إذا لم تتجاوز 

 ساهم ما طلبه من اسهم جدٌدة.بنسبة اسهم كل منهم على أن ال ٌجاوز ما حصل علٌه الم
الجدٌزدة لالكتتزاب  األسزهمطرت ما تبمى من ٌالمطلوبة  األسهمعلى  األسهم الجدٌدةإذا زادت  .2

بع فً هذا االكتتاب األحكام المتعلمة باالكتتاب العام عند تؤسزٌس الشزركة، كمزا تتبزع تالعام وت
ة العمومٌززة ممززام الجمعٌززة الحصززص العٌنٌززة علززى أن تمززوم الجمعٌزز ٌززٌماألحكززام المتعلمززة بتم

 التؤسٌسٌة.
 (220مادة )

الجدٌدة لالكتتاب العام ٌجب تحرٌزر نشزرة اكتتزاب تشزمل علزى وجزه   األسهمفً حالة عرض  .1
 :اآلتٌة خاص البٌانات 

 زٌادة رأس المال. أسباب .أ 
 لرار الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة بزٌادة رأس المال ولرار الوزٌر بالموافمة على ذلن. .ب 
سززهم الجدٌززدة وممززدار الزٌززادة الممترحززة وعززدد األ إصداراألسززهمرأس مززال الشززركة عنززد  .ج 

 .ا صدارالجدٌدة وعالوة 
 بٌانات عن الحصص العٌنٌة. .د 
التزً وزعتهزا الشزركة خزالل السزنوات الزثالث السزابمة علزى  األربزاتبٌانات عزن متوسزط  .ه 

 لرار زٌادة رأس المال.
 نات الواردة بالنشرة .من مدلك الحسابات بصحة البٌا إلراراً  .و 
بالتضامن عزن صزحة  نوٌكونان مسبولٌالنشرة ٌولع ربٌس مجلس ا دارة ومدلك الحسابات  .2

 البٌانات الواردة.



 تخفٌض رأسمال الشركة 

 (222مادة )

ٌجوز للشركة بمرار من الجمعٌة العامة ؼٌزر العادٌزة تخفزٌض رأسزمالها وذلزن إمزا بتخفزٌض  .0
ها المصزرت بزه، أو بتخفزٌض رأسزمالها المكتتزب بزه إذا زاد الجزء ؼٌر المكتتزب مزن رأسزمال

على حاجتها أو إذا طرأت علٌها خسارة ورأت الشركة إنماص رأسمالها بممدار هذه الخسارة 
أو جزء منها، على أن تراعى فً لرار التخفٌض وإجراءاته حموق الؽٌر المنصزوص علٌهزا 

 ( من هذا المانون.221فً المادة )
لتخفٌض إال بعد تالوة تمرٌر مدلك الحسابات عن األسباب الموجبة له وعزن ال ٌصدر لرار ا .2

 االلتزامات التً على الشركة، وعن أثر التخفٌض فً هذه االلتزامات.
ال ٌجوز تخفٌض رأسمال الشركة فً أي حالة من الحاالت إلى ألل من الحزد األدنزى الممزرر  .2

 ( من هذا المانون.002بممتضى المادة )
 (222مادة )

 ٌتم تخفٌض رأس مال الشركة بإحدى الطرق التالٌة :

تخفٌض المٌمة االسمٌة للسهم برد جزء من هذه المٌمزة إلزى المسزاهمٌن أو إبزرابهم مزن جززء  .1
 من البالً ؼٌر المدفوع من لٌمة األسهم.

شززراء عززدد مززن األسززهم ٌززوازي الجزززء المززراد تخفٌضززه وإتالفززه علززى أن ٌززتم الشززراء مززن  .2
 االختٌاري وتإدى لٌمة األسهم كاملة.االحتٌاطً 

 تخفٌض المٌمة االسمٌة لةسهم بما ٌعادل الخسارة التً أصابت الشركة. .3
 إلؽاء عدد من األسهم ٌعادل المدر المطلوب تخفٌضه. .4

 (221مادة )

إذا كان تخفٌض رأس المال برد جزء من المٌمة االسمٌة لةسزهم إلزى المسزاهمٌن أو إبزرابهم مزن 

مدفوع من لٌمة األسهم فال ٌحزتج بزالتخفٌض لبزل الزدابنٌن الزذٌن لزدموا اعتراضزاتهم المدر ؼٌر ال

( من هذا المزانون إال إذا اسزتوفى هزإالء دٌزونهم أو حصزلوا 221فً المٌعاد المذكور فً المادة )

 على الضمانات الكافٌة للوفاء بها.

 

 (225مادة )

ة بممتضزى  خزر مٌزانٌزة لهزا، فزال ٌتولزؾ إذا خفضت الشركة رأسمالها بما ٌعادل خسارتها الثابتز

( مزن هزذا 222تنفٌذ لرار التخفٌض على استٌفاء الشروط المذكورة فً الفمرة الثانٌة من المادة )

 المانون شرٌطة أال ٌزٌد التخفٌض على الخسارة التً لحمت بالشركة.

 (229مادة )

سززاواة بززٌن المسززاهمٌن إذا كززان تخفززٌض رأس المززال بإلؽززاء عززدد مززن األسززهم وجززب مراعززاة الم

وعلٌهم أن ٌمدموا إلى الشركة فً المٌعاد الذي تحزدده، األسزهم التزً تمزرر إلؽاإهزا وإال كزان مزن 

 حك الشركة اعتبارها ملؽاة.



 (227مادة )

إذا لررت الشزركة تخفزٌض رأسزمالها بشزراء عزدد مزن أسزهمها وإتالفهزا وجزب توجٌزه دعزوة  .1
أسززهمهم للبٌززع وتنشززر الززدعوة فززً صززحٌفتٌن  عامززة إلززى جمٌززع المسززاهمٌن لٌمومززوا بعززرض

ٌومٌتٌن على نفمة الشركة، وإخطار المساهمٌن بخطابزات مسزجلة برؼبزة الشزركة فزً شزراء 
 األسهم.

إذا زاد عدد األسهم المعروضة للبٌع على المدر الذي لزررت الشزركة شزراءه وجزب تخفزٌض  .2
 طلبات البٌع بنسبة الزٌادة.

األحكام المنصوص علٌها فً نظام الشركة فإذا لزم ٌزرد فزً  ٌتبع فً تمدٌر ثمن شراء األسهم .3
 النظام نص بهذا الشؤن وجب على الشركة أن تموم بدفع الثمن العادل.

 

 

 (221مادة )

ٌمدم مجلزس إدارة الشزركة المسزاهمة طلزب تخفزٌض رأسزمالها المكتتزب بزه إلزى المرالزب مزع  .1
كة الموافمزة علزى التخفزٌض، وٌرفزك األسباب الموجبة له بعزد أن تمزرر الجمعٌزة العامزة للشزر

بالطلب لابمة بؤسماء دابنً الشركة وممدار دٌن كل منهم وعنوانه وبٌان بموجزودات الشزركة 
والتزاماتها، على أن تكون لابمة الدابنٌن للشركة وبٌزان موجوداتهزا والتزاماتهزا مصزدلة مزن 

 مدلك حساباتها. 
ٌبلػ المرالب الدابنٌن الواردة أسماإهم فً المابمزة الممدمزة مزن لبزل الشزركة إشزعاراً ٌتضزمن  .2

لرار جمعٌتها العامة بتخفٌض رأسمال الشزركة المكتتزب بزه، وٌنشزر ا شزعار فزً صزحٌفتٌن 
ٌومٌتٌن على نفمة الشركة، ولكل دابن أن ٌمدم إلى المرالزب خزالل مزدة ال تزٌزد علزى ثالثزٌن 

ارٌخ نشر ا شعار اعتراضاً خطٌاً على تخفٌض رأسزمال الشزركة، فزإذا لزم ٌزتمكن ٌوماً من ت
المرالب من تسوٌة االعتراضات التً لدمت إلٌه خالل ثالثزٌن ٌومزاً مزن تزارٌخ انتهزاء المزدة 
المحزززددة لتمزززدٌمها فٌحزززك ألصزززحابها اللجزززوء إلزززى المحكمزززة المختصزززة بشزززؤن مزززا ورد فزززً 

من تارٌخ انتهاء المدة التزً منحزت للمرالزب لتسزوٌتها، وتزرد اعتراضاتهم خالل ثالثٌن ٌوماً 
 أٌة دعوى تمدم بعد هذه المدة.

إذا لبل اعتراض أحد الزدابنٌن ولزدم إلزى الشزركة مسزتنداته فزً المٌعزاد المزذكور حسزب البنزد  .3
السابك، وجب على الشركة أن تإدي إلٌه دٌنه إذا كان عاجالً أو تمدم له ضزماناً كافٌزاً للوفزاء 

 إذا كان  جالً. به
خطٌاً من المحكمة بإلامة أٌزة دعزوى لزدٌها خزالل المزدة المنصزوص  إذا تبلػ المرالب إشعاراً  .4

( من هذه المادة بالطعن فً تخفٌض رأسزمال الشزركة المكتتزب بزه فٌترتزب 2علٌها فً البند )
علٌززه أن ٌولززؾ إجززراءات التخفززٌض إلززى أن ٌصززدر لززرار المحكمززة فززً الززدعوى وٌكتسززب 

ة النهابٌة، علزى أن تعزد الزدعوى فزً هزذه الحالزة مزن الزدعاوى ذات الصزفة المسزتعجلة الدرج
 بممتضى أحكام لانون أصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة المعمول بها.

إذا لم تمدم أٌة دعوى إلى المحكمة بزالطعن فزً لزرار الجمعٌزة العامزة ؼٌزر العادٌزة بتخفزٌض  .5
وردتهززا المحكمززة واكتسززب الحكززم الدرجززة النهابٌززة، رأسززمالها المكتتززب بززه أو ألٌمززت دعززوى 

فٌترتزب علزى المرالزب متابعززة النظزر فزً طلزب تخفززٌض رأسزمال الشزركة وإن ٌرفزع تنسززٌبه 
بشؤنه إلزى الزوزٌر فزإذا لزرر الموافمزة علٌزه ٌزتم تسزجٌله ونشزره مزن لبزل المرالزب علزى نفمزة 

حززل رأس المززال المززنخفض الشزركة وفمززاً لإلجززراءات المنصززوص علٌهززا فززً هززذا المززانون، وٌ
 للشركة بحكم المانون محل رأسمالها المدرج فً عمد تؤسٌسها ونظامها.



ال تشترط موافمة الوزٌر على تخفٌض الجزء ؼٌر المكتتب به مزن رأس المزال المصزرت بزه  .6
 وال ٌجوز للدابنٌن االعتراض علٌه.

 

 الفصل الخامس

 مالٌة الشركة المساهمة

 (221مادة )

 سنة مالٌة ٌحددها نظامها.تكون للشركة 

 (221مادة )

تلتزززم الشززركة المسززاهمة بتنظززٌم حسززاباتها وحفززظ سززجالتها ودفاترهززا وفمززاً لةصززول المحاسززبٌة 

 المتعارؾ علٌها.

 

 (220مادة )

ال ٌجززوز للشززركة توزٌززع أٌززة أربززات علززى المسززاهمٌن فٌهززا إال مززن أرباحهززا وبعززد التطززاع مززا  .1
 ا جبززاري رباحهززا السززنوٌة الصززافٌة لحسززاب االحتٌززاطًمززن أ عشززرة بالمابززة %(01نسززبته )

المانونً، وال ٌجوز ولفه لبل أن ٌبلػ حساب االحتٌزاطً المزانونً المتجمزع مزا ٌعزادل نصزؾ 
رأس مال الشزركة المصزرت بزه إال أنزه ٌجزوز بموافمزة الجمعٌزة العامزة ؼٌزر العادٌزة للشزركة 

بلززػ هززذا االحتٌززاطً مززا ٌعززادل ممززدار االسززتمرار فززً التطززاع هززذه النسززبة السززنوٌة إلززى أن ٌ
 رأسمال الشركة المصرت به.

للشزززركة إال فزززً تؽطٌزززة خسزززابر الشزززركة أو زٌزززادة  المزززانونًال ٌجززوز اسزززتخدام االحتٌزززاطً  .2
رأسمالها، وفً تؤمٌن الحد األدنى للربح الممرر فً اتفالٌات الشزركات ذات االمتٌزاز فزً أٌزة 

تزؤمٌن ذلزن الحزد، علزى أن ٌعٌزد مجلزس ا دارة إلزى سنة ال تسمح فٌها أربات هذه الشزركات ب
 هذا االحتٌاطً ما أخذ منه عندما تسمح بذلن أربات الشركة فً السنتٌن التالٌتٌن.

 (222مادة )

ٌجوز أن ٌنص فً نظام الشركة على تجنٌب نسبة معٌنزة مزن أرباحهزا السزنوٌة الصزافٌة لتكزوٌن 

 احتٌاطً نظامً ٌخصص ألؼراض معٌنة.

 (222مادة )

للجمعٌة العامة العادٌة للشركة بناء على الترات مجلس إدارتها أن تمرر سزنوٌاً التطزاع مزا ال  .1
% من أرباحها الصافٌة عزن تلزن السزنة لحسزاب االحتٌزاطً االختٌزاري المابزل 21ٌزٌد على 
 للتوزٌع.

ٌسززتعمل االحتٌززاطً االختٌززاري للشززركة فززً األؼززراض التززً ٌمررهززا مجلززس ا دارة وٌحززك  .2
للجمعٌة العامة توزٌعه كله أو أي جزء منه كؤربات على المسزاهمٌن إذا لزم ٌسزتعمل فزً تلزن 

 األؼراض.
 (221مادة )



مزن أرباحهزا السزنوٌة الصزافٌة واحد بالمابة  %( 0على الشركة أن تخصص ما ال ٌمل عن ) .1
أو أي  نفاله على دعم البحث العلمً والتدرٌب المهنً لدٌها، وإذا لزم ٌنفزك هزذا المخصزص 

جزء منه خزالل ثزالث سزنوات مزن التطاعزه ٌتوجزب تحوٌزل البزالً إلزى صزندوق خزاص ٌزتم 
إنشززاإه بموجززب نظززام ٌصززدر لهززذه الؽاٌززة وٌحززدد النظززام طرٌمززة الصززرؾ وأصززوله علززى أال 

 تتجاوز الؽاٌة الممصودة من هذا البند.
لصززافٌة علززى األلززل مززن أرباحهززا السززنوٌة اواحززد بالمابززة %(0علززى الشززركة أن تخصززص ) .2

 للمشروعات ذات النفع العام.
 (225مادة )

( مزززن هززذا المزززانون ٌمصزززد 221، 222، 222، 220تحمٌمززاً لةؼزززراض المتوخزززاة مززن المزززواد )

وع ا ٌزرادات المتحممزة فزً أٌزة سزنة مالٌزة مزن جانزب مزباألربات الصافٌة للشركة الفرق بزٌن مج

ر لبل تنزٌل المخصص لضرٌبتً ومجموع المصروفات واالستهالن فً تلن السنة من جانب  خ

 الدخل والخدمات االجتماعٌة.

 (229مادة )

للشركة أن تنشا صندوق ادخزار لمسزتخدمٌها وذلزن بموجزب نظزام خزاص ٌصزدره مجلزس إدارة 

 الشركة.

 (227مادة )

ال ٌجوز التصرؾ فً االحتٌاطات والمخصصات المشزار إلٌهزا فزً المزواد السزابمة فزً ؼٌزر  .1
 إال بموافمة الجمعٌة العامة.األبواب المخصصة لها 

مجلس ا دارة ومزدلمو الحسزابات مسزبولون عزن التطزاع المبزالػ المخصصزة لالحتٌاطزات أو  .2
 ألؼراض معٌنة، أو لالستهالن وفماً للنسب الواردة فً نظام الشركة.

 (221مادة )

 ها.ٌنشؤ حك المساهم فً األربات السنوٌة للشركة بصدور لرار من الجمعٌة العامة بتوزٌع .1
علزززى مجلزززس إدارة الشزززركة أن ٌمزززوم بتنفٌزززذ لزززرار الجمعٌزززة العامزززة بتوزٌزززع األربزززات علزززى  .2

 المساهمٌن خالل ثالثٌن ٌوماً على األكثر من تارٌخ صدور المرار.
ال ٌلزم المساهم برد األربات التً لبضها وفك أحكام هذا المانون، ولو منٌت الشركة بخسابر  .3

 فً السنوات التالٌة.
 سادسالفصل ال

 الرلابة الحكومٌة

 (221مادة )

 ترالب الوزارة الشركات المساهمة للتحمزك مزن لٌامهزا بتنفٌزذ األحكزام المنصزوص علٌهزا فزً .1
 المانون وفً نظام الشركة .هذا 

تفتٌ  على الشركة وفحص حسزاباتها  إجراءالدوام الرسمً  أولاتت من لللوزارة فً أي و .2
أو بٌانزات مزن  إٌضزاحاتوطلزب  أعمالهزابك وسزابر ودفاترها وسجالتها وؼٌر ذلن من الوثا

مجلس ا دارة ، كما لها أن تكلزؾ فزً كزل ولزت مزدلك الحسزابات للمٌزام بهزذه المهمزة وتمزدٌم 
 تمرٌر بذلن لها.



 هذا المانون. ألحكامعلى الوزارة تبلٌػ الجهة المضابٌة المختصة بكل فعل ٌعد جرٌمة وفما  .3
 (211مادة )

أن ٌرسل إلى الوزارة خالل الشهر األول من بزدء كزل سزنة  الشركة على ربٌس مجلس إدارة .1
 مالٌة صورة من الوثابك اآلتٌة:

 مجلس ا دارة . بؤسماءأعضاءلابمة  .أ 
 البحة تنظٌم العمل فً مجلس ا دارة. .ب 
أو  بؤسززززمابهممجلززززس ا دارة ومززززدٌر الشززززركة  أعضززززاءالبٌززززان الخززززاص بمززززا ٌملكززززه  .ج 

 ن اسهم الشركة وسنداتها.المصر م أوالدهمأو  بؤسماءأزواجهم
 أوالدهٌملكه باسمه أو باسزم زوجتزه أو  اوالبٌان الخاص بم ومكافآتهاسم مدلك الحسابات  .د 

 المصر من اسهم الشركة وسنداتها.
 األرباتٌجب على ربٌس مجلس ا دارة أن ٌرسل إلى الوزارة صورة من المٌزانٌة وحساب  .2

 لحسابات وذلن بمجرد إعداد هذه الوثابك.والخسابر وتمرٌر مجلس ا دارة وتمرٌر مدلك ا
كزل تؽٌٌززر ٌطززرأ خززالل السززنة المالٌززة علزى البٌانززات الززواردة بالوثززابك المنصززوص علٌهززا فززً  .3

 من هذه المادة ٌجب أن ٌبلػ إلى الوزارة فوراً. 2،0الفمرتٌن 
 (210مادة )

ا دارة  على ربٌس مجلس ا دارة أن ٌرسل إلى الوزارة صورة من محاضزر اجتماعزات مجلزس

 ً  والجمعٌات العامة، والمرارات التً اتخذت فً هذه االجتماعزات وذلزن خزالل خمسزة عشزر ٌومزا

 من انتهاء كل اجتماع.

 (212مادة )

علزى الوثزابك والسزجالت والمحاضزر والتمزارٌر وزارة . لكل ذي مصلحة طلب االطالع لدى ال0

ً  ىالمتعلمة بالشركة والحصول عل  من هذه الجهة. علٌها بٌانات منها مصدلا

 إذاعزةالمذكورة أن ترفض الطلب المشزار إلٌزه فزً الفمزرة السزابمة إذا كزان مزن شزؤن  وزارةلل .2
 المصلحة العامة.بالبٌانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو 

 

 (212مادة )

إذا تبزٌن لهزا ضزرورة ذلزن لولزوع الجتمزاع ؼٌزر عزادي  أن تدعو الجمعٌة العامزةوزارة ٌجوز لل

 .إدارتهامخالفات للمانون أو لنظام الشركة أو خلل فً 

 

 الفصل السابع

 مدلمو الحسابات

 (211مادة )



تعٌن الجمعٌة العامة لشركة المساهمة مدلماً أو أكثر من بٌن مدلمً الحسابات المزرخص لهزم  .1
أتعابهم أو تفوض مجلس ا دارة فً  بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة لابلة للتجدٌد وتمرر بدل

 تحدٌد األتعاب شرٌطة تحدٌد حد ألصى ال ٌجوز لمجلس ا دارة تجاوزه.
إذا تخلفت الجمعٌة العامة للشركة عن تعٌزٌن مزدلك الحسزابات أو اعتزذر المزدلك الزذي عٌنتزه  .2

ن عن العمل أو امتنع عزن المٌزام بزه ألي سزبب مزن األسزباب أو تزوفً فعلزى مجلزس ا دارة أ
ٌنسزب للمرالزب ثالثزة مززن مزدلمً الحسزابات علززى األلزل وذلزن خزالل أربعززة عشزر ٌومزاً مززن 

 تارٌخ شؽور هذا المركز لٌختار أحدهم.
 (215مادة )

 ٌتولى مدلمو الحسابات مجتمعٌن أو منفردٌن المٌام بما ٌلً :

ومتطلبززات المهنززة مرالبززة أعمززال الشززركة، وتززدلٌك حسززاباتها وفمززاً لمواعززد التززدلٌك المعتمززدة  .1
 وأصولها العلمٌة والفنٌة.

فحص األنظمزة المالٌزة وا دارٌزة للشزركة وأنظمزة المرالبزة المالٌزة الداخلٌزة لهزا والتؤكزد مزن  .2
 مالبمتها لحسن سٌر أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.

ة علزى التحمك من موجزودات الشزركة وملكٌتهزا لهزا، والتؤكزد مزن لانونٌزة االلتزامزات المترتبز .3
 الشركة وصحتها.

 ا طالع على لرارات مجلس ا دارة والتعلٌمات الصادرة عن الشركة. .4
أي واجبات أخرى ٌترتب على مدلك الحسابات المٌام بها بموجب هذا المانون، ولانون مهنزة  .5

تززدلٌك الحسززابات والتشززرٌعات األخززرى ذات العاللززة واألصززول المتعززارؾ علٌهززا فززً تززدلٌك 
 الحسابات.

 (219)مادة 

إذا تعذر على مدلك حسابات الشركة المٌزام بالمهزام والواجبزات الموكلزة إلٌزه بموجزب أحكزام هزذا 

المانون ألي سبب من األسباب فعلٌه لبزل االعتزذار عزن المٌزام بتزدلٌك الحسزابات أن ٌمزدم تمرٌزراً 

ول دون خطٌاً للمرالب ونسخة منه لمجلس ا دارة، ٌتضمن األسزباب التزً تعرلزل أعمالزه أو تحز

لٌامه بها، وعلى المرالب معالجة هذه األسباب مع مجلس ا دارة، وإذا تعذر علٌزه ذلزن ٌعزرض 

 المرالب األمر على الجمعٌة العامة فً أول اجتماع تعمده.

 

 (217مادة )

علززى مجلززس إدارة الشززركة أن ٌزززود مززدلك الحسززابات بنسززخة عززن ا خطززارات والبٌانززات التززً 

دعوٌن لحضور اجتماع الجمعٌة العامة للشركة وعلى المدلك أو من ٌمثله ٌرسلها  للمساهمٌن الم

 حضور هذا االجتماع.

 (211مادة )

ٌمدم مدلك الحسابات تمرٌراً خطٌاً إلى الجمعٌة العامة وٌرسل نسزخة منزه إلزى المرالزب علزى  .1
مرٌزر أن ٌتلى هذا التمرٌر فً الجمعٌة العامزة، وإذا لزررت الجمعٌزة العامزة المصزادلة علزى ت

 مجلس ا دارة دون االستماع إلى تمرٌر مدلك الحسابات كان لرارها باطالً.
مع مراعاة أحكام لانون مهنة تدلٌك الحسزابات المعمزول بزه وأي لزانون  خزر لزه عاللزة بهزذه  .2

 المهنة، ٌجب أن ٌتضمن تمرٌر مدلك الحسابات ما ٌلً:



  ها ضرورٌة ألداء عمله.أنه لد حصل على المعلومات والبٌانات وا ٌضاحات التً ر .أ 
أن الشززركة تمسززن حسززابات ومسززتندات منظمززة وفمززاً لمواعززد المحاسززبة المتعززارؾ علٌهززا  .ب 

عالمٌاً والمعتمدة فً فلسطٌن من الجهات المعنٌة تمكن من إظهار المركز المالً للشركة 
 ونتابج أعمالها وأن المٌزانٌة وبٌان األربات والخسابر متفمة مع المٌود والدفاتر.

ما ٌبٌن أن إجراءات التدلٌك التً لام بها لحسابات الشركة تعد كافٌة برأٌه لتشزكل أساسزاً  .ج 
معموالً  بداء رأٌه حول المركزز المزالً ونتزابج األعمزال والتزدفمات النمدٌزة للشزركة وفمزاً 

 لمواعد التدلٌك المتعارؾ علٌها عالمٌاً.
الموجه للجمعٌة العامة تتفك مع لٌزود  أن البٌانات المالٌة الواردة فً تمرٌر مجلس ا دارة .د 

 الشركة وسجالتها.
المخالفات ألحكام هزذا المزانون أو لنظزام الشزركة الوالعزة خزالل السزنة موضزوع التزدلٌك،  .ه 

ولها أثر جوهري على نتابج أعمال الشركة ووضعها المالً وما إذا كانت هذه المخالفات 
 توفرت لدٌه.ال تزال لابمة، وذلن فً حدود المعلومات التً 

على مدلك الحسابات أن ٌبدي رأٌه النهابً فً المٌزانٌة وحساب األربات والخسزابر للشزركة  .3
 بإحدى التوصٌات التالٌة:

المصادلة على مٌزانٌة الشركة وحساب أرباحهزا وخسزابرها وتزدفماتها النمدٌزة وإبزداء أي  .أ 
 تحفظ مع بٌان أسباب هذا التحفظ وأثره المالً على الشركة.

المصززادلة علززى مٌزانٌززة الشززركة وحسززاب أرباحهززا وخسززابرها وتززدفماتها النمدٌززة بصززورة  .ب 
 مطلمة.

عدم المصادلة على مٌزانٌة الشركة وحساب أرباحها وخسابرها، وتدفماتها النمدٌة وردها  .ج 
إلززى مجلززس ا دارة، وبٌززان األسززباب الموجبززة لرفضززه التوصززٌة علززى المصززادلة علززى 

 المٌزانٌة.
 (211مادة )

لجمعٌة العامة للشركة فً حالة توصٌة المدلك بعدم المصادلة على البٌانات المالٌة ردها لمجلس ل

 ا دارة وأن تمرر ما ٌلً:

إما الطلب إلى )مجلس ا دارة( تصحٌح المٌزانٌة وحساب األربات والخسابر وفماً لمالحظات  -0

 مدلك الحسابات واعتبارها مصدلة بعد هذا التعدٌل.

ة الموضززوع إلززى المرالززب لتعٌززٌن لجنززة خبززراء مززن مززدلمً الحسززابات مززرخص لهززم أو إحالزز -2

ر ابمزاولة المهنة للفصل فً موضوع الخالؾ بٌن مجلس ا دارة ومدلمً الحسابات، وٌكون لزر

اللجنة ملزماً بعد عرضه على الجمعٌزة العامزة  لزراره، وٌزتم تعزدٌل المٌزانٌزة وحسزاب األربزات 

 والخسابر تبعاً لذلن.

 (251مادة )

ٌسززؤل مززدلك الحسززابات عززن صززحة البٌانززات الززواردة فززً تمرٌززره بوصززفه وكززٌالً عززن مجمززوع 

المساهمٌن ولكل مساهم أثناء انعماد الجمعٌة العامة أن ٌنال  تمرٌر المدلك وأن ٌستوضزحه عمزا 

 ورد فٌه.

 (250مادة )



المانون أو لنظام الشركة أو  إذا أطلع أو اكتشؾ مدلك الحسابات أٌة مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا

على أٌة أمور مالٌة ذات أثر سلبً على أوضاع الشركة المالٌزة أو ا دارٌزة، فعلٌزه أن ٌبلزػ ذلزن 

خطٌاً إلى كل من ربٌس مجلس ا دارة والمرالب حال إطالعه أو اكتشافه لتلزن األمزور علزى أن 

 فً المخالفة. تعامل هذه المعلومات من جمٌع األطراؾ بسرٌة تامة لحٌن البت

 

 (252مادة )

ٌكون مدلك الحسابات مسبوالً تجاه الشركة التً ٌموم بتدلٌك حساباتها عن تعوٌض الضرر الذي 

ٌلحمه بها بسبب األخطاء التً تمع منه، وإذا كان للشركة أكثر من مدلك حسزابات واشزتركوا فزً 

ٌة المدنٌزة فزً أي مزن هزذه الخطؤ كانوا مسبولٌن تجاه الشركة بالتضامن، وتسمط دعزوى المسزبول

الحاالت بمضً ثزالث سزنوات مزن تزارٌخ انعمزاد اجتمزاع الجمعٌزة العامزة للشزركة الزذي تلزً فٌزه 

تمرٌززر المززدلك، وإذا كززان الفعززل المنسززوب لمززدلك الحسززابات ٌكززون جرٌمززة فززال تسززمط دعززوى 

ٌلحززك المسززبولٌة إال بسززموط دعززوى الحززك العززام، كمززا ٌسززؤل المززدلك عززن تعززوٌض الضززرر الززذي 

 المساهم أو الؽٌر حسن النٌة بسبب خطبه.

 (252مادة )

مززع مراعززاة عززدم ا خززالل بالتزامززات مززدلك الحسززابات األساسززٌة ال ٌجززوز لهززذا المززدلك أن ٌززذٌع 

للمساهمٌن أو إلى ؼٌرهم ما ولؾ علٌه من أسرار الشركة أثناء لٌامه بعمله لدٌها أو بسبب لٌامه 

 لبته بالتعوٌض إن كان له ممتضى.بذلن العمل، وإال وجب عزله ومطا

 (251مادة )

ٌحظر على مدلك الحسابات وعلى موظفٌه المضاربة بؤسهم الشزركة التزً ٌزدلك حسزاباتها سزواء 

جرى هذا التعامل باألسهم بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشزرة وذلزن تحزت طابلزة عزلزه عزن العمزل 

رتب علزى مخالفتزه ألحكزام هزذه فً تدلٌك حسابات الشركة ومطالبته بالتعوٌض عن أي ضرر ٌت

 المادة.

 (255مادة )

ال ٌجززوز لمززدلك الحسززابات أن ٌشززترن فززً تؤسززٌس شززركة المسززاهمة التززً ٌززدلك حسززاباتها أو أن 

ٌكززون عضززواً فززً مجلزززس إدارتهززا أو االشززتؽال بصززفة دابمزززة فززً أي عمززل فنزززً أو إداري أو 

مجلزس إدارتهزا أو أن ٌكزون  استشاري فٌها، وال ٌجوز أن ٌكون شزرٌكاً ألي عضزو مزن أعضزاء

موظفززاً لدٌززه، وذلززن تحززت طابلززة بطززالن أي إجززراء أو تصززرؾ ٌمززع بصززورة تخززالؾ أحكززام هززذه 

 المادة.

 

  



 الفصل الثامن

 أنواع من شركات المساهمة

 أوالً : الشركة المابضة

 (259مادة )

أو شزركات الشركة المابضة هً شركة مساهمة تموم بالسٌطرة المالٌة وا دارٌة على شزركة  .1
 أخرى تدعى الشركات التابعة بإحدى الطرق التالٌة :

 أن تتملن أكثر من نصؾ رأسمالها و/أو. .أ 
 أن ٌكون لها السٌطرة على تؤلٌؾ مجلس إدارتها. .ب 
تضاؾ عبارة )شركة لابضة( إلى جانب اسم الشركة فً جمٌع أورالها وإعالناتهزا والوثزابك  .2

 األخرى الصادرة عنها.
ابضززة تملززن حصززص فززً شززركات التضززامن أو فززً شززركات التوصززٌة ال ٌجززوز للشززركة الم .3

 البسٌطة.
 ٌحظر على الشركة التابعة تملن أي سهم أو حصة فً الشركة المابضة. .4
تموم الشركة المابضة بتعٌٌن ممثلٌهزا فزً مجزالس إدارة الشزركة التابعزة بنسزبة مسزاهمتها وال  .5

بززة المززدٌرٌن حسززب ممتضززى ٌحززك لهززا االشززتران فززً انتخززاب بمٌززة أعضززاء المجلززس أو هٌ
 األحوال.

 (257مادة )

 تكون أؼراض الشركة المابضة ما ٌلً :

 إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة فً إدارة الشركات األخرى التً تساهم فٌها. .1
 استثمار أموالها فً األسهم والسندات واألوراق المالٌة. .2
 لها. تمدٌم المروض والكفاالت والتموٌل للشركات التابعة .3
تملززن بززراءات االختززراع والعالمززات التجارٌززة وحمززوق االمتٌززاز وؼٌرهززا مززن الحمززوق ؼٌززر  .4

 المادٌة واستؽاللها وتؤجٌرها للشركات التابعة لها أو لؽٌرها.
 (251مادة )

 تإسس الشركة المابضة بإحدى الطرٌمتٌن التالٌتٌن :

علٌهززا فززً المززادة بتؤسززٌس شززركة مسززاهمة تنحصززر أؼراضززها فززً األعمززال المنصززوص  .أ 
( من هذا المانون، أو فً أي منها، وفً تؤسٌس شركات تابعة لها أو تملن أسهم أو 257)

حصص فً شركات مسزاهمة أخزرى أو شزركات محزدودة المسزبولٌة أو شزركات توصزٌة 
 باألسهم للمٌام بتلن األؼراض.

 مانون.بتعدٌل أؼراض شركة مساهمة لابمة إلى شركة لابضة وفماً ألحكام هذا ال  .ب 
 (251مادة )

تطبززك أحكززام هززذا المززانون علززى الشززركات المابضززة التززً تإسززس فززً فلسززطٌن بموجززب اتفالٌززات 

تبرمهززا حكومززة فلسززطٌن مززع الحكومززات األخززرى أو المنظمززات العربٌززة أو الدولٌززة وذلززن فززً 

 الحاالت ؼٌر المنصوص علٌها فً اتفالٌات تؤسٌسها أو فً عمودها وأنظمتها األساسٌة.

 (291) مادة



على الشركة المابضة أن تعد فً نهاٌة كل سنة مالٌة مٌزانٌة مجمعة وبٌانات األربزات والخسزابر 

لهززا ولجمٌززع الشززركات التابعززة لهززا مززع ا ٌضززاحات والبٌانززات حولهززا، وفمززاً لمززا تتطلبززه لواعززد 

 المحاسبة المتعارؾ علٌها عالمٌاً.

 

 ثانٌاً : شركة االستثمار المشترن

 (290مادة )

تسزجل شززركة االسززتثمار المشزترن بوصززفها شززركة مسزاهمة لززدى المرالززب فزً سززجل خززاص  .1
وتمتصززر أؼراضززها علززى اسززتثمار أموالهززا وأمززوال الؽٌززر فززً األوراق المالٌززة علززى اخززتالؾ 

 أنواعها وتنظم أعمالها وفك أحكام لانون األوراق المالٌة.
ن بمزا ٌخزص الشزركة المسزاهمة تطبك على شركة االستثمار المشترن كافة أحكام هزذا المزانو .2

 مع مراعاة ما ٌلً: 
ٌجب أن ٌتضمن عمد تؤسٌس الشركة ونظامها األساسً اسم مستشار استثماري مزرخص  .أ 

 حسب الموانٌن المرعٌة ٌموم بإدارة استثمارات الشركة.
مزن المانون ( من هذا002إذا كانت شركة االستثمار المشترن ذات رأسمال متؽٌر فال تطبك علٌها أحكام المادة ) .ب 

حٌززث ضززرورة أن ٌكززون الحززد األدنززى لرأسززمال الشززركة المصززرت بززه خمسززمابة ألززؾ 
 ( دٌنار أردنً.511,111)

ٌحززك لمجلززس ا دارة وحززده دون الحاجززة للحصززول علززى موافمززة الجمعٌززة العامززة لشززركة  .ج 
االسززتثمار المشززترن ذات رأس المززال المتؽٌززر رفززع أو تخفززٌض رأسززمالها المصززرت بززه 

ه مجلس ا دارة مناسباً شرٌطة إبزالغ المرالزب بزذلن خزالل عشزرة أٌزام مزن حسب ما ٌرا
 تارٌخ المرار بالرفع أو التخفٌض.

ٌحك للمساهم فً شركة االستثمار المشترن ذات رأس المال المتؽٌر الطلزب إلزى الشزركة  .د 
أن ٌسترد أسهمه بسعر ٌمثل صزافً لٌمتهزا محسزوباً بتزارٌخ االسزترداد ونالصزاً لٌمزة أي 

 م أو عموالت محددة فً النظام األساسً للشركة.رسو
ال ٌلتزم مجلس إدارة شزركة االسزتثمار المشزترن بزدعوة الجمعٌزة العامزة لالنعمزاد إال فزً  .ه 

السنوات التً ٌتوجب فٌها انتخاب مجلس إدارة جدٌد ما لم ٌنص النظام األساسً للشركة 
 على ؼٌر ذلن.

رأس المزال المتؽٌزر مزع شزركة أخزرى،  فً حال انزدماج شزركة االسزتثمار المشزترن ذات .و 
فلٌس للمساهمٌن فٌها الذٌن اعترضوا فً اجتماع الجمعٌة العامة على االنزدماج المطالبزة 

، إال أنهزم ٌحتفظزون بحمهزم فزً ( مزن هزذا المزانون220الواردة فً المزادة )بمٌمة أسهمهم بالطرٌمة 
( مزن هزذه 2د( مزن البنزد )مطالبة الشركة باسترداد أسهمهم حسب ما نصت علٌه الفمرة )

 المادة.
 

 (292مادة )

 :ار المشترن أحد الشكلٌن التالٌٌنتتخذ شركة االستثم

1.  ً لابلة لالسترداد من لبل الشركة ذاتهزا  شركة ذات رأسمال متؽٌر وهى التً تصدر أسهما
المتداولة وتلتزم الشركة فً أي ولت باسترداد هذه  بسعر ٌتحدد وفماً لمٌمة صافً موجوداتها



األسهم بناء على طلب المساهم وحسب األسعار التً ٌجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع 
 بمعرفة هٌبة السوق.

2.  ً ؼٌر لابلة لالسترداد وٌتم تزداولها فزً  شركة ذات رأسمال ثابت، وهً التً تصدر أسهما
 فً السوق. السوق وفماً ألسعارها التً تحدد

ال تخضزززع زٌزززادة رأس المزززال وتخفٌضزززه فزززً الشزززركة ذات رأس المزززال المتؽٌزززر لإلجزززراءات 

المنصوص علٌها فً هذا المانون ما لم ٌنص عمد تؤسٌسها أو نظامهزا األساسزً علزى ؼٌزر ذلزن، 

 وٌجب أن تظل لٌمة أسهم الشركة اسمٌة حتى بعد سداد لٌمتها.

 

 ً  : الشركة المعفاة ثالثا

 (292مادة )

الشركة المعفاة هً شركة مساهمة )أو شركة توصٌة باألسهم أو شزركة محزدودة المسزبولٌة(  .1
 تسجل فً فلسطٌن وتزاول أعمالها فً الخارج وٌضاؾ إلى اسمها عبارة )شركة معفاة(.

 ٌحظر على الشركة المعفاة أن تطرت أسهمها لالكتتاب فً فلسطٌن. .2
 (291مادة )

مرالب فً سجل خاص بالشزركات الفلسزطٌنٌة العاملزة خزارج حزدود تسجل الشركة المعفاة لدى ال

فلسطٌن وٌجب أن ال ٌمل رأسمالها المكتتب فٌه عن ملٌون دٌنار أردنزً وتكزون شزركة مسزاهمة 

 إذا كان نشاطها فً مجال التؤمٌن أو إعادة التؤمٌن أو المصارؾ أو الشركات المالٌة.

 (295مادة )

من رأسمالها فزً فلسزطٌن  خمسة بالمابة %(5نسبة ال تمل عن )على الشركة المعفاة أن تستثمر 

 فً األوراق المالٌة الفلسطٌنٌة.

 (299مادة )

تحدد األحكام والشروط الخاصزة بزإجراءات تؤسزٌس الشزركة المعفزاة وعملهزا والرسزوم المتوجبزة 

 علٌها ورلابتها بموجب البحة تصدر بموجب هذا المانون. 

 

 الفصل التاسع

 المساهمة وحلهاتصفٌة شركة 

 األحكام العامة للتصفٌة

 (297مادة )



تصفى الشركة إما تصزفٌة اختٌارٌزة بمزرار مزن جمعٌتهزا العامزة ؼٌزر العادٌزة أو تصزفٌة إجبارٌزة 

بحكم نهابً من المحكمة أو حكم المانون وال تحل إال بعزد اسزتكمال إجزراءات تصزفٌتها بممتضزى 

 أحكام هذا المانون.

 (291مادة )

إذا صززدر لززرار بتصززفٌة الشززركة وتعٌززٌن مصززؾ لهززا، ٌتززولى المصززفً ا شززراؾ علززى الشززركة 

 والمحافظة على أموالها وموجوداتها.

 (291مادة )

تتولؾ الشركة التً تمزرر تصزفٌتها عزن ممارسزة أعمالهزا مزن تزارٌخ صزدور لزرار الجمعٌزة  .1
حكززم المززانون فززً حالززة العامززة فززً حالززة التصززفٌة االختٌارٌززة ومززن تززارٌخ حكززم المحكمززة أو ب

التصفٌة ا جبارٌة، وتستمر الشخصٌة االعتبارٌة للشزركة وٌمثلهزا المصزفى لحزٌن حلهزا بعزد 
 االنتهاء من تصفٌتها.

على الجهة التً لزررت تصزفٌة الشزركة تزوٌزد المرالزب والسزوق بنسزخة مزن لرارهزا خزالل  .2
ن ٌزومٌتٌن علزى األلزل ثالثة أٌام من صدوره وعلى المرالب نشره فً الجرٌدة وفً صزحٌفتٌ

 خالل مدة ال تزٌد على سبعة أٌام من تارٌخ تزوٌده بالمرار.
 على المصفً إضافة )عبارة( تحت التصفٌة إلى اسم الشركة فً جمٌع أورالها ومراسالتها. .3

 (271مادة )

 ٌعد باطالً : .1
كل تصرؾ بؤموال الشركة الموجودة تحت التصفٌة وحمولهزا وأي تزداول بؤسزهمها ونمزل  .أ 

 كٌتها.مل
أي تؽٌٌر أو تعدٌل فزً التزامزات ربزٌس وأعضزاء مجلزس إدارة الشزركة الموجزودة تحزت  .ب 

 التصفٌة أو فً التزامات الؽٌر تجاهها.
 العمود أو ا جراءات التً ترتب التزامات أو امتٌازات على أمزوال الشزركة وموجوداتهزا .ج 

إذا تمت خالل األشهر الثالثة السزابمة علزى لزرار تصزفٌة الشزركة إال إذا ثبزت أن الشزركة 
ؼٌر لادرة على الوفاء بجمٌع دٌونها بعد انتهاء التصفٌة وال ٌسري هذا البطالن إال علزى 
المبلػ الذي ٌزٌد على ما دفع للشركة بموجزب تلزن العمزود ولزت إنشزابها أو بعزد ذلزن مزن 

 ٌة علٌها.العوابد المانون
كززل تحوٌززل ألمززوال الشززركة تحززت التصززفٌة وموجوداتهززا أو النزززول عنهززا أو إجززراء أي  .د 

 تصرؾ بها بطرٌك التؽرٌر لتفضٌل بعض دابنً الشركة على ؼٌرهم.
ٌفمد المحكوم له على الشركة حمه بما أولعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتهزا وفزً  .2

 ان الحجز أو ا جراء لد تم لبل لرار تصفٌة الشركة.أي إجراء أخر اتخذه بشؤنها إال إذا ك
إذا تبلززػ مززؤمور ا جززراء )التنفٌززذ( إشززعاراً بصززدور لززرار تصززفٌة الشززركة لبززل بٌززع أموالهززا  .3

وموجوداتها المحجوزة أو لبل إتمام معامله التنفٌذ علٌها فٌترتب علٌزه أن ٌسزلم تلزن األمزوال 
الشركة وتكون النفمات ا جرابٌزة ورسزومها  والموجودات للمصفى بما فً ذلن ما تسلمه من

 على تلن األموال والموجودات. 
للمحكمززة أن تززؤذن للمصززفً ببٌززع موجززودات الشززركة الموجززودة تحززت التصززفٌة سززواء أكانززت  .4

 تصفٌة اختٌارٌة أم إجبارٌة، إذا تبٌن لها أن مصلحة الشركة تستدعى ذلن.
 (270مادة )



الترتٌزب التزالً بعزد حسزم نفمزات التصزفٌة بمزا فزً ذلزن أتعزاب ٌسدد المصفى دٌون الشركة وفزك 

 المصفى وتحت طابلة البطالن فً حالة المخالفة لهذا الترتٌب:

 المبالػ المستحمة للعاملٌن فً الشركة. .1
 المبالػ المستحمة للخزٌنة العامة والبلدٌات. .2
 بدالت ا ٌجار المستحمة لمالن أي عمار مإجر للشركة. .3
 المستحمة حسب ترتٌب امتٌازاتها وفك الموانٌن المعمول بها.المبالػ األخرى  .4

 (272مادة )

إذا أساء أي مإسس للشركة أو ربٌس أو عضو مجلزس إدارتهزا أو أي مزدٌر عزام أو موظزؾ  .1
فٌها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفٌة أو أبماها لدٌزه، وأصزبح ملزمزاً بزدفعها، 

للشزركة مزع عوابزدها المانونٌزة وضزمان التعزوٌض عزن أي  أو مسبوالً عنها، فٌلتزم بإعادتهزا
ضززرر ألحمززه بالشززركة أو بززالؽٌر، با ضززافة إلززى تحملززه أي مسززبولٌة جزابٌززة ترتبهززا علٌززه 

 التشرٌعات المعمول بها.
إذا ظهر أثناء التصفٌة أن بعض أعمال الشركة لد أجرٌت بمصد االحتٌال علزى دابنٌهزا فٌعزد  .2

لشركة المابم وربٌس وأعضاء أي مجلس إدارة سزابك للشزركة ربٌس وأعضاء مجلس إدارة ا
اشترن فً تلن األعمال ملزماً شخصٌاً عن دٌون الشركة والتزاماتها، أو عن أي منها حسب 

 ممتضى الحال.
تسززري أحكززام البززاب الخززامس مززن لززانون التجززارة المتعلمززة بززا فالس علززى الشززركات وعلززى  .3

 الوارد ذكرهم فً هذا المانون. أعضاء مجالس ا دارة أو من فً حكمهم
 (272مادة )

إذا لم تنته التصفٌة خالل سنة من بدء إجراءاتها، فعلى المصفى أن ٌرسل إلى المرالزب بٌانزاً  .1
ٌتضمن التفاصٌل المتعلمة بالتصفٌة والمرحلة التً وصلت إلٌها، وٌشترط فً جمٌع األحوال 

حاالت االستثنابٌة التزً ٌمزدرها المرالزب أن ال تزٌد مدة التصفٌة على ثالث سنوات إال فً ال
 فً حالة التصفٌة االختٌارٌة والمحكمة فً حالة التصفٌة ا جبارٌة.

( مزن هزذه 0ٌحك لكل دابن أو مدٌن للشركة أن ٌطلع على البٌان المنصوص علٌه فً البنزد ) .2
بزه أحزد  المادة، وإذا ظهر من هذا البٌان أن لدى المصفى أي مبلػ من أموال الشركة لزم ٌزدع

أو لم ٌوزع بعد مضً ستة أشهر على تسلمه، فعلى المصفى أن ٌودع ذلن المبلػ حاالً باسزم 
 الشركة تحت التصفٌة لدى المصرؾ الذي ٌعٌنه المرالب.

ن فٌهززا نصززٌب كززل مسززاهم فززً بعززد انتهززاء أعمززال التصززفٌة ٌضززع المصززفً المٌزانٌززة وٌعززٌّ  .3
 موجودات الشركة.

عن الحسزابات التزً ٌمزدمها المصزفً، وٌعزرض علزى الجمعٌزة  ٌضع مدلمو الحسابات تمرٌراً  .4
العامة العادٌة للموافمة علٌه وتمرٌر براءة ذمة المصفً، وإذا اعترضت الجمعٌة العامة على 
الحسابات ٌرفع األمر إلى المرالب لحله، فإذا لم ٌزتمكن ٌرفزع األمزر إلزى المحكمزة المختصزة 

 للبت فٌه.
 

 التصفٌة االختٌارٌة

 (271مادة )

 تصفى الشركة تصفٌة اختٌارٌة فً أي من الحاالت التالٌة:



 انتهاء المدة المعٌنة للشركة، ما لم تمرر الجمعٌة العامة تمدٌدها. .1
 بإتمام أو بانتهاء الؽاٌة التً تؤسست الشركة من أجلها أو باستحالة إتمامها. .2
 بصدور لرار من الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة بتصفٌة الشركة. .3
 فً الحاالت األخرى التً ٌنص علٌها نظام الشركة. .4

 (275مادة )

تعٌن الجمعٌة العامزة ؼٌزر العادٌزة للشزركة  عنزد إصزدار لرارهزا بتصزفٌة الشزركة مصزفٌاً أو  .1
 أكثر تحدد أتعابه، وإذا لم تعٌن المصفً ٌتولى المرالب تعٌٌنه وتحدٌد أتعابه.

الجمعٌزة العامزة بزذلن أو مزن تززارٌخ  تبزدأ إجزراءات تصزفٌة الشزركة مزن تزارٌخ صزدور لزرار .2
 تعٌٌن المصفً إذا تم تعٌٌنه بعد صدور لرار التصفٌة.

 (279مادة )

 تسوٌة حموق الشركة والتزاماتها وتصفٌة موجوداتها وفماً لإلجراءات التالٌة: ًٌتولى المصف

 فً التصفٌة ا جبارٌة للشركة. ًٌمارس الصالحٌات التً ٌخولها المانون للمصف .1
لابمززة بؤسززماء المززدٌنٌن للشززركة وٌضززع تمرٌززراً باألعمززال وا جززراءات التززً لززام بهززا ٌززنظم  .2

للمطالبززة بالززدٌون المسززتحمة للشززركة علززى مززدٌنٌها، وتعززد هززذه المابمززة بٌنززة أولٌززة علززى أن 
 األشخاص الواردة أسماإهم فٌها هم المدٌنون لها.

 التزامات. ما علٌها منوٌتولى دفع دٌون الشركة وٌسوى مالها من حموق  .3
فتتخذ لراراتهم وفماً لما نص علٌه لرار تعٌٌنهم، وإذا لم ٌنص على  إذا عٌن أكثر من مصؾٍ  .4

ذلن فتتخزذ لزراراتهم باألؼلبٌزة المطلمزة، وإذا تسزاوت األصزوات ٌرجزع للمحكمزة الفصزل فزً 
 االختالؾ.

 

 

 

 (277مادة )

ودابنً الشركة ٌعزد ملزمزاً لهزا إذا التزرن بموافمزة جمعٌتهزا العامزة  ًكل اتفاق ٌتم بٌن المصف .1
كما ٌكون ملزماً لدابنً الشركة إذا لبله عزدد مزنهم ٌبلزػ مجمزوع دٌزونهم ثالثزة أربزاع الزدٌون 
المستحمة علٌها وال ٌجوز اشتران الدابنٌن المضمونة دٌزونهم بزرهن أو امتٌزاز أو تزؤمٌن فزً 

لى أن ٌتم ا عالن عن هذا االتفاق فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وذلن التصوٌت على هذا المرار، ع
 خالل مدة ال تزٌد على سبعة أٌام من تارٌخ لزومه.

( من هزذه المزادة 0ٌجوز ألي دابن أو مدٌن أن ٌطعن فً االتفاق المنصوص علٌه فً البند ) .2
 أمام المحكمة المختصة خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ ا عالن.

 (271مادة )

لمصفً وألي مدٌن أو دابن للشركة ولكل ذي مصلحة أن ٌطلب من المحكمة أن تفصل فزً أي ل

مسؤلة تنشؤ من إجراءات التصفٌة االختٌارٌة وفماً للطرٌمة التً ٌتم فٌها الفصل فً المسابل التزً 

 تنشؤ فً التصفٌة ا جبارٌة بممتضى أحكام هذا المانون.

 (271مادة )



تصفٌة االختٌارٌة أن ٌزدعو الجمعٌزة العامزة للشزركة إلزى اجتمزاع ٌجوز للمصفً أثناء سٌر ال .1
ؼٌر عادي للشركة للحصول على موافمتها على أي أمر ٌراه ضرورٌاً بمزا فزً ذلزن العزدول 

 عن تصفٌتها.
على المصفً دعوة الدابنٌن للشركة بإعالن ٌنشره فزً صزحفٌتٌن ٌزومٌتٌن إلزى اجتمزاع عزام  .2

التصزفٌة ٌمزدم فٌزه إلزٌهم بٌانزاً وافٌزاً عزن حالزة الشزركة ٌعمد خزالل شزهرٌن مزن صزدور لزرار 
ولابمة بؤسماء دابنٌها وممزدار دٌزن كزل مزنهم وٌحزك للزدابنٌن تعٌزٌن مزرالبٌن ال ٌزٌزد عزددهم 

 على ثالثة لمساعدة المصفى ومرالبة سٌر التصفٌة.
 (211مادة )

أو مزن النابزب العزام أو  أو مزن المرالزب ًللمحكمة المختصة استناداً لطلب ٌمدم إلٌها مزن المصزف

مزززن أي ذي مصزززلحة أن تمزززرر تحوٌزززل التصزززفٌة االختٌارٌزززة للشزززركة إلزززى تصزززفٌة إجبارٌزززة أو 

االستمرار فً التصفٌة االختٌارٌة شرٌطة أن تجري تحت إشرافها ووفزك الشزروط والمٌزود التزً 

 تمررها.

 

 التصفٌة ا جبارٌة

 (210مادة )

المحكمة بالبحة دعوى من النابب العام أو من المرالزب أو ٌمدم طلب التصفٌة ا جبارٌة إلى  .1
 من ٌنٌبه، وللمحكمة أن تمرر التصفٌة فً أي من الحاالت التالٌة:

 إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسٌمة للمانون أو لنظامها األساسً. .أ 
 إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. .ب 
 و مشروع.إذا تولفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أ .ج 
مززن رأسززمالها  خمززس وسززبعٌن بالمابززة %(75إذا زاد مجمززوع خسززابر الشززركة علززى ) .د 

 المكتتب به، ما لم تمرر جمعٌتها العامة ؼٌر العادٌة زٌادة رأسمالها.
للززوزٌر بنززاء علززى تنسززٌب مززن المرالززب إذا لامززت الشززركة بتوفٌززك أوضززاعها لبززل مباشززرة  .2

 أعماله الطلب إلى النابب العام إٌماؾ هذه التصفٌة. ًالمصف
 (212مادة )

تعد المحكمة لد بدأت فً تصفٌة الشركة من تارٌخ تمدٌم دعوى التصفٌة لها وللمحكمة تؤجٌل  .1
الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفٌة وبالمصارٌؾ والنفمات علزى األشزخاص المسزبولٌن عزن 

 أسباب التصفٌة.
ً دعوى تصفٌة الشركة ولبل صدور الحكم بالتصفٌة أن تعزٌن مصزفٌاً للمحكمة عند النظر ف .2

وتحدد صالحٌاته مع إلزامه بتمدٌم كفالة للمحكمزة ولهزا تعٌزٌن أكثزر مزن مصزؾ واحزد، ولهزا 
 عزل المصفى واستبدال ؼٌره به وتتولى المحكمة تبلٌػ هذه المرارات إلى المرالب.

ولؾ السٌر فً أي دعوى ألٌمت أو إجراءات للمحكمة بناء على طلب المدعى بالتصفٌة أن ت .3
اتخزززذت ضزززد الشزززركة المطالزززب بتصزززفٌتها أمزززام المحزززاكم، وال ٌجزززوز سزززماع أي دعزززوى أو 
 إجراءات لضابٌة جدٌدة إذا ألٌمت على الشركة أو اتخذت بحمها بعد تمدٌم دعوى التصفٌة.

 (212مادة )

وضززع ٌززده علززى جمٌززع  ًأن تصززدر حكمززاً ٌخززول المصززف ًللمحكمززة بنززاء علززى طلززب المصززف .1
ولها بعد صدور حكمها بتصفٌة الشركة أن  ًأموال وموجودات الشركة وتسلٌمها إلى المصف



أو ٌسززلمه أو  ًتزؤمر أي مزدٌن لهززا أو ممثزل لهززا أو منزدوب أو موظزؾ بززؤن ٌزدفع إلززى المصزف
ٌحول لزه علزى الفزور جمٌزع األمزوال والسزجالت والزدفاتر واألوراق الموجزودة لدٌزه والعابزدة 

 لشركة.ل
ٌعد الحكم الصادر عن المحكمة على أي مدٌن للشركة بٌنة لاطعزة علزى أن الزذي حكمزت بزه  .2

 مستحك للشركة مع مراعاة حك المحكوم علٌه باستبناؾ الحكم.
 (211مادة )

 أن ٌموم بؤي عمل من األعمال وا جراءات التالٌة  تمام تصفٌة الشركة: ًٌجوز للمصف .1
 لضروري لتصفٌتها.إدارة أعمال الشركة للمدى ا .أ 
إلامة أٌة دعوى أو اتخاذ أٌة إجراءات لانونٌة باسم الشركة بصفته ممزثال عنهزا لتحصزٌل  .ب 

 دٌونها والمحافظة على حمولها.
 التدخل فً الدعاوى وا جراءات المضابٌة المتعلمة بؤموال الشركة ومصالحها. .ج 
واجباتزه فزً تصزفٌة تعٌٌن أي محام أو أي خبٌر أو أي شخص  خر لمساعدته فً المٌزام ب .د 

 الشركة.
ٌجززوز ألي دابززن أو مززدٌن للشززركة أن ٌراجززع المحكمززة بشززؤن الطرٌمززة التززً ٌمززارس فٌهززا  .2

 المصفً الصالحٌات الواردة فً البند السابك وٌكون حكمها بذلن نهابٌاً.
 (215مادة )

 ٌلتزم المصفً للشركة التمٌد باألمور التالٌة:  .1
 الشركة فً المصرؾ الذي تعٌنه المحكمة لهذه الؽاٌة.إٌداع األموال التً تسلمها باسم  .أ 
تزوٌززد المحكمززة والمرالززب فززً المواعٌززد الممززررة بحسززاب مصززدق مززن مززدلك حسززابات  .ب 

التصفٌة عما تسلمه من مبالػ أو دفعهزا وال ٌعزد هزذا الحسزاب نهابٌزاً إال بعزد تصزدٌمه مزن 
 المحكمة.

المرعٌزة ألعمزال التصزفٌة وٌجزوز حفظ سجالت ودفاتر محاسبٌة منتظمزة وفزك األصزول  .ج 
 ألي دابن أو مدٌن للشركة ا طالع علٌها بموافمة المحكمة.

 دعوة الدابنٌن أو المدٌنٌن إلى اجتماعات عامة للتحمك من مطالباتهم وسماع التراحاتهم. .د 
مراعاة تعلٌمات المحكمة وأحكامها المتعلمزة بالزدابنٌن والمزدٌنٌن فزً إشزرافه علزى أمزوال  .ه 

 وجوداتها وتوزٌعها على دابنٌها.الشركة وم
وإجراءاته أن ٌطعن فٌها لزدى المحكمزة التزً لهزا أن  ًٌجوز ألي متضرر من أعمال المصف .2

 تإٌدها أو تبطلها أو تعدلها، وٌكون حكمها فً ذلن نهابٌاً.
 

 (219مادة )

إلى  ٌجوز استبناؾ حكم المحكمة الذي تصدره بتصفٌة الشركة أو أي حكم تصدره أثناء التصفٌة

محكمززة االسززتبناؾ وفمززاً لمززانون أصززول المحاكمززات المدنٌززة والتجارٌززة المعمززول بززه وذلززن دون 

 ا خالل بؤحكام هذا المانون الخاصة باألحكام النهابٌة التً تصدرها المحكمة.

 (217مادة )

بعد إتمام تصزفٌة الشزركة المسزاهمة تصزدر المحكمزة حكمهزا بحلهزا وعلزى المصزفً أن ٌمزوم  .1
عة عشر ٌوما من تارٌخ صدور الحكم بتبلٌؽه للمرالب، وفً حالة عدم لٌامزه بزذلن خالل أرب

ً ٌؽرم بمبلػ عشرة دنانٌر  عن كل ٌزوم تسزتمر فٌزه أردنٌة أو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة لانونا
 المخالفة.



فً حالة تبلٌػ المرالب بالحكم بحل الشركة علٌه أن ٌموم بنشره فً الجرٌزدة وفزً صزحٌفتٌن  .2
مٌتٌن، وعلٌززه أن ٌمززوم بشززطب لٌززد الشززركة مززن سززجل الشززركات، وتعززد الشززركة لززد حلززت ٌززو

 وانمضت من تارٌخ هذا الشطب.
 

 الباب السابع

 الشركات األجنبٌة

 الشركات األجنبٌة العاملة فً فلسطٌن

 (211مادة )

المعمزودة مع عدم ا خالل بؤحكام لانون تشجٌع االستثمار فزً فلسزطٌن وباالتفالزات الخاصزة  .1
مع بعض الشركات، تسري على الشركات األجنبٌة التً تززاول نشزاطها فزً فلسزطٌن أحكزام 

 هذا المانون فٌما عدا األحكام المتعلمة بتؤسٌس الشركات.
ألؼززراض )لؽاٌززات( هززذا المززانون ٌمصززد بالشززركة األجنبٌززة العاملززة فززً فلسززطٌن، الشززركة أو  .2

ا الززربٌس فززً دولززة أخززرى وجنسززٌتها ؼٌززر الهٌبززة المسززجلة خززارج فلسززطٌن، وٌمززع مركزهزز
 فلسطٌنٌة، وتمسم من حٌث طبٌعة عملها إلى نوعٌن:

 شركات تعمل بصفة دابمة فً فلسطٌن بترخٌص من الجهات الرسمٌة المختصة. .أ 
شركات تعمل لمدة محدودة، وهً الشركات التً تحال علٌها عطاءات لتنفٌذ أعمالهزا فزً  .ب 

ا بانتهاء تلن األعمال وٌتم شطب تسجٌلها بعزد تنفٌزذ فلسطٌن لمدة محدودة، ٌنتهً تسجٌله
 كامل أعمالها فً فلسطٌن وتصفٌة حمولها والتزاماتها.

ال ٌجوز ألٌة شركة أو هٌبة أجنبٌة ممارسة أي عمل تجاري فً فلسطٌن ما لزم تكزن مسزجلة  .3
 بممتضى الموانٌن واللوابح المعمول بها.

ع مستنداتها وأورالها أسمها واسزم البلزد الزذي على الشركة األجنبٌة أن تبٌن بوضوت فً جمٌ .4
 تؤسست فٌه.

 (211مادة )

ٌمدم طلب تسزجٌل الشزركة أو الهٌبزة األجنبٌزة إلزى المرالزب مرفمزاً بالوثزابك والبٌانزات التالٌزة  .1
 مترجمة إلى اللؽة العربٌة على أن تكون ترجمتها مصدلة حسب األصول:

مستند  خر تؤسست بموجبه وبٌان كٌفٌزة  نسخة من عمد تؤسٌسها ونظامها األساسً أو أي .أ 
 تؤسٌسها مع شهادة تسجٌلها فً مركزها الربٌس.

الوثابك الخطٌة الرسمٌة التً تثبت حصولها على موافمة الجهزات المختصزة فزً فلسزطٌن  .ب 
لممارسززة العمززل واسززتثمار رإوس األمززوال األجنبٌززة فٌهززا بممتضززى التشززرٌعات المعمززول 

 بها.
لس إدارة الشركة أو هٌبة المدٌرٌن، أو الشركاء حسزب ممتضزى لابمة بؤسماء أعضاء مج .ج 

 الحال، وجنسٌة كل منهم وأسماء األشخاص المفوضٌن بالتولٌع عن الشركة.
نسخة عن الوكالة التً تفوض الشركة األجنبٌة بموجبها شخصاً ممٌماً فً فلسطٌن لتزولى  .د 

 أعمالها والتبلٌػ نٌابة عنها.
الٌة للشركة فً مركزها الربٌس مصزدلة مزن مزدلك حسزابات البٌانات المالٌة ألخر سنة م .ه 

 لانونً.
 المرالب ضرورة تمدٌمها. ٌرىأٌة بٌانات أو معلومات أخرى  .و 



ٌولززع طلززب التسززجٌل أمززام المرالززب أو مززن ٌفوضززه خطٌززاً أو أمززام الكاتززب العززدل مززن لبززل  .2
الشركة الشخص المفوض بتسجٌل الشركة وٌجب أن ٌتضمن الطلب المعلومات الربٌسة عن 

 وبخاصة ما ٌلً:
 اسم الشركة، ونوعها، ورأسمالها. .أ 
 أؼراض الشركة التً ستموم بها فً فلسطٌن. .ب 
 بٌانات تفصٌلٌة عن المإسسٌن أو الشركاء، أو مجلس ا دارة وحصة كل منهم. .ج 
 أي بٌانات أو معلومات ٌرى المرالب تمدٌمها. .د 

 (211مادة )

مززن المرالززب الموافمززة علززى تسززجٌل الشززركة أو الهٌبززة األجنبٌززة، أو رفززض  للززوزٌر بتنسززٌب .1
تسجٌلها، وفً حالة الموافمة تستكمل ا جراءات المانونٌة لتسجٌل الشركة أو الهٌبة فً سجل 

 الشركات األجنبٌة وا عالن عن تسجٌلها فً الجرٌدة بعد استٌفاء الرسوم المانونٌة.
( مزن هزذه المزادة عنزد إجزراء أي تؽٌٌزر ٌطزرأ 0فً البند ) تتبع ا جراءات المنصوص علٌها .2

على بٌانات الشركة الممدمة عند تسجٌلها، وعلى مفوضها فزً فلسزطٌن إبزالغ المرالزب بهزذه 
 التؽٌٌرات خالل ثالثٌن ٌوما من حدوثها.

 (210مادة )

ً على الشركة  .1  لً:ألحكام هذا المانون المٌام بما ٌ أو الهٌبة األجنبٌة المسجلة وفما
أن تمززدم إلززى المرالززب خززالل تسززعٌن ٌومززاً مززن نهاٌززة كززل سززنة مالٌززة مٌزانٌتهززا وحسززاب  .أ 

 األربات والخسابر عن أعمالها فً فلسطٌن مصدلة من مدلك حسابات لانونً.
أن تنشزر المٌزانٌززة وحسززاب األربززات والخسززابر عزن أعمالهززا فززً فلسززطٌن فززً صززحٌفتٌن  .ب 

 تمدٌم هذه البٌانات للمرالب. ٌومٌتٌن وذلن خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ
للمرالب أو من ٌفوضه ا طالع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تضع تحت  .2

 تصرفه تلن الدفاتر والمستندات.
 (212مادة )

على الشركة أو الهٌبة األجنبٌة تبلٌػ المرالب خطٌاً عن التارٌخ الذي تتولع فٌه انتهاء عملها  .1
ٌخ المحدد النتهابه، وذلن لبل ثالثزٌن ٌومزاً علزى األلزل مزن ذلزن التزارٌخ فً فلسطٌن أو التار

وأن تثبت للمرالب تسوٌة جمٌع ما علٌها من التزامات ترتبزت علزى عملهزا فزً فلسزطٌن لبزل 
 الموافمة على شطب تسجٌلها.

تسززري األحكززام العامززة للتصززفٌة المنصززوص علٌهززا فززً هززذا المززانون علززى فززروع الشززركات  .2
 العاملة فً فلسطٌن والتً ٌمع مركز إدارتها فً الخارج.األجنبٌة 

 (212مادة )

ٌحظززر تسززجٌل أٌززة شززركة أو هٌبززة أجنبٌززة تكززون ؼاٌتهززا الربٌسززة أو إحززدى ؼاٌاتهززا اسززتمالن 

 ضً أو تعمٌرها فً فلسطٌن، إال إذا حصلت على موافمة مسبمة من لبل مجلس الوزراء.ااألر

 

 فلسطٌنالشركات األجنبٌة ؼٌر العاملة فً 

 )شركات الممر ومكاتب التمثٌل(  

 (211مادة )



ألؼراض هذا المانون ٌمصد بالشركة األجنبٌة ؼٌر العاملة فً فلسطٌن الشركة أو الهٌبة التً  .1
تتخذ من فلسطٌن ممراً أو مكتب تمثٌل ألعمالها التزً تمزوم بهزا خزارج فلسزطٌن وذلزن بمصزد 

 وتنسٌمها مع مركزها الربٌسً. استخدام ممرها أو مكتبها لتوجٌه أعمالها تلن
ٌجوز تسجٌل الشركة األجنبٌة ؼٌر العاملة فً فلسطٌن وفماً ألحكام هذا المزانون  نشزاء ممزر  .2

لها أو مكاتب تمثٌل أو إٌصال خدمات أو مكاتب فنٌة أو علمٌة، وتعد مدٌنة المزدس أو مدٌنزة 
 .ؼزة أو رام هللا أو أي مدٌنة أخرى موطناً لها ألؼراض التماضً

ٌحظر على الشركة أو الهٌبة األجنبٌة ؼٌر العاملة فً فلسطٌن أن تززاول أي عمزل أو نشزاط  .3
تجاري داخل فلسطٌن بما فً ذلزن أعمزال الزوكالء والوسزطاء التجزارٌٌن علزى خزالؾ أحكزام 
هززذا المززانون بحٌززث تمززع تحززت طابلززة شززطب تسززجٌلها وتحمٌلهززا المسززبولٌة بززالتعوٌض عززن 

 األضرار التً ألحمتها.
 (215مادة )

ٌمدم طلزب تسزجٌل الشزركة األجنبٌزة ؼٌزر العاملزة فزً فلسزطٌن إلزى المرالزب مرفمزاً بالوثزابك  .1
 والمستندات التالٌة مترجمة إلى اللؽة العربٌة ومصدلة حسب األصول.

 شهادة تسجٌل الشركة فً مركزها الربٌس. .أ 
 عمد تؤسٌسها ونظامها األساسً. .ب 
الممزٌم فزً فلسزطٌن للمٌزام بؤعمالهزا وتسزجٌلها  الوكالة التً تزم بموجبهزا تفزوٌض الشزخص .ج 

 ألؼراض هذا المانون.
خر سنتٌن مالٌتٌن للشركة فً بلد مركزهزا الزربٌس، مصزدلة مزن مزدلك البٌانات المالٌة آل .د 

 حسابات لانونً.
2.  ً أو أمام كاتب العدل من لبزل الشزخص  ٌولع طلب التسجٌل أمام المرالب أو من ٌفوضه خطٌا

 المفوض بتسجٌل الشركة على أن ٌتضمن المعلومات الربٌسة عن الشركة وبخاصة ما ٌلً:
 اسم الشركة ومركزها الربٌس وتارٌخ تسجٌلها وأؼراضها. .أ 
 نوع الشركة وجنسٌتها وعنوانها فً بلد تسجٌلها. .ب 
نهم وحصته وأسماء أعضزاء رأسمال الشركة وأسماء المإسسٌن والشركاء وجنسٌة كل م .ج 

 مجلس إدارتها.
 أٌة معلومات أخرى ٌرى المرالب ضرورة تمدٌمها. .د 

 (219مادة )

للوزٌر بتنسٌب من المرالب الموافمة على تسجٌل الشركة أو الهٌبة األجنبٌة ؼٌر العاملة فزً  .1
كة فلسطٌن أو رفض تسجٌلها، وفً حالة الموافمة تستكمل ا جراءات المانونٌة لتسجٌل الشزر

أو الهٌبة فً سجل الشركات األجنبٌة ؼٌر العاملة ونشر تسجٌلها فً الجرٌدة وفً صحٌفتٌن 
 محلٌتٌن ٌومٌتٌن على نفمة الشركة.

( مزن هزذه المزادة عنزد إجزراء أي تؽٌٌزر ٌطزرأ 0تتبع االجراءات المنصوص علٌها فً البند ) .2
ٌن إبزالغ المرالزب بهزذه على بٌانات الشركة الممدمة عند تسجٌلها، وعلى مفوضها فزً فلسزط

 التؽٌرات خالل ثالثٌن ٌوماً من ولوعها.
 (217مادة )

 تتمتع الشركة األجنبٌة ؼٌر العاملة بما ٌلً : .1
 ا عفاء من رسوم التسجٌل والنشر الممررة على الشركات األجنبٌة العاملة فً فلسطٌن. .أ 
خل والخززدمات إعفززاء األربززات الززواردة إلٌهززا عززن أعمالهززا فززً الخززارج مززن ضززرٌبتً الززد .ب 

 االجتماعٌة.



الؽززرؾ التجارٌززة والصززناعٌة بمززا فززً ذلززن رخصززة المهززن  ىا عفززاء مززن التسززجٌل لززد .ج 
 التجارٌة.

إعفاء الرواتب واألجور التً تدفعها لمستخدمٌها من ؼٌر الفلسطٌنٌٌن العاملٌن فً ممرها  .د 
 فً فلسطٌن من ضرٌبتً الدخل والخدمات االجتماعٌة.

ات والنمززاذج التجارٌززة معفززاة مززن الرسززوم الجمركٌززة ورسززوم السززمات لهززا بإدخززال العٌنزز .ه 
 االستٌراد.

إعفاء األثاث والتجهٌزات التزً تسزتوردها الشزركة الالزمزة لتجهٌزز مكاتبهزا مزن الرسزوم  .و 
 الجمركٌة والعوابد األخرى.

السمات للشركة باسزتٌراد سزٌارة واحزدة تحزت وضزع ا دخزال المإلزت كزل ثزالث سزنوات  .ز 
 الفلسطٌنٌٌن. لمستخدمٌها من ؼٌر

للوزٌر بناء على تنسٌب المرالزب السزمات للشزركة فزً حزاالت مبزررة بإدخزال سزٌارة أخزرى  .2
 تحت وضع ا دخال المإلت.

 تحدد بنظام خاص الشروط التً تمنح بموجبها ا عفاءات المذكورة فً هذه المادة. .3
 (211مادة )

ألجنبٌة ؼٌر العاملزة فزً فلسزطٌن ال ٌجوز أن ٌمل عدد المستخدمٌن من الفلسطٌنٌٌن فً الشركة ا

 عن نصؾ مجموع المستخدمٌن لدٌها.

 (211مادة )

ٌسمح للشزركة األجنبٌزة ؼٌزر العاملزة فزً فلسزطٌن أن تفزتح لهزا حسزاباً ؼٌزر ممزٌم فزً المصزارؾ 

بالززدٌنار أو بززالعمالت األجنبٌززة شززرٌطة أن تكززون هززذه األمززوال محولززه مززن الخززارج عززن طرٌززك 

 المصرؾ.

 (211مادة )

زٌر بناء على تنسٌب المرالزب شزطب تسزجٌل الشزركة األجنبٌزة ؼٌزر العاملزة فزً فلسزطٌن إذا للو

تبززٌن أنهززا تمززارس أي عمززل مخززالؾ ألحكززام هززذا المززانون أو ألحكززام أي لززانون معمززول بززه فززً 

 فلسطٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثامن



 تحول الشركات واندماجها

 الفصل األول

 تحول الشركات

 (210مادة )

التضامن أن تتحول إلى شركة توصٌة بسٌطة كما ٌجوز لشركة التوصزٌة البسزٌطة ٌجوز لشركة 

أن تتحول إلزى شزركة تضزامن، وذلزن بموافمزة جمٌزع الشزركاء وباتبزاع ا جزراءات المانونٌزة فزً 

 تسجٌل الشركة وتسجٌل التؽٌرات الطاربة علٌها.

 (212مادة )

لشززركة التضززامن أو شززركة التوصززٌة البسززٌطة أن تتحززول إلززى شززركة ذات مسززبولٌة محززدودة أو 

 شركة توصٌة باألسهم باتباع ا جراءات التالٌة:

أن ٌمدم جمٌع الشزركاء طلبزاً خطٌزاً إلزى المرالزب، أو أن ٌمزدم لزرار الجمعٌزة العامزة للشزركة  .1
أسزباب التحوٌزل ومبرراتزه ونزوع حسب والع الحال، بالرؼبة فزً تحوٌزل الشزركة، مزع بٌزان 

 الشركة التً سٌتم التحوٌل إلٌها وٌرفك بالطلب أو بالمرار ما ٌلً:
مٌزانٌة الشركة لكل من السنتٌن األخٌزرتٌن السزابمتٌن لطلزب التحوٌزل مصزدلة مزن مزدلك  .أ 

حسابات لانونً أو مٌزانٌة  خزر سزنة مالٌزة للشزركة إذا لزم ٌكزن لزد مضزى علزى تسزجٌلها 
 أكثر من سنة.

 بٌان بتمدٌرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها. .ب 
ٌعلن المرالزب عزن طلزب أو لزرار التحوٌزل فزً صزحٌفتٌن ٌزومٌتٌن علزى األلزل، وعلزى نفمزة  .2

الشركة خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ تمدٌم الطلب أو صدور المرار وٌبٌن فزً ا عزالن 
ٌنسب المرالب للوزٌر بمبول التحوٌزل  ما إذا كان هنان اعتراضات من الدابنٌن أو الؽٌر وال

إال بعززد تسززوٌة االعتراضززات الممدمززة مززن الززدابنٌن والؽٌززر أن وجززدت ووافززك الززدابنون علززى 
 التحوٌل خطٌاً.

للمرالب أن ٌتحمك من صحة تمدٌرات صافً حموق الشركاء أو المساهمٌن حسب والع هزذه  .3
 ها المرالب.التمدٌرات وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التً ٌحدد

للوزٌر بناء على تنسٌب المرالب لبول التحوٌل أو رفضه خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تمدٌم  .4
( من هذه المادة وفً حالة الرفض وجب أن 0الطلب أو صدور المرار المشار إلٌه فً البند )

افمزة ٌكون مسبباً وٌخضع لراره فً ذلن للطعن أمام محكمزة العزدل العلٌزا، أمزا فزً حالزة المو
 فعندها تستكمل إجراءات التسجٌل والنشر وفماً ألحكام هذا المانون.

 (212مادة )

ٌجوز للشركة ذات المسبولٌة المحزدودة، وشزركة التوصزٌة باألسزهم التحزول إلزى شزركة مسزاهمة 

وفماً لةحكام المنصوص علٌها فً هذا المانون، وٌمدم طلب التحوٌل فً هذه الحالة إلى المرالزب 

 ما ٌلً: مرفماً ب

 لرار الجمعٌة العامة للشركة بالموافمة على التحوٌل. .1
أسززباب ومبززررات التحوٌززل مبنٌززة علززى دراسززة التصززادٌة ومالٌززة عززن أوضززاع الشززركة ومززا  .2

 سٌكون علٌه بعد التحوٌل.



السزابمة علزى طلزب التحوٌزل، بحٌزث ال ٌمزل معزدل  السنواتالمٌزانٌة السنوٌة للشركة للثالث  .3
مززن رأسززمال الشززركة خمسززة عشززر بالمابززة %( 05األربززات السززنوٌة الصززافٌة خاللهززا عززن )

 المدفوع.
 بٌان بؤن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل. .4
 بٌان من الشركة بالتمدٌرات األولٌة لمجوداتها ومطلوباتها. .5

 (211مادة )

رالززب الموافمززة علززى تحوٌززل الشززركة ذات المسززبولٌة المحززدودة أو للززوزٌر بنززاء علززى توصززٌة الم

شركة التوصٌة باألسهم إلى شركة مساهمة خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تمدٌم الطلب المشار إلٌه 

 ( من هذا المانون وبعد استكمال ا جراءات التالٌة :225فً المادة )

مزززن لبزززل لجنزززة مزززن ذوي الخبزززرة تمزززدٌر موجزززودات ومطلوبزززات الشزززركة الراؼبزززة بزززالتحول  .1
واالختصاص ٌشكلها الوزٌر على أن ٌكون من بٌنهزا مزدلك حسزابات لزانونً وٌحزدد الزوزٌر 

 أتعاب هذه اللجنة على نفمة الشركة.
 موافمة الدابنٌن الخطٌة على التحوٌل. .2

 (215) 

 ٌعلززن المرالززب عززن لززرار الززوزٌر بالموافمززة علززى التحوٌززل فززً صززحٌفتٌن ٌززومٌتٌن ولمززرتٌن .1
 متتالٌتٌن على نفمة الشركة، وٌبلػ المرالب السوق بهذا المرار.

لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزٌر علزى لزرار تحوٌزل الشزركة خزالل ثالثزٌن ٌومزاً مزن  .2
تارٌخ نشر  خر إعالن عن التحوٌل مبٌناً فٌه أسباب اعتراضه ومبرراته، وإذا لم تتم تسزوٌة 

ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تمدٌم  خر اعتراض فلكزل مزن االعتراضات الممدمة أو أي منها خالل 
المعترضٌن الطعن فً لرار الوزٌر لدى محكمة العدل العلٌا خالل ستٌن ٌوماً من انتهاء تلن 

 المدة على أن ال ٌولؾ الطعن إجراءات التحوٌل إال إذا لررت المحكمة ؼٌر ذلن.
 (219مادة )

التسجٌل والنشر الممزرر، بموجزب هزذا المزانون وإذا  ال ٌتم تحوٌل الشركة إال بعد إتمام إجراءات

كان رأس المال الناتج عن إعادة التمدٌر ٌمل عن الحد األدنزى لرأسزمال شزركة المسزاهمة الممزرر 

بممتضززى هززذا المززانون، فتتبززع ا جززراءات المانونٌززة الخاصززة برفززع رأسززمال شززركة المسززاهمة 

 المنصوص علٌها فً هذا المانون.

 (217مادة )

ٌترتب على تحوٌل أٌزة شزركة إلزى أٌزة شزركة أخزرى نشزوء شزخص اعتبزاري جدٌزد بزل تبمزى ال 

للشززركة شخصززٌتها االعتبارٌززة السززابمة، وتحززتفظ بجمٌززع حمولهززا وتكززون مسززبولة عززن التزاماتهززا 

السابمة على التحوٌزل وتبمزى مسزبولٌة الشزرٌن المتضزامن بؤموالزه الشخصزٌة عزن دٌزون الشزركة 

 على تارٌخ التحوٌل لابمة.والتزاماتها السابمة 

 

 الفصل الثانً

 اندماج الشركات



 (211مادة )

ٌجوز للشركة أن تندمج فً شركة أخرى من نوعها أو من نوع  خر على أن تكون أؼراض  .1
 الشركات الراؼبة فً االندماج متماثلة أو متكاملة.

ا المزالً ٌجوز للشركة فً دور التصفٌة أن تندمج فً شركة أخرى شرٌطة أن ٌكون مركزه .2
ٌسمح بذلن وال تكون التصفٌة فً مراحلها األخٌرة، وأن ٌلؽى لرار التصفٌة من الجهة التً 

 أصدرته.
 (211مادة )

 ٌتم اندماج الشركات المنصوص علٌها فً هذا المانون بإحدى الطرق التالٌة :

( وتنمضززً الشززركة أو بانززدماج شززركة أو أكثززر مززع شززركات أخززرى تسززمى )الشززركة الدامجززة .1
 الشركات األخرى المندمجة فٌها وتزول الشخصٌة االعتبارٌة لكل منها. 

بانززدماج شززركتٌن أو أكثززر لتؤسززٌس شززركة جدٌززدة تكززون هززً الشززركة الناتجززة عززن االنززدماج  .2
 تنمضً الشركات التً اندمجت بالشركة الجدٌدة وتزول الشخصٌة االعتبارٌة لكل منها.

ت الشركات األجنبٌة العاملة فً فلسطٌن فً شركة فلسزطٌنٌة لابمزة أو باندماج فروع ووكاال .3
جدٌدة تإسس لهذه الؽاٌة على أن ٌراعى فً ذلن الموانٌن المعمول بها فً فلسطٌن وتنمضً 

 تلن الفروع والوكاالت وتزول الشخصٌة االعتبارٌة لكل منها.
 

 (201مادة )

الشزركة المنزدمج فٌهزا أو الشزركة الناتجزة عزن تعفى الشركة المندمجة والشزركاء فٌهزا كمزا تعفزى 

 االندماج من جمٌع الضرابب والرسوم التً تترتب على االندماج أو بسببه.

 (200مادة )

 ٌمدم طلب االندماج للمرالب مرفماً بالبٌانات التالٌة:

لزرار الجمعٌزة العامززة ؼٌزر العادٌززة لكزل مززن الشزركات الراؼبززة فزً االنززدماج أو لزرار جمٌززع  .1
اء حسب ممتضى الحال بالموافمة علزى االنزدماج وفمزاً للشزروط والبٌانزات المحزددة فزً الشرك

 مشروع عمد االندماج بما فً ذلن التارٌخ المحدد للدمج النهابً.
 مشروع عمد االندماج المبرم بٌن الشركات الراؼبة فً االندماج. .2
ار الجمعٌة العامة لكل من لابمة المركز المالً للشركات الراؼبة باالندماج أللرب تارٌخ لمر .3

 الشركات أو لرار الشركاء باالندماج مصدلة من مدلمً الحسابات.
 التمدٌر األولى لموجودات ومطلوبات الشركات الراؼبة باالندماج بالمٌمة الفعلٌة أو السولٌة. .4
البٌانات المالٌة ألخر سنتٌن مزالٌتٌن للشزركات الراؼبزة باالنزدماج مصزادلاً علٌهزا مزن مزدلمً  .5

 الحسابات.
 أٌة بٌانات أخرى ٌراها المرالب ضرورٌة. .6

 (202مادة )

تبلػ إدارة الشركات الراؼبة فً االندماج لرار االنزدماج إلزى السزوق وللمرالزب أن ٌولزؾ تزداول 

حصص أو أسهم تلزن الشزركات اعتبزاراً مزن تزارٌخ تبلٌزػ ذلزن المزرار وٌعزاد تزداولها بعزد انتهزاء 

 ركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.إجراءات االندماج وتسجٌل الش



 (202مادة )

ٌموم المرالب بدارسة طلب االندماج ورفع توصزٌاته إلزى الزوزٌر خزالل ثالثزٌن ٌومزاً مزن تزارٌخ 

 تمدٌم الطلب.

 

 (201مادة )

إذا وافك الوزٌر على طلب االندماج ٌشكل )لجنة تمزدٌر( ٌشزترن فزً عضزوٌتها المرالزب أو مزن 

لشركات الراؼبزة باالنزدماج وممثزل عزن كزل شزركة وعزدد مناسزب مزن ٌفوضه ومدلمو حسابات ا

الخبزززراء والمختصزززٌن وتتزززولى اللجنزززة تمزززدٌر جمٌزززع موجزززودات ومطلوبزززات الشزززركات الراؼبزززة 

باالندماج لبٌان صافً حموق المساهمٌن أو الشركاء حسب ممتضٌات الحال فزً التزارٌخ المحزدد 

المٌزانٌزة االفتتاحٌزة للشزركة الناتجزة عزن االنزدماج  للدمج وعلى اللجنة تمدٌم تمرٌرها للوزٌر مع

خالل مدة ال تزٌد على ستٌن ٌومزاً مزن تزارٌخ إحالزة األمزر إلٌهزا وللزوزٌر تمدٌزد هزذه المزدة لمزدة 

مماثلززة إذا التضززت الضززرورة ذلززن وتحززدد أتعززاب وأجززور اللجنززة بمززرار مززن الززوزٌر وتتحملهززا 

 الشركات الراؼبة فً االندماج بالتساوي.

 (205دة )ما

حساباتها  على الشركات التً لررت االندماج إعداد حسابات مستملة عن أعمالها بإشراؾ مدلمً

من تارٌخ لرار االندماج وحتى الموافمة على لرار االندماج النهابً وتعزرض نتزابج أعمزال هزذه 

الشززركات للفتززرة المززذكورة علززى الجمعٌززة العامززة ؼٌززر العادٌززة للشززركة أو االجتمززاع المشززترن 

 للشركاء حسب ممتضى الحال بتمرٌر مصدق من مدلمً حساباتها  لرارها.

 (209مادة )

الوزٌر لجنة تنفٌذٌة من رإساء وأعضاء مجالس وإدارات الشركات الراؼبة باالنزدماج أو  ٌشكل

مدٌرها حسب ممتضى الحال ومدلمً حساباتها للمٌام با جراءات التنفٌذٌة لالندماج وبخاصزة مزا 

 ٌلً:

تحدٌد أسزهم المسزاهمٌن أو حصزص الشزركاء فزً الشزركات الداخلزة فزً االنزدماج مزن خزالل  .0
 ( من هذا المانون.201جنة التمدٌر( المنصوص علٌها فً المادة )تمدٌرات )ل

تعزززدٌل عمزززد التؤسزززٌس والنظزززام األساسزززً للشزززركة الدامجزززة إذا كانزززت لابمزززة أو إعزززداد عمزززد  .2
 مشروعً التؤسٌس والنظام األساسً للشركة الجدٌدة الناتجة عن االندماج.

الداخلزة فزً االنزدماج  لزرار مزا دعوة الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة للمسزاهمٌن فزً الشزركات  .2
 :ٌلً
 عمد تؤسٌس الشركة الجدٌدة ونظامها األساسً أو العمد والنظام المعدلٌن للشركة الدامجة.أ. 

نتابج إعادة تمدٌر موجودات الشركات ومطلوباتها والمٌزانٌزة االفتتاحٌزة للشزركة الجدٌزدة ب. 

 الناتجة عن االندماج.

 االندماج.الموافمة النهابٌة على ج. 



مزن األسزهم الممثلزة فزً االجتمزاع لكزل خمزس وسزبعون بالمابزة %( 75ٌتم ا لزرار بؤؼلبٌزة ). 1

 شركة على حده.

تزود اللجنة التنفٌذٌة المشار إلٌهزا فزً هزذه المزادة المرالزب بمحضزر اجتمزاع الجمعٌزة العامزة . 5

 المشتركة وذلن خالل سبعة أٌام من تارٌخ انعماده.

 (207مادة )

إجزراءات التسزجٌل والنشزر الممزررة بممتضزى هزذا المزانون لتسزجٌل الشزركة الدامجزة أو  تتبع .1
 الناتجة عن االندماج، وشطب تسجٌل الشركات المندمجة.

ٌنشر المرالب فً الجرٌدة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن لمرتٌن متتالٌتٌن موجزاً عن عمد االندماج  .2
ركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج علزى نفمزة ونتابج إعادة التمدٌر والمٌزانٌة االفتتاحٌة للش

 الشركة.
 

 

 (201مادة )

تستمر مجالس إدارة الشركات التً لررت االندماج لابمة إلى أن ٌتم تسجٌل الشزركة الدامجزة أو 

( بتزولً إدارة 209الناتجة عن االندماج، وعندها تموم اللجنزة التنفٌذٌزة المشزار إلٌهزا فزً المزادة )

تزٌد على ثالثٌن ٌومزاً تزدعو خاللهزا الجمعٌزة العامزة للشزركة الدامجزة أو الناتجزة  الشركة لمدة ال

عن االندماج النتخاب مجلس إدارة جدٌد بعد توزٌع األسهم الناتجة عن االنزدماج وتعٌزٌن مزدلمً 

 حسابات الشركة.

 (201مادة )

 الممدمة علٌه.ٌصدر الوزٌر التعلٌمات الخاصة بإجراءات االندماج وتسوٌة االعتراضات 

 (221مادة )

دابنً الشزركات المندمجزة أو الدامجزة ولكزل ذي مصزلحة مزن المسزاهمٌن أو الشزركاء ل ٌجوز .1
االعتراض إلى الزوزٌر خزالل ثالثزٌن ٌومزاً مزن تزارٌخ إعزالن فزً الصزحؾ بممتضزى أحكزام 

( علززى أن ٌبززٌن المعتززرض موضززوع اعتراضززه واألسززباب التززً ٌسززتند إلٌهززا، 207المززادة )
 ضرار التً ٌدعى أن االندماج لد ألحمها به على وجه التحدٌد.واأل

ٌحٌل الوزٌر االعتراضات إلى المرالب للبت فٌها وإذا لم ٌتمكن من تسزوٌتها ألي سزبب مزن  .2
األسباب خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ إحالتها إلٌه ٌحك للمعتزرض اللجزوء إلزى المحكمزة  وال 

 تمام لدى المحكمة لرار االندماج. تولؾ هذه االعتراضات أو الدعوى التً
 

 (220مادة )

إذا لم ٌراع فزً االنزدماج أي حكزم مزن أحكزام هزذا المزانون أو جزاء مخالفزاً للنظزام العزام فلكزل ذي 

مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة المختصة للطعن فً االندماج والمطالبة ببطالنه وذلن خزالل 



النهزابً علزى أن ٌبزٌن المزدعى األسزباب التزً ٌسزتند ستٌن ٌوماً من تارٌخ ا عالن عن االنزدماج 

 إلٌها فً دعواه وبخاصة ما ٌلً:

إذا تبٌن وجزود عٌزوب تبطزل عمزد االنزدماج أو كزان هنزان نمزص جزوهري واضزح فزً تمزدٌر  .1
 حموق المساهمٌن.

إذا كان االندماج ٌنطوي على التعسزؾ فزً اسزتعمال الحزك أو أن هدفزه كزان تحمٌزك مصزلحة  .2
مجلس إدارة أي من الشركات الداخلة فً االندماج أو ألؼلبٌة الشركاء فزً شخصٌة مباشرة ل

 أي منها على حساب حموق األللٌة.
 إذا لام االندماج على التؽرٌر أو ترتب على االندماج أضراٌر بالدابنٌن. .3
إذا أدى االنزززدماج إلزززى احتكزززار أو شزززبه احتكزززار مزززن شزززؤنه أن ٌلحزززك أضزززراراً بالمصزززلحة  .4

 مة.االلتصادٌة العا
 (222مادة )

ال تولؾ دعوى بطالن االندماج استمرار العمل به إلزى أن ٌصزدر لزرار مزن المحكمزة بزالبطالن 

وٌجوز للمحكمة عند النظر فً دعوى البطالن أن تحدد من تلمزاء ذاتهزا مهلزة لتصزحٌح األسزباب 

نٌة بتصحٌح التً أدت إلى الطعن بالبطالن، ولها رد الدعوى بطلب البطالن إذا لامت الجهة المع

 األوضاع لبل النطك بالحكم.

 (222مادة )

ربٌس وأعضاء مجلس ا دارة والمدٌر العام ومدلمو الحسابات فً كل من الشركات المندمجة أو 

الدامجة مسبولون بصفة شخصٌة تجاه الؽٌر عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات ٌدعى بها 

ن عنها لبل تارٌخ الدمج النهابً، وللمحكمزة إعفزاء على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم ٌتم ا عال

أولبن األشخاص من هذه المسبولٌة إذا ثبت لها عدم مسبولٌتهم عن تلزن االلتزامزات والمطالبزات 

 أو لم ٌكونوا على علم بها.

 

 

 (221مادة )

أو الشزركة الناتجزة عزن  تنتمل جمٌع حمزوق والتزامزات الشزركات المندمجزة إلزى الشزركة الدامجزة

شزركة وفمزاً ألحكزام هزذا المزانون للاالندماج حكماً بعزد انتهزاء إجزراءات الزدمج والتسزجٌل والنشزر 

وتعد الشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج خلفاً لانونٌاً للشركات المندمجزة، وتحزل محلهزا فزً 

 جمٌع حمولها والتزاماتها.

 

 (225مادة )

إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات علزى إحزدى الشزركات المندمجزة بعزد الزدمج النهزابً وكانزت لزد 

أخفٌت من بعض المسبولٌن أو العاملٌن فً الشركة فتدفع ألصحابها من لبل الشزركة الدامجزة أو 



الناتجة عن الدمج، ولها حك الرجوع بما دفعته على أولبن المسبولٌن أو العاملٌن، وتحزت طابلزة 

 عموبات الممررة لذلن العمل بموجب الموانٌن المعمول بها.ال

 

 الباب التاسع

 الرلابة على الشركات

 (229مادة )

ٌترتب على جمٌع الشركات التمٌد بؤحكام هذا المانون ومراعاة عمود تؤسٌسها وأنظمتها األساسٌة 

للمرالززب اتخززاذ ونشززرة ا صززدار، وتطبٌززك المززرارات التززً تتخززذها جمعٌاتهززا العامززة، وللززوزٌر و

ا جراءات التً ٌرٌانها مناسبة لمرالبة الشركات للتحمك من تمٌزدها بزذلن وتشزمل الرلابزة بشزكل 

 خاص ما ٌلً:

 فحص حسابات الشركة ولٌودها. .1
 التؤكد من التزام الشركة باألؼراض التً أسست من أجلها. .2

 

 

 (227مادة )

هذا المانون ا طالع على المعلومات لكل مساهم أو شرٌن فً الشركات المسجلة بممتضى أحكام 

والوثابك المتعلمة بالشركة والخاصزة بهزا، والمحفوظزة لزدى المرالزب، والحصزول بموافمتزه علزى 

 صورة مصدلة منها.

 (221مادة )

%( مززن رأسززمال شززركة المسززاهمة أو شززركة 05ٌجززوز لمسززاهمٌن ٌملكززون مززا ال ٌمززل عززن ) .1
المحزدودة أو ربزع أعضزاء مجلزس إدارتهزا علزى  التوصٌة باألسهم أو الشزركة ذات المسزبولٌة

األلل الطلزب مزن المرالزب إجزراء تزدلٌك علزى أعمزال الشزركة ودفاترهزا وللمرالزب إذا التنزع 
بمبررات هذا الطلب أن ٌنتدب خبٌراً أو أكثر لهذه الؽاٌزة علزى نفمزة الشزركة، فزإذا ظهزر مزن 

علززى توصززٌة المرالززب إحالززة التززدلٌك وجززود أٌززة مخالفززة تسززتوجب التحمٌززك، فللززوزٌر بنززاء 
الموضوع إلى لجنة تحمٌك خاصة ٌكونها لهذه الؽاٌة برباسة المرالب وٌكزون أحزد أعضزابها 

 مدلك حسابات للتحمك من صحة المخالفة لبل إحالتها إلى المحكمة.
علززى طززالبً التززدلٌك علززى أعمززال الشززركة ودفاترهززا تمززدٌم كفالززة مصززرفٌة لصززالح الززوزارة  .2

ددها المرالززب لتؽطٌززة التززدلٌك إذا مززا تبززٌن فززً نتٌجتززه أن طززالبً التززدلٌك لززم بالمٌمززة التززً ٌحزز
 ٌكونوا محمٌن بطلبهم، أما إذا كانوا محمٌن فً طلبهم فتتحمل الشركة نفمات التدلٌك.

 (221مادة )

للوزٌر بناء على تنسٌب المرالب تكلٌؾ موظفً مرالبة الشركات فزً الزوزارة للمٌزام بتزدلٌك  .1
مسززاهمة وأعمالهززا، ولهززم فززً ذلززن المٌززام بززا طالع علززى سززجالت الشززركة حسززابات شززركة ال



ودفاترها، ومستنداتها وتدلٌمها فً ممر الشركة، كما ٌحك لهم توجٌه االستٌضاحات لموظفٌها 
 ومدلمً حساباتها، وٌعد تخلؾ الشركة عن االستجابة لذلن مخالفة ألحكام هذا المانون.

 ( من هذه المادة.0من أحكام البند ) تستثنى المصارؾ والشركات المالٌة .2
 (221مادة )

إذا لم تشرع أي شركة مساهمة أو شركة توصٌة باألسهم أو شركة ذات المسبولٌة المحزدودة  .1
فً أعمالها خالل سنة من تسجٌلها، ٌجوز للوزٌر بنزاء علزى طلزب المرالزب شزطب تسزجٌلها 

تجاه الؽٌر لابمزة كزؤن الشزركة لزم وٌنشر هذا الشطب فً الجرٌدة، وتبمى مسبولٌة المإسسٌن 
تشطب، وال ٌمس هذا ا جراء صالحٌة المحكمة فً تصفٌة الشركة التزً شزطب اسزمها مزن 

 السجل.
لكززل ذي مصززلحة الطعززن فززً لززرار الشززطب خززالل سززتٌن ٌومززا مززن تززارٌخ نشززر الشززطب فززً  .2

لسزجل، أو الجرٌدة وإذا التنعت المحكمة بؤن الشركة كانت تتعاطى أعمالها بعد الشطب مزن ا
أن من العدالة الحكم بإعادة اسمها إلى السجل، فتصدر حكماً بذلن، وتعد الشركة عندبذ كؤنها 
لززم تشززطب وأن وجودهززا مززازال مسززتمراً، وترسززل المحكمززة نسززخة مززن حكمهززا إلززى المرالززب 

 لتنفٌذه ونشر خالصته فً الجرٌدة.
 

 الباب العاشر

 العموبات )الجزاءات(

 (220مادة )

ا خالل بالحك فً المطالبة بالتعوٌض عند االلتضاء أو بحموق الؽٌر حسن النٌة ٌعد باطالً بدون 

كل تصزرؾ أو تعامزل أو لزرار ٌصزدر  خالفزاً ألحكزام هزذا المزانون أو ٌصزدر مزن مجزالس إدارة 

 الشركات أو جمعٌاتها العمومٌة المشكلة على خالؾ أحكامه.

 

 (222مادة )

المتعلمزة بشززركات التضززامن والتوصزٌة البسززٌطة والمحاصززة ٌعالزب كززل مزن ٌخززالؾ األحكززام  .1
ً بؽرامة ال تمل عن ألؾ دٌنار أردنٌ  .ؤو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة لانونا

ٌعالب كل شرٌن متضامن فً شركة التضامن أو شركة التوصٌة البسٌطة تخلزؾ عزن المٌزام  .2
نززار واحززد عززن كززل ٌززوم بززا جراءات المنصززوص علٌهززا فززً هززذا المززانون بؽرامززة ممززدارها دٌ

 استمرت فٌه المخالفة.
 (222مادة )

أو ما ٌعادلها ٌعالب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبؽرامة ال تمل عن ألؾ دٌنار أردنً  .1
 كل شخص ٌرتكب أٌا من األفعال التالٌة:بالعملة المتداولة لانوناً 

رضها للتداول لبزل إلزرار إصدار األسهم أو شهادتها أو المٌام بتسلٌمها إلى أصحابها أو ع .أ 
النظزززام األساسزززً للشزززركة أو الموافمزززة علزززى تؤسٌسزززها أو السزززمات لهزززا بزٌزززادة رأسزززمالها 

 المصرت به لبل نشر ذلن فً الجرٌدة.
إجراء اكتتابات صورٌة لةسهم أو لبول االكتتابات فٌهزا بصزورة وهمٌزة أو ؼٌزر حمٌمٌزة  .ب 

 لشركات ؼٌر لابمة أو ؼٌر حمٌمٌة.



أٌة شركة، وحسابات أرباحها وخسابرها بصزورة ؼٌزر مطابمزة للوالزع، أو  تنظٌم مٌزانٌة .ج 
تضمٌن تمرٌر مجلس إدارتها أو تمدٌر مدلمً حساباتها ببٌانزات ؼٌزر صزحٌحة أو ا دالء 
إلى جمعٌتها العامة بمعلومات ؼٌر صحٌحة أو كتم معلومات وإٌضاحات ٌوجزب المزانون 

 مٌة عن المساهمٌن أو ذوي العاللة.ذكرها وذلن بمصد إخفاء حالة الشركة الحمٌ
 توزٌع أربات صورٌة أو ؼٌر مطابمة لحالة الشركة الحمٌمٌة. .د 

( مزن هزذه المزادة علزى المتزدخل فزً الجزرابم 0تطبك العموبزات المنصزوص علٌهزا فزً البنزد ) .2
 المبٌنة فٌها والمحرض علٌها.

 

 (221مادة )

أو الشركة ذات المسزبولٌة المحزدودة إذا ارتكبت شركة المساهمة أو شركة التوصٌة البسٌطة  .1
أردنٌزؤو مزا ٌعادلهزا بالعملزة  مخالفة ألحكام هذا المانون تعالب بؽرامة ال تمزل عزن ألزؾ دٌنزار

 المتداولة لانوناً.
( مزن هزذا المزادة لزم تحفزظ دفزاتر 0إذا ظهر أن أٌا من الشركات المنصوص علٌها فً البنزد ) .2

ومزدلك حسزاباتها لزد ارتكزب جرمزاً ٌعالزب علٌزه  حسابات منتظمة لبل تصفٌتها، ٌعزد مزدٌرها
 بالحبس مدة ال تمل عن ستة أشهر وال تزٌد على سنة.

 (225مادة )

ٌعالب مدلك الحسابات الذي ٌخزالؾ أحكزام هزذا المزانون بتمزدٌم تمزارٌر أو بٌانزات ال تتفزك ووالزع 

ٌد على ثالثة سزنوات حسابات الشركة التً لام بتدلٌمها بالحبس مدة ال تمل عن ستة أشهر وال تز

العمززوبتٌن، وال ٌحززول ذلززن دون تعرضززه للعموبززات  ىأو بؽرامززة ال تمززل عززن ألززؾ دٌنززار أو بكلتزز

 المسلكٌة الممررة فً الموانٌن الخاصة بالمهنة المعمول بها.

 (229مادة )

كل مخالفة ألي حكم من أحكام هذا المانون أو لةوامر الصادرة بممتضاه أو للوابحزه التنفٌذٌزة لزم 

ٌنص المانون على عموبة خاصة لها، ٌعالب مرتكبها بؽرامة ال تمزل عزن مابزة دٌنزار أردنزً وال 

 .أو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة لانونا تزٌد على ألؾ دٌنار أردنً

 أحكام ختامٌة

 (227) مادة

تعد جمٌع الشركات المسجلة بممتضى الموانٌن المعمول بها لبل نفاذ هذا المانون لابمة وكؤنها  .1
 مسجلة وفك أحكامه.

على الشركات المابمة بتارٌخ نفاذ هزذا المزانون توفٌزك أوضزاعها وإجزراء التعزدٌالت الالزمزة  .2
تارٌخ نفاذ هذا المانون، على عمود تؤسٌسها وأنظمتها األساسٌة خالل مدة ال تتجاوز سنة من 
 وذلن دون الحاجة إلى دعوة جمعٌاتها العامة  لرار هذه التعدٌالت.

 (221مادة )

تعطزى المضززاٌا الحمولٌززة المتعلمززة بالشززركات والناشززبة عزن تطبٌززك أحكززام هززذا المززانون صززفة  .1
 االستعجال لدى المحاكم.



لمرالزب وفزك هزذا المزانون ٌجري تبلٌػ أي كتزاب أو لزرار أو إشزعار صزادر عزن الزوزٌر أو ا .2
واللوابح الصادرة بممتضاه إلى الشخص المعنً إما بتسلٌمه له شخصٌا أو لمن ٌنوب عنه أو 

 بإرساله فً البرٌد المسجل إلى  خر عنوان محفوظ فً ملؾ الشركة لدى المرالب.
ٌعد كل كتاب أو لرار أو إشعار بممتضى هذه المادة أنه لد سلم حسب األصول إلى الشزخص  .3

 المرسل إلٌه وٌعد أنه لد تم تبلٌؽه فٌما لو رفض ذلن الشخص تسلمه.
إذا كزان هزذا الشزخص ممٌمزا  إرسزالهٌعد أنه تم تبلٌؽه بمرور خمسة عشزر ٌومزا علزى تزارٌخ  .4

داخل فلسطٌن أو ثالثزٌن ٌومزا علزى تزارٌخ إرسزاله إذا كزان الشزخص ممٌمزا خزارج فلسزطٌن، 
وٌكفً  ثبات ولوع التبلٌػ أن ٌمام الدلٌل على أن الكتاب أو المرار أو ا شعار لد أرسل فزً 

 من هذه المادة. 2البرٌد على العنوان المشار إلٌه فً البند 
من هذه المادة فٌتم إجراء التبلٌػ بالنشر مرتٌن فً  2،2،1لتبلٌػ وفما ألحكام البنود إذا تعذر ا .5

صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على نفمة الشخص المعنً أو الشركة ذات العاللة وفما لما ٌمرره المرالب 
 وٌعد هذا النشر تبلٌؽا لانونٌا فً جمٌع الوجوه.
 

 

 (221مادة )

مة لتنفٌذ أحكام هذا المانون وخاصة مزا ٌتعلزك منهزا بمزا لمجلس الوزراء إصدار اللوابح الالز .1
 ٌلً:

 تحدٌد الرسوم التً ٌجب استٌفاإها فً تطبٌك أحكام هذا المانون. .أ 
تنظززٌم النمززاذج الخاصززة بعمززد التؤسززٌس والنظززام األساسززً والوثززابك األخززرى المنصززوص  .ب 

 علٌها فً هذا المانون.
ٌها فً هزذا المزانون إلزى المرالزب، للوزٌر المختص تفوٌض بعض صالحٌاته المنصوص عل .2

وللمرالب تفوٌض أي من صالحٌاته إلى أي من موظفً إدارة مرالبة الشركات فً الزوزارة 
 على أن ٌكون التفوٌض كتابٌا فً أمر محدد.
 (211مادة )

، 0121لسزنة  01، ولزانون الشزركات العادٌزة رلزم 0121لسزنة  01ٌلؽى لزانون الشزركات رلزم 

، المعمزول بزه 0191لسزنة  02حافظات ؼزة، كما ٌلؽى لانون الشركات رلم المعمول بهما فً م

 فً محافظات الضفة، وكل حكم ٌخالؾ أحكام هذا المانون.

 (210مادة )

تنفٌذ أحكزام هزذا المزانون، وٌعمزل بزه بعزد ثالثزٌن  _كل فٌما ٌخصه كافة_ على الجهات المختصة

 ً  من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. ٌوما
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