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 المادة 231 التنفيذ

 
 نحن محمد بن طالل نائب جاللة الملك المعظم

  ( من الدستور31بمقتضى المادة )
  وبناء على ما قرره مجلسا األعيان والنواب

ضافته إلى قوانين الدولةنصادق على القانون اآلتي ونأمر ب إصداره وا   
  

  2المادة 
 التسمية والنفاذ

 
( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية1964يسمى هذا القانون )قانون الشركات لسنة  . 

  1المادة 
 التعاريف

 
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إال إذا دل سياق النص 

 :على خالف ذلك
  .تعني لفظة )المملكة( المملكة األردنية الهاشمية

  .وتعني لفظة )وزير( وزير االقتصاد الوطني، ولفظة )وزارة( وزارة االقتصاد الوطني
راقب( مراقب الشركات يعينه وزير االقتصاد الوطنيوتعني لفظة )الم .  

وتعني عبارة )سجل الشركات( السجل المخصص في وزارة االقتصاد الوطني لتسجيل كافة المعلومات 
  .المتعلقة بالشركات المسجلة

  .وتعني لفظة )المحكمة( بالنسبة إلى الشركة المحكمة التي تملك صالحية فسخ الشركة أو تصفيتها
ي عبارة )نظام الشركة( النظام األساسي الداخلي للشركة وأي تعديل يطرأ عليه ويتفق وهذا القانون. وتعن

  .وتنصرف لفظة المذكر إلى المؤنث، والمفرد إلى المثنى والجمع والعكس بالعكس
  3المادة 

 استثناء، واستكمال نصوص



 
مهال يسري هذا القانون على الشركات التي ال تتناولها أحكا (1) .  

يستكمل أي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة إلى كل شركة بالرجوع إلى عقد تأسيس الشركة  (2)
لى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري وأحكام القانون المدني واجتهاد رجال الفقه والقضاء  ونظامها، وا 

  .وبالقدر الذي ال يتعارض وصراحة النص في هذا القانون
  1المادة 

 تأليف الشركة وتسجيلها
 

  .يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها بمقتضى أحكام هذا القانون

  5المادة 
 اعتبار الشركة شخصية اعتبارية

 
تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصًا اعتباريًا يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي 

  .يقررها القانون
  9المادة 

به والغش في أسماء الشركاتحظر التشا  
 

ال يجوز تسجيل شركة باسم مسجله به شركة أخرى في المملكة أو باسم يشبهه لدرجة قد تؤدي إلى  (1)
 .الغش

  .للمراقب أن يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي إلى الغش أو باسم اتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية (2)
إلى الوزير لمنع أي شخص أو شركة من استعمال اسم مماثل  يجوز ألية شركة أن تقدم اعتراضاً  (3)

السمها أو يشبهه لدرجة قد تؤدي إلى الغش، وللوزير أن يقرر منع ذلك الشخص أو تلك الشركة من استعمال 
ذلك االسم إذا لم يثبت أن له أو لها حقًا أوليًا في استعمال االسم وللمتضرر من ذلك القرار مراجعة 

  .المحكمة
ال تسري أحكام هذه المادة على الشركات التي لها أسماء متماثلة أو متشابهة والمسجلة قبل صدور هذا  (4)

  .القانون



  7المادة 
 أحكام انتقالية

 
تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون قائمة  (1)

ضاعها مع نصوصه في مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا وأعمالها مشروعة إلى أن تعدل أو 
ال اعتبرت أنها غير مسجلة، ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجالس إدارة الشركات المساهمة دون  القانون وا 
الرجوع لهيئاتها العامة تعديل النصوص التي تتعارض وأحكام هذا القانون في عقود تأسيسها وأنظمتها 

يجوز لها إضافة األحكام الجديدة التي يتطلبها هذا القانون إلى عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية الداخلية كما 
  .خالل فترة التعديل المحددة أعاله، على أن يحيط المجلس الهيئات العامة علمًا بذلك في أول اجتماع تعقده
اءات الخاصة بالتأسيس والتسجيل يتبع في تعديل أوضاع الشركات وأحكام هذا القانون األحكام واإلجر  (2)

  .والنشر الواردة به

  8المادة 
 أنواع الشركات

 
 :الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان

  :الشركات العادية
 .وهي شركات أشخاص تشمل الشركة العادية العامة )شركة التضامن( والشركة العادية المحدودة

  :الشركات المساهمة
ات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخصوصية المحدودةوهي شركات أموال تشمل الشرك .  

 
 

 الباب األول
  الشركات العادية

  
 الفصل األول

  تأليف الشركة العادية وتسجيلها



  6المادة 
 ماهية الشركة العادية وأنواعها

 
أ( الشركة العادية هي ارتباط قائم بين شخصين أو أكثر على أن ال يتجاوز عدد الشركاء فيها العشرين )

  .شخصًا لتعاطي أي عمل باالشتراك بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربحت أو خسارة
امن الشركة العادية العامة، هي الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتض -1

  .والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها
هي الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء األول شريك عام أو أكثر  -الشركة العادية المحدودة -2

مسؤولون بصفة شخصية بالتكافل والتضامن عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها والثاني شريك أو 
ة كل منهم مسؤول برأسماله الذي دفعه في الشركةأكثر محدودو المسؤولي .  

ب( تكون الشركات العادية شركات عادية عامة تتناولها أحكام هذا الباب وشركات عادية محدودة تتقيد )
  .باإلضافة إلى ذلك بأحكام الفصل الخامس من هذا الباب
  21المادة 

 األهلية بالنسبة للشريك
 

نة عشرة شريكًا في شركة عادية عامة، أو شريكًا عامًا في شركة عادية ال يقبل من كانت سنه دون الثام
  .محدودة

  22المادة 
 شرط الكتابة

 
  .يجب أن يكون عقد الشركة العادية أو أي تغيير يطرأ عليه مكتوباً 

  21المادة 
 إجراءات تسجيل الشركات

 
راقب الشركات بموجب اإلجراءات يجب أن تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي أي عمل لدى م

 :التالية
تقدم إلى المراقب النسخة األصلية من عقد الشركة موقعة من جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء 



 :أمام المراقب أو كاتب العدل يتضمن ما يلي
  .اسم الشركة العادية

أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم -ب  .  
يمركز الشركة الرئيس -ج .  
مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك -د .  
أسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها -هـ .  
مدة الشركة إذا كانت محدودة -و .  

للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية إذا تبين له أن في عقدها أو بيانها أو غايتها ما يخالف القانون أو 
  .النظام العام
احب المصلحة أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزيريحق لص .  

 .إذا رفض الوزير تظلمه فيحق له أن يطعن بقرار الوزير لدى محكمة العدل العليا
إذا ووفق على تسجيل الشركة العادية يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر المقرر في األنظمة 

  .باستكمال إجراءات التسجيل
قب سجاًل لجميع الشركات المسجلة لديه بأرقام متسلسلة وتسجل به أيضًا جميع التغييرات التي يحفظ المرا

  .تطرأ عليها، ويجوز ألي شخص ذي مصلحة أن يطلع على هذا التسجيل بمرافقة المراقب
 لىيصدر المراقب شهادة تسجيل الشركة وتقبل هذه الشهادة بينة ثبوتية في كافة اإلجراءات القانونية. وع

  .الشركة أن تبقي هذه الشهادة معلقة في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي
ذا وقعت  -8 ال يجوز للشركة العادية أن تباشر أعمالها إال بعد تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة عليها. وا 

ديناراً مخالفة لذلك يعاقب كل شريك عام سواء أكانت الشركة عادية عامة محدودة بغرامة قدرها خمسون  .  
  23المادة 

 تسجيل التغييرات على عقد الشركة
 

إذا طرأ تغيير على عقد الشركة أو على بيانها وجب خالل مدة شهر من تاريخ وقوع التغيير اتباع ذات 
( لتسجيل ونشر هذا التغيير بعد استيفاء الرسوم المقررة. ويعاقب كل شريك 12اإلجراءات المبينة في المادة )

مدة الشهربدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذه المادة بعد انقضاء  .  
  21المادة 

 مسؤولية عدم تسجيل ونشر التغيير



 
إن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل والنشر الواردة في المادتين السابقتين ال يمنع من تقرير وجود 

الشركة فعاًل أو التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطالن الشركة أو التغيير لمصلحة الغير. 
ستفيد من التخلف عن التسجيل أو نشر ما ذكر أحد من الشركاء أو الشركة ويعتبر كل شريك متضامنًا وال ي

  .مع شريكه تجاه الغير في تحمل مسؤولية أي ضرر ينتج عن ذلك
  25المادة 

 اضافة عبارة محدودة الضمان
 

  .(ال يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن اسمها عبارة )محدودة الضمان
  29المادة 

 تغيير اسم الشركة
 

بجوز ألية شركة عادية أن تغير اسمها بموافقة المراقب وال يؤثر تغيير اسمها في حقوقها أو التزاماتها وال 
يكون موجبًا إلبطال أية إجراءات قانونية إقامتها أو أقيمت عليها أو قامت بها ويجب أن يسجل هذا التغيير 

 .في سجلها الخاص
 

 الفصل الثاني
  شركاء مع الغيرعالقة ال

  27المادة 
 صالحية الشريك في القيام بعمل نيابة عن الشركة

 
يعتبر كل شريك وكياًل عن الشركة العادية وعن سائر شركائه في قيامه بأعمال الشركة وتلتزم هذه الشركة 

هذا الشريك غير كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك أثناء تولية أعمالها، إال إذا كان 
صالحية القيام بالعمل ذاته  -مخول في عقد الشركة أو أية وثيقة الحقة له، سجلت ونشرت بمقتضى القانون 

  .نيابة عن الشركة
  28المادة 

 مسؤولية الشركة والشركاء عن اعمال المفوض



 
ض بذلك سواء أكان كل شخص قام بعمل أو وقع على مستند باسم الشركة العادية يتعلق بأعمالها وهو مفو 

  .شريكًا أم لم يكن، يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به أو بالمستند الذي وقع عليه
  26المادة 

 مسؤولية الشركاء
 

يعتبر كل شريك مسؤواًل بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وباالنفراد أيضًا عن جميع الديون  -1
وااللتزامات التي ترتبت على الشركة العادية أثناء وجوده شريكًا فيها ويصبح ورثته بعد وفاته وفي حدود تركته 

في ذلك دائمًا أن ال يصدر أمر بالتنفيذ مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون وااللتزامات إلى أن تسدد ويشترط 
بحق أي شريك بشأن مسؤوليته منفردًا، عن ديون الشركة أو االلتزام إال إذا كانت الشركة قد فسخت أو كان 

  .قد حكم لدائن عليها بذلك الرجوع به على الشركة وعلى سائر الشركات بنسبة ما دفعه عن كل منهم
ذا حصل شخص على حكم بحق ال يصدر تنفيذ بحق أية شركة  (2) عادية األبناء على حكم صدر عليها وا 
أحد الشركاء فيجوز للمحكمة أيضًا أن تصدر أمرًا بحجز حصته تأمينًا لدفع دينه ويجوز لها بأن تعين قيمًا 

  .الستالم أرباحه المستحقة أو التي تستحق وإلجراء الحسابات معها
المحجوزة أو شراؤها إن صدر أمر بيعها يحق للشركاء طلب رفع الحجز عن الحصة (3) .  

  11المادة 
 افالس الشركة او احد الشركاء

 
ذا  إذا أفلس أحد الشركاء فتعطى ديون دائني الشركة حق امتياز في طابق إفالسه على ديونه الخاصة، وا 

اع أو أفلست الشركة فتعطي ديون دائنيها حق امتياز على ديون الشركاء، كل ذلك شريطة انتفاء الخد
  .االحتيال

  12المادة 
 انتحال صفة الشريك ووفاة احد الشركاء

 
كل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية سواء بألفاظ أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم  (1)
منه بإظهاره كذلك يكون مسؤواًل كشريك في تلك الشركة تجاه كل من أصبح دائنًا لها اعتقادًا منه بصحة 

  .االدعاء



نص يجيز استمرارها بعد وفاة الشريك  إذا توفي أحد الشركاء في شركة عادية ولم يكن في عقد الشركة (2)
واستمرت الشركة في تعاطي أعمالها فال يلزم هذا االستمرار تركة المتوفى بأي دين تحملته الشركة بعد 

  .وفاته

  11المادة 
 ضم شريك جديد الى الشركة العادية

 
ذا الشريك بأي عمل تم قبل ال يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة العادية إال بموافقة سائر الشركاء وال يلزم ه

 .انضمامه إليها ما لم يوجد اتفاق صريح على خالف ذلك
  13المادة 

 تنازل او انسحاب الشريك
 

ال يجوز للشريك التنازل إلى الغير من حصته في الشركة إال بموافقة جميع الشركاء، أو بموافقة  (1)
ام بإجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانونأكثريتهم إذ أجاز عقد الشركة ذلك، وفي أي حال يشترط القي . 

في حالة انسحاب أحد الشركاء من الشركة فال تنتهي مسؤوليته عن الديون أو االلتزامات التي تحملتها  (2)
الشركة قبل انسحابه ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الشركة والشريك المنظم حديثًا وبين الدائنين على إبرائه 

  .منها
 

ثالثالفصل ال  

  عالقة الشركاء فيما بينهم في الشركة العادية
  11المادة 

 واجب الشريك تجاه الشركة والشركاء
 

ينبغي على كل شريك أو شخص مفوض بتولي أعمال الشركة العادية أن يقوم بالعمل لمنفعة هذه  (1)
خالص وأن يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة إلى كل شر  يك آخرالشركة وبكل أمانة وا  .  

وال يجوز له أن يعقد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص وال أن يتعاطى أعمااًل مشابهة أو منافسة  (2)
ذا تعاطى أحد الشركاء مثل هذه األعمال بدون موافقة  ألعمالها إلى بناء على موافقة الشركاء الخطية وا 

ن أرباح من األعمال المذكورة وعن دفع اآلخرين، فيكون مسؤواًل عن تقديم حساب للشركة عن كل ما جناه م



  .تلك األرباح لها
ينبغي على كل شريك أن يقدم إلى الشركة حسابًا على كل منفعة حازها موافقتها من أية معاملة تتعلق  (3)

  .بها أو من جراء استعماله أموالها واسمها أو عالماتها التجارية وأن يدفع إليها تعويضًا عن ذلك
  15المادة 

ير الواجبات والحقوق المتبادلةتغي  
 

يجوز للشركاء االتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم سواء كانت معينة بالعقد أم محددة 
بهذا القانون، ويشترط في ذلك أنه إذا تضمن االتفاق الجديد تغييرًا في بيان الشركة فيجب تسجيل هذا التغيير 

ونونشره بمقتضى هذا القان .  

  19المادة 
 تحديد حصص الشركاء في أموال الشركة

 
أ( تحدد حصص الشركاء في أموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقًا للقواعد التالية، إال إذا )

 :نص االتفاق بين الشركاء المرفق منع طلب التسجيل على خالف ذلك وهذه القواعد هي
يكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالهايتقاسم الشركاء وأرباحها و  -1 .  

تعوض الشركة على كل شريك جميع ما يدفعه من المصاريف وما يتحمله من االلتزامات الشخصية  -2
 :أثناء سير أعمال الشركة أو من جراء قيامه بأي أمر ضروري لحماية أعمالها أو أموالها

إدارة أعمال الشركة العادي وال يحق له أن يتقاضى مكافأة مقابل ذلك، يجوز لكل شريك أن يشترك في  -3
  .إال بموافقة باقي الشركاء

  .ال يجوز ألكثرية الشركاء أن يخرجوا أي شريك منها -4
ب( تفصل أكثرية الشركاء في كل خالف ينشأ عن إدارة شؤونها غير أنه ال يجوز إجراء تغيير في نوع )

الشركة إال بموافقة جميع الشركاء األعمال التي تقوم بها .  
ج( تحفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي أو محل أعمالها ويباح لكل شريك االطالع على أي دفتر منها )

  .ونسخ أي شيء عنه متى أراد
  17المادة 

 الشركة العادية محددة المدة



 
إذا تألفت شركة عادية لمدة معينة واستمرت في تعاطي أعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون أي اتفاق جديد 
وبدون تصفية وتسوية شؤونها، فيعتبر ذلك استمرارًا لتلك الشركة وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت 

 :حين انتهاء المدة المعينة
 

 الفصل الرابع
  فيتهافسخ الشركة العادية وتص

  18المادة 
 حاالت فسخ الشركة العادية

 
وأي اتفاق جائز بين الشركاء تنفسخ الشركة العادية في أي حالة من األحوال  27مع مراعاة أحكام المادة 

 :التالية
  .أ( بانتهاء مدتها المحدودة)

  .ب( بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله)
  .ج( بوفاة أحد الشركاء أو إفالسه)

( قوع حادث يجعل استمرارها أو استمرار الشركاء فيها غير مشروعد( بو  . 
  .هـ( ببقاء شريك واحد فقط فيها)

  .و( باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها أو دمجها بشركة أخرى)
  16المادة 

 فسخ الشركة عن طريق المحكمة
 

يجوز لمحكمة البداية في المركز الرئيسي للشركة العادية أن تصدر قرارًا بفسخ هذه الشركة بناء على  -1
  :دعوى يقدمها أحد الشركاء وذلك في أي حال من األحوال التالية

عاهة جسمية أو عقلية دائمة تجعله عاجزًا عن القيام بواجباته  -غير المدعي-إذا لحقت بأحد الشركاء  -أ
ب عقد الشركةبموج .  

بعقد الشركة إخالاًل جوهريًا مستمرًا، أو الحق بها ضررًا جسميًا  -غير المدعي-إذا أخل أحد الشركاء  -ب
  .من جراء تولي شؤونها أو من جراء ارتكابه خطأ عمديًا في تصريف شؤونها

إذا كانت أعمال الشركة ال يمكن تعاطيها إال بخسارة -ج .  



خراج أي 1ر في أي حال ورد في الفقرة )يحق للمحكمة أن تقر  -2 ( أن تقرر استمرار الشركة العادية وا 
جراء محاسبته أو الموافقة على انسحابه   .شريك منها وا 

للمحكمة أن تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف أو أكثر ليقوم بتصفية الشركة وتسوية حساباتها  -3
باقي أموالها وبتمثيلها، وتستمر الشركة العادية قائمة تحت وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها والتزاماتها وتوزيع 

التصفية حتى انتهائها وتتبع إجراءات تسجيل ونشر تصفية الشركة ثم انقضائها وفسخها بعد إتمام تصفيتها 
  .وذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة

  31المادة 
 تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة وتصفيتها

 
قواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها مع مراعاة أي اتفاق تتبع ال
  .بينهم

تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر أو العجز في رأس المال 
 :على حسب الترتيب التالي

عن تصفية الشركة لدفع النفقات والمصاريف الناشئة .  
 .لدفع ديون الشركة والتزاماتها إلى الدائنين من غير الشركاء مع دفع الحقوق الممتازة أوالً 

  .لدفع المستحق عليها لكل شريك عن سلفاته التي ليست من رأس المال
  .لدفع المستحق على الشركة لكل شريك نسبيًا من رأس المال

ى الشركاء بنسبة توزيع اإلرباح بينهميوزع ما يتبقى من الموجودات عل -5 . 
  32المادة 

 الضرر الالحق من جراء اخالل احد الشركاء
 

إذا لحق الشركة العادية سواء كانت مستمرة في أعمالها أم مفسوخة ضرر من جراء أي إخالل أو تقصير قام 
كة وسائر الشركاءبه أحد الشركاء أثناء توليه أعمالها فيكون هذا الشريك مسؤواًل عن تعويض الشر  .  

  31المادة 
 العقوبات

 
إذا ارتكبت الشركة العادية عامة كانت أو محدودة أية مخالفة ألحكام هذا القانون تعاقب بغرامة ال تقل عن 



  .خمسين دينارًا وال تتجاوز المائتي دينار
مدة تزيد على سنة فيجوز له أن يطلب منها إذا تبين للمراقب أن شركة عادية قد توقفت عن تعاطي أعمالها ل

أن تجيبه على سؤاله خالل شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل فإذا أجابت باإليجاب أو لم تجب 
مطلقًا أو انقضت المدة أو لم يقنع بصحة جوابها فيحق له أن يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في 

ؤولية أي شريك من الشركاء من جراء ذلكالجريدة الرسمية بدون أن تبطل مس .  
يحق ألي متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خالل شهرين من تاريخ نشر 
ذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى  إعالن الشطب في الجريدة الرسمية وا 

السجل فتصدر قرارًا بذلك تعتبر الشركة عندئذ كأن وجودها ظل  أعمالها وأن العدل يقضي بإعادة اسمها إلى
مستمرًا ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خالصته في الجريدة الرسمية 

  .وللمحكمة أيضًا حق فسخ الشركة العادية التي شطب اسمها وحق تصفيتها
 

 الفصل الخامس
  الشركات العادية المحدودة

  33المادة 
 كيفية تأليف الشركات العادية

 
تؤلف الشركة العادية المحدودة بالكيفية المبينة في هذا الفصل ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري أحكام 
الباب األول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة إال في المواضيع التي ال تتفق فيها واألحكام 

لفصلالصريحة في هذا ا .  
  31المادة 

 نظام الشركة
 

تؤلف الشركة العادية المحدودة بعقد كتابي يسمى )نظام الشركة( يوقعه جميع الشركاء العامين والشركاء  (1)
  .المحدودة مسؤوليتهم

يجب أن تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وأن تقدم إليه النسخة األصلية من عقدها  (2)
يوقعه جميع الشركاء العامين، والمحدودة مسؤوليتهم أمام المراقب أو كاتب العدل، ويتضمن  )نظامها( وبياناً 

 :البيان التفاصيل التالية باإلضافة إلى التفاصيل المطلوبة في تسجيل الشركات العادية
  .بيان بأن الشركة العادية محدودة وبصفة كافة الشركاء



دفعه تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك وكيفية . 
  .ينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشركة أو رفضها (3)

إذا قرر الوزير قبول تسجيلها يقوم المراقب بإجراءات التسجيل والنشر اآلنف ذكرها بعد استيفاء الرسوم  (4)
  .القانونية ويصدر شهادة بتسجيل الشركة تعلق في مكان ظاهر من مركزها الرئيسي

  35المادة 
الشركةتغيير نظام   

 
ذا 34تتبع اإلجراءات المبينة في المادة ) ( منها إذا طرأ تغيير على نظام الشركة العادية المحدودة أو بيانها وا 

  .وقعت مخالفة لهذه المادة يعاقب كل شريك عام بغرامة دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
  39المادة 

 الشريك المحدود المسؤولية
 

المحدود المسؤولية أن يشترك في إدارة شؤون الشركة العادية المحدودة وليس له سلطة ليس للشريك  (1)
التزامها إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء اآلخرين 

  .بشأنها
الديون وااللتزامات التي  إذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في إدارة أمورها فيكون مسؤواًل عن جميع (2)

 .تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها كأنه شريك عام
ال تفسخ الشركة العادية المحدودة بسبب وفاة شريك محدود المسؤولية أو إفالسه أو إصابته بعاهة  -3

  .دائمة

  37المادة 
 احكام عامة بشأن الشركاء العموميون والشركاء محدودي المسؤولية

 
راعاة نظام الشركة العادية المحدودة، يراعى ما يليمع م : 

يجوز الفصل في كل خالف ينشأ عن أية أمور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة أكثرية الشركاء 
  .العموميين

يجوز للشريك المحدود المسؤولية أن ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في الشركة المذكورة ويصبح 
لدى إجراء هذا النقل شريكًا محدود المسؤولية ويتمتع بجميع حقوق الناقل بعد انتهاء إجراءات  المنقول له



 .التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون
إذا رهن شريك محدودة مسؤوليته حصته في الشركة تأمينًا لديونه الخاصة فال يحق للشركاء اآلخرين فسخ 

  .الشركة بسبب ذلك
ريكًا بدون موافقة الشركاء المحدودة مسؤوليتهميجوز قبول أي شخص ش -4 .  

  .ال يحق للشريك المحدود المسؤولية أن يفسخ الشركة بتبليغها إعالنًا عن رغبته بالفسخ -5
 

 الفصل السادس
  الشركة العادية األجنبية

  38المادة 
 تسجيل الشركات االجنبية

 
ال يجوز ألية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى اآلن أن تتعاطى أعمالها في 

المملكة ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات وعلى الشركة األجنبية أن ترفع إلى المراقب بيانًا يوقعه أمامه أو 
يل اآلتيةلدى كاتب العجل الشخص المفوض بالتوقيع عنها ويتضمن هذا البيان التفاص : 

  .اسم الشركة ومقدار رأسمالها
  .نوع العمل الذي تتعاطاه

االسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه وصفته وجنسيته -ج .  
أسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها -د .  
مدة الشركة وتاريخ بدء أعمالها -هـ .  
ذا كانت اسم شخص واحد أو أكثر مق -و يمين في المملكة ومفوضين بقبول أي تبليغ أو إعالن إلى الشركة وا 

 :الشركة العادية محدودة فيتضمن البيان أيضًا التفاصيل اآلتية
  .بيانًا يكون الشركة العادية محدودة وصفة كل شريك

  .المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعة
ألجنبية إلى المراقب مع بيانها نسخة مصدقة عن عقدها وعن أوراق رسمية تقدم الشركة العادية ا -2

مصدقة تثبت تسليمها في الخارج مع أية أدلة تثبت حصولها على موافقة السلطات المخصصة في المملكة 
  .على ممارستها العمل مع أية بيانات أخرى يراها المراقب ضرورية

كة أو رفضهينسب المراقب للوزير قبول تسجيل الشر  -3 .  
إذا قبل الوزير تسجيل الشركة فتتبع إجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم  -4



  .القانونية ويصدر شهادة تسجيل لها كشركة أجنبية
ة دإذا طرأ تغيير على البيانات والوثائق المبرزة أعاله فيجب أن تتبع نفس إجراءات التسجيل والنشر الوار  -5

 .في هذه المادة بالنسبة إلى التغيير أيضاً 
كل مخالفة ألحكام هذه المادة تعتبر الشركة العادية األجنبية أنها ارتكبت جرمًا وتعاقب بغرامة ال تزيد  -6

( ديناراً 251عن ) .  
 
 

 الباب الثاني
  الشركات المساهمة

  
 الفصل األول

  تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة
  36المادة 

 اشتراط التسجيل للشركات المساهمة المحدودة وأنواعها
 

ال يجوز لمجموعة تضم أكثر من عشرين شخصًا أن تتعاطى معُا أي عمل في المملكة بقصد الربح إال  (1)
إذا سجلت كشركة مساهمة محدودة بمقتضى هذا القانون وتخضع الشركة المساهمة المحدودة بنوعيها 

ابلألحكام الواردة في هذا الب . 
 :تقسم الشركات المساهمة المحدودة إلى نوعين (2)

  :الشركة المساهمة العامة المحدودة
وهي الشركة الخالية من العنوان ويتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح لالكتتاب العام وتكون 

  .مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة
مساهمة الخصوصيةالشركة ال :  

وهي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم ال تطرح لالكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة 
  .بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة

يجوز لسبعة أشخاص أو أكثر يتعاطون معًا عماًل بقصد الربح أن يطلبوا تأسيس شركة مساهمة عامة  (3)
ية محدودة كما يحق لشخصين أو أكثر يتولون معًا أي عمل لهذه الغاية أن يطلبوا تأسيس شركة ذات مسؤول

  .مساهمة خصوصية ذات مسؤولية محدودة



  11المادة 
 اجراءات التسجيل

 
 :تسجل كل شركة مساهمة على الصور التالية

  .يقدم مؤسسوها طلبًا لتأسيس الشركة إلى المراقب مرفقًا بعقد تأسيس الشركة وبنظامها (1)
  :يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية (2)

اسم الشركة -أ .  
غايات الشركة -ب . 
إن مسؤولية األعضاء محدودة -ج . 
القيمة وال تقل قيمة السهم االسمية  مقدار رأس المال األسهمي بالعملة األردنية، ويقسم إلى أسهم متساوية -د

  .عن دينار واحد وال تزيد على عشرة دنانير
يجب أن يوقع على عقد التأسيس كل عضو مؤسس أمام المراقب أو كاتب العدل وينبغي أن ال يقل ما  (3)

 .يساهم به كل عضو مؤسس عن سهم واحد وأن يضع بجانب اسمه عدد األسهم التي ساهم بها
ذا كانت ينبغي أ (4) ن يكون نظام الشركة موقعًا من المؤسسين ويتضمن هذا النظام تعيين مدة الشركة وا 

محدودة وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب أن يكون بالنسبة إلى كل شركة مؤسسة في المملكة موجودًا 
األمور الواجب  في أراضيها كما تكون جنسية الشركة أردنية حكمًا رغم كل نص مخالف ويشمل النظام أيضاً 

  .ذكرها فيه بمقتضى هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه
ذا  (5) يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرار تسجيل الشركة خالل شهرين من تاريخ تقديم الطلب وا 

  .لم يصدر هذا القرار خالل الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً 
يح يحق للمؤسسين مراجعة مجلس الوزراء واللجوء إلى محكمة العدل في حالة الرفض الضمني أو الصر  (6)

  .العليا للطعن في قرار الرفض
قبل الموافقة على تسجيل الشركة يحق للوزير أن يطلب إلى المؤسسين إدخال التعديالت الالزمة على  (7)

معقد التأسيس والنظام كما يراها ضرورية على حسب متطلبات القانون والصالح العا .  
إذا تقدم المؤسسين بطلب تأسيس شركة مساهمة خصوصية ووجد الوزير أن المصلحة تقتضي جعلها  (8)
ذا لم يوافقوا على ذلك فللوزير أن  مساهمة عامة فيجب على المؤسسين تحويلها إلى شركة مساهمة عامة وا 

كمة العدل العليايرفض طلب التأسيس مع ذكر األسباب ويجوز للمؤسسين الطعن بقرار الرفض لدى مح . 
بعد صدور قرار الموافقة واستيفاء الرسوم القانونية، يقوم المراقب بتسجيل الشركة المساهمة في السجل  (9)



ويصدر لها شهادة تسجيل ويرسل للنشر في الجريدة الرسمية إعالن تسجيلها المتضمن بيانًا بالتفاصيل 
 .الالزمة

  12المادة 
م الشركةالتغيير في عقد التأسيس ونظا  

 
كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره أواًل اجتماع الهيئة العامة غير العادية بمقتضى هذا 

  .القانون، وبعد ذلك يخضع إلجراءات الموافقة والتسجيل المذكور في المادة السابقة
  11المادة 

 نشوء الشخصية االعتبارية للشركة
 

عتبارًا من تاريخ تسجيلها شخصًا اعتباريًا باالسم المدرج في عقد التأسيس تصبح الشركة المساهمة ا (1)
ويكون لها ختم عام ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في أعمال تغطية األسهم أو االكتتاب بها بمقتضى 

  .هذا القانون
  .تعتبر شهادة تسجيل الشركة بينة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها (2)

  .تلتزم الشركة وأعضاؤها بعد تسجيلها بعقد تأسيسها ونظامها كما لو وقع عليهما كل منهم (3)
  13المادة 

 اضافة عبارة المساهمة المحدودة
 

تضاف عبارة )المساهمة المحدودة( إلى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا  (1)
  .القانون

اهمة اسم معين يدل على غايتها وال يجوز أن يكون هذا االسم مستمدًا يجب أن يطلق على الشركة المس (2)
من اسم شخص طبيعي إال إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونًا باسم هذا الشخص 

ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الخصوصية التي تسجلت قبل نفاذ هذا القانون بأسماء أشخاص 
  .طبيعيين

 

صل الثانيالف  

  الشركة المساهمة الخصوصية



  11المادة 
 مشتمالت عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها

 
  :يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها ما يلي

  .تحديد عدد أعضائها من شخصين إلى خمسين شخصًا فقط (1)
  .تقييد حق نقل أسهمها (2)

الجمهور لالكتتاب في أسهم الشركة أو إسناد قرضهامنع دعوة  (3) .  
  15المادة 

 تغيير الشركة المساهمة الخصوصية لنظامها
 

إذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث أصبح خاليًا من الشروط الواجب ورودها فيه  (1)
بموجب المادة السابقة فإنها تفقد صفة الشركة الخصوصية اعتبارًا من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها 

زمة لتوفيق وضعها كشركة مساهمة خالل أربعة عشر يومًا من ذلك التاريخ أن تقدم إلى المراقب األوراق األ
ذا وقعت مخالفة لهذه المادة فتغرم الشركة بغرامة ال تزيد على خمسين ديناراً    .عامة وا 

 :يجوز لكل شركة مساهمة عامة أن تسجل نفسها شركة خصوصية وفقًا لإلجراءات التالية (2)
المادة السابقة تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة بحيث يصبح متفقًا وأحكام -أ . 

تقدم إلى المراقب طلبًا مرفقًا به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة -ب . 
يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل أو يرفض طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة  -ج

  .مساهمة خصوصية
لقانونية بتسجيلها ونشرها كشركة مساهمة بعد استيفاء الرسوم ا-إذا قبل الوزير الطلب، يقوم المراقب  -د

  .خصوصية على حسب اإلجراءات السابقة
ال يؤثر تسجيل الشركة المساهمة العامة كشركة مساهمة خصوصية في حقوقها ومسؤولياتها المتعلقة  (3)

  .بأي دين أو التزام جرى قبل تسجيلها بهذه الصفة
نية من هذه المادة ينتقل إليها كل حق في مال منقول كانت لدى إتمام تسجيل الشركة بموجب الفقرة الثا (4)

  .تمتلكه عند تسجيلها بمقتضى الفقرة الثانية المذكورة
 

 الفصل الثالث
  رأسمال الشركة المساهمة وأسهمها



  19المادة 
 تحديد العملة وحدها االدنى

 
 .أ( يجب أن يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد األردني)

( ال يقل رأسمال الشركة المساهمة العامة عن ثالثين ألف دينار ب( ويجب أن . 
  .ج( كما يجب أن ال يقل رأسمال الشركة المساهمة الخصوصية عن ألفي دينار)

  17المادة 
 احكام بشأن األسهم وأسناد القرض

 
ارها بقيمة أدنى يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتصدر األسهم بقيمتها االسمية وال يجوز إصد

 .من هذه القيمة
تصدر الشركات المساهمة أسهمًا وأسناد قرض وهي متساوية في الحقوق والواجبات وال يجوز التمييز بينها 

 .إطالقاً 
 .يعطي كل سهم أو سند رقمًا خاصاً 

كامل  بعد إغالق االكتتاب يعطى المكتتبون وثائق مساهمة مؤقتة إلى أن تستبدل بشهادات أسهم بعد تسديد
 .األقساط المستحقة

ما عينية وتعطى مقابل أموال أو حقوق  أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقدًا دفعة واحدة أو أقساط وا 
  .مقومة

  .تكون أسهم الشركات المؤسسة في المملكة اسمية
واحد وكذلك  السهم غير قابل للتجزئة، إنما يجوز أن يشترك فيه أكثر من شخص يمثلهم تجاه الشركة شخص

  .الحال إن اشتركوا في عدة أسهم
يجب أن يبين في نظام الشركة طريقة دفع األقساط في األسهم المقسمة قيمتها إلى أقساط على أن ال يقل 
القسط الواجب تسديده عند االكتتاب عن ربع قيمة السهم االسمية، ويجب تسديد كامل قيمته خالل أربع 

، وال ينطبق قيد هذه المدة على األسهم المكتتب بها قبل نفاذ هذا القانونسنوات من تاريخ تسجيل الشركة . 
  .كما يجب أن يحدد نظام الشركة طريقة توزيع األرباح (9)

  18المادة 
 سجل المساهمين



 
تحفظ الشركة سجاًل لمساهميها تدون فيه أسماؤهم وأرقام اسهمهم وتحويالت األسهم وأية تفاصيل أخرى 

  .ضرورية وتحفظ سجالت ودفاتر وأوراق الشركة في مكتبها
ذا رفض المسؤول عن الشركة  يجوز ألي مساهم أو أي شخص ذي عالقة أن يطلع على سجل المساهمين وا 

ذا استمرت الشركة في رفضها فللمحكمة طلبه فيجوز للمراقب أن يأم ر الشركة بالسماح باإلطالع عليه فورًا وا 
 .أن تأمرها بذلك

  .تعتبر سجالت ودفاتر الشركة بينة أولية على المسائل التي يجيز القانون قيدها فيه (3)
  16المادة 

 حقوق والتزامات مساهمي الشركة
 

اللتزامات المبينة في هذا القانون ونظام الشركةيتمتع جميع مساهمي الشركة بالحقوق ويخضعون ل .  
  51المادة 

 معامالت تغطية األسهم
 

  .بعد تسجيل الشركة المساهمة يباشر المؤسسون معامالت تغطية األسهم أو االكتتاب بها
يجوز للمؤسسين أن يغطوا كامل قيمة األسهم وحدهم أو باالشتراك مع غيرهم دون أن يطرحوها لالكتتاب 

العام، ويستثنى من ذلك الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز أو بمشاريع صناعية 
من رأس المال  %51ا يزيد على يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار. إذ ال يجوز للمؤسسين فيها تغطية م

ذا بقيت األسهم المطروحة، كلها أو بعضها بدون  ويطرح الباقي لالكتتاب العام بمقتضى هذا القانون، وا 
اكتتاب بعد انقضاء ثالثة أشهر على طرحها يسمح للمؤسسين بعد موافقة الوزير بتغطية األسهم المتبقية بدون 

  .تغطية
ا القيام باستثمار مشروع ذي امتياز أو إقامة مشاريع صناعية يزيد رأسمالها أما الشركات التي تكون غايته

من  %75على خمسين ألف دينار، والتي يشترك في تأسيسها أجنبي فيجوز للمؤسسين تغطية ما ال يزيد عن 
نظمة رأسمالها ويطرح الباقي لالكتتاب العام وفقًا لنص الفقرة السابقة على أن تراعى أحكام القوانين واأل

  .المرعية المتعلقة بتوظيف رؤوس األموال األجنبية في المملكة
  .ال تسري أحكام هذه المادة على الشركات المساهمة المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون (4)



  52المادة 
 االكتتاب

 
بقى من رأسمال الشركة ويطرح ما يت %11على المؤسسين في الشركة المساهمة أن يكتتبوا بما ال يقل عن 

منها بدون تغطية لالكتتاب العام بإعالن ينشر في صحيفتين يوميتين على األقل قبل أسبوع من بدء االكتتاب 
  :ويتضمن األمور التالية

 .أ( غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها)
  .ب( أسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسيته ومقدار المبالغ الذي اكتتب به)

( العينية إن وجدت وأسماء أصحابهاج( قيمة المقدمات  .  
  .د( مدة االكتتاب وشروط وقيمة األسهم وكيفية تسديدها)
  .هـ( المصرف أو المصارف التي يجري االكتتاب فيها)
  51المادة 

 اجراء االكتتاب
 

يجري االكتتاب في مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة وتدفع األقساط الواجب دفعها عند االكتتاب 
ى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمهابمقتض .  

  :يكون االكتتاب على وثيقة تتضمن
االكتتاب بعدد معين من األسهم -أ .  

قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها -ب .  
عنوان المكتتب -ج .  
جميع المعلومات األخرى الضرورية -د . 

أو األقساط الواجب دفعها مقابل إيصال يتضمن  يسلم المكتتب وثيقة االكتتاب إلى المصرف ويدفع القسط
اسم المكتتب وعنوانه وتاريخ اكتتابه وعدد األسهم والقسط المدفوع ورقمًا متسلساًل وغير ذلك من البيانات 

 .الضرورية وتوقيع المصرف
المكتتب بها يعتبر االكتتاب قطعيًا عند إتمام هذه المعاملة مع مراعاة األحكام المتعلقة بزيادة عدد األسهم 

  .على األسهم المعروضة
  .تعطى نسخة مطبوعة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في اإليصال (5)



  53المادة 
 مسؤولية المصرف في االكتتاب

 
على المصرف الذي يجرى فيه االكتتاب أن يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقًا ألحكام نظام الشركة وهو مسؤول 

هعن مراعاة أحكام . 
 .يحفظ المصرف األموال المقبوضة من المكتتبين وال يجوز له أن يسلمها إال إلى مجلس اإلدارة األول

  .المصرف مسؤول عن أي تصرف مخالف لذلك (3)
  51المادة 

 مدة االكتتاب
 

  .يظل باب االكتتاب مفتوحًا مدة ال تقل عن عشرين يومًا وال تتجاوز ثالثة أشهر
ات خالل المدة المحددة لها ثلثي األسهم جاز للمؤسسين تمديد االكتتاب مدة ال تتجاوز إذا لم تبلغ االكتتاب

 .ثالثة أشهر
ذا لم يكتمل االكتتاب بثلثي األسهم في نهاية هذه المدة وجب على المؤسسين إما بالرجوع عن تأسيس  وا 

 .الشركة أو إنقاص رأسمالها
عة لديها المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ في حالة الرجوع عن التأسيس، تعيد المصارف المود

 .فورًا إلى أصحابها كاملة
وفي حالة إنقاص رأس المال يعطي المكتتبون الحق بتثبيت اكتتابهم أو بالرجوع عنه ضمن مدة ال تقل عن 

 .شهر، فإذا لم يزعجوا عنه في غضونها اعتبر اكتتابهم األول مثبتاً 
ادة على الشركات التي طرحت أسهمها لالكتتاب العام قبل نفاذ هذا القانونال تسري هذه الم (6) .  

  55المادة 
 نفقات عدم اكتمال التأسيس

 
  .يتحمل المؤسسون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم يتم هذا التأسيس

  59المادة 
 تجاوز االكتتاب عدد االسهم المطروحة



 
ظهر أن االكتتاب قد جاوز عدد األسهم المطروحة فيجب أن تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم إذا 

  .وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من األسهم
  57المادة 

 التزامات مؤسسي الشركة بعد االكتتاب
 

 :يجب على مؤسسي الشركة خالل شهر من تاريخ إغالق االكتتاب
أن يقدموا إلى المراقب تصريحًا يعلنون فيه عدد األسهم التي جرى االكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط 

 .أو األقساط الواجب دفعها عند االكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك
( سسين إلى ب( أن يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة إلى االكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين والمؤ 

ذا لم يقم المؤسسون بإرسال هذه الدعوة خالل تلك المدة قام المراقب بالدعوة  اجتماع عام للهيئة التأسيسية، وا 
  .على نفقتهم

  58المادة 
 اجتماع الهيئة التأسيسية

 
 يرأس اجتماع الهيئة التأسيسية أحد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك االجتماع ويقوم رئيس االجتماع بإدارة

 .الجلسة وبالتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه إلى المراقب عند انتهاء االجتماع
يتألف النصاب القانوني الجتماع الهيئة التأسيسية بحضور مكتتبين يحملون نصف األسهم المكتتب بها 

  .وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد
وز للمكتتبين بأسهم عينية التصويت في القرارات المتعلقة باسهمهم العينيةال يج (3) .  

  56المادة 
 مهام الهيئة التأسيسية

 
تطلع الهيئة التأسيسية على تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات 

ات وموافقتها للقانون ولنظام الشركةالتأسيس مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلوم .  
 .وتنتخب مجلس اإلدارة األول ومدققي الحسابات

وتبحث في األسهم العينية التي أعطيت للمؤسسين كما تبحث في النفقات التأسيسية المصروفة من قبل 



 .المؤسسين وتتثبت من صحتها
  .ثم تقرر إعالن تأسيس وتسجيل الشركة نهائياً  (4)

  91المادة 
عالم الشركة بحقها في الشروع بأعمالهاا  

 
بعد إطالع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار إعالن تأسيس الشركة نهائيًا وعلى 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة األول وعلى الوثائق األخرى واقتناعه بصحة إجراءات التأسيس يعلم الشركة 
  .كتابة بحقها في الشروع بأعمالها

( من هذا القانون الشركات التي لم تطرح أسهمًا لالكتتاب العام 59)( لغاية 52ال تتقيد بأحكام المواد )
بمقتضى هذا القانون إنما على المؤسسين فيها قبل الشروع في أعمال الشركة أن يسلموا إلى المراقب ما 

  :يلي
من قيمة األسهم المكونة  %25تصريحًا يعلنون فيه أنه قد دفعت إلى مصرف مرخص مبالغ ال تقل عن 

مال الشركة وأنه جرت تغطيتها من المؤسسين وحدهم أو باالشتراك مع غيرهم بدون اكتتاب وأن يرفقوا لرأس 
مع هذا التصريح الوثائق المصرفية المؤيدة له وقائمة بأسماء المؤسسين والمساهمين وعدد أسهم كل منهم 

  .والمبالغ المدفوعة عنها والتي لم تدفع
  .محضر اجتماع الهيئة التأسيسية

بعد إطالع المراقب على هذه الوثائق واقتناعه بموافقتها لمتطلبات هذا القانون يعلم الشركة كتابة بحقها  -ج
  .في الشروع في أعمالها

  92المادة 
 الطعن بصحة تأسيس الشركة

 
يحق لكل متضرر أن يتقدم بالطعن القانوني إلى المحاكم المختصة بمقتضى القوانين المرعية حول تأسيس 

جراءات تسجيلها وحول المسؤولية عن اإلضرار أو المخالفات التي نتجت من جراء أعمال تأسيسها الش ركة وا 
  .وتسجيلها

  91المادة 
 الوثائق المؤقتة



 
بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائيًا يتسلم المساهمون مقابل مساهمتهم وثائق مختومة بخاتم الشركة وموقعة 

تتضمن هذه الوثائق البيانات التاليةمن المفوضين بالتوقيع عنها و  :  
 .أ( اسم المساهم وعدد أسهمه وعدد األقساط)
  .ب( ما دفع من هذه األقساط وتاريخ الدفع)

  .ج( الرقم المتسلسل للسند المؤقت وأرقام األسهم التي يشتمل عليها)
  .د( رأسمال الشركة ومركزها)

  93المادة 
ر المدفوعةمسؤولية المساهم عن قيمة األسهم غي  

 
 .المكتتب أو المساهم مدين للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة عن أسهمه

إذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس اإلدارة الحق في أن يضيف 
ها ولمجلس ينص عليها في نظام الشركة يلزم المساهم المتأخر عن التسديد بدفع %6فائدة ال تزيد على 

  .اإلدارة أن يتنازل عن استيفائها أو تخفيضها إلى نسبة يرى معها أن ال تتعرض الشركة لخسارة
 :لمجلس اإلدارة في حالة التأخر عن تسديد ما يطلب من المساهم دفعه بيع السهم وفقًا لإلجراءات التالية

ستحقة في خالل أسبوعين من تاريخ تسلمه تبلغ الشركة المساهم المقصر إشعارًا يكلف به بتسديد األقساط الم
  .اإلشعار

إذا لم يسدد المساهم األقساط المستحقة عليه بانتهاء هذا التاريخ يحق للشركة أن تعرض تلك األسهم للبيع في 
  .المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين قبل عشرين يومًا من تاريخ البيع

( مكان وزمان البيع وعدد األسهم المعروضة بالمزاد وأرقامها ج( يجب أن يحدد اإلعالن . 
د( بعد انقضاء المدة السابقة تجري معاملة البيع بالمزاد العلني في المكان والزمان المعلن عنهما وتباع )

من القيمة االسمية  %11األسهم بأعلى سعر معروض على أن يدفع كل مزاود سلفًا عربونًا ال يقل عن 
عروضة ويخسره المزاود الذي يستنكف عن قبول البيعلألسهم الم .  

  .هـ( ال يقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد إلجراء المزاودة)
و( يستوفى من ثمن المبيع كل المبالغ المطلوبة للشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي إلى )

  .صاحب األسهم



ز( إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد المبالغ المطلوبة للشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وتعتبر قيود )
  .الشركة فيما يتعلق بمعامالت البيع العلني صحيحة ما لم يثبت عكسها

  91المادة 
 اعطاء شهادة األسهم

 
ها أن قيمة األسهم قد سددت بكاملها بعد تسديد كامل قيمة األسهم يعطى المساهم شهادة أسهم يذكر في

ويتمتع حاملها بحق ملكية مطلقة لألسهم المبينة فيها وبجميع حقوق المساهم مثل اقتسام األرباح وحضور 
  .االجتماعات العامة والتصويت فيها

  95المادة 
 استقالل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للمساهمين

 
بموجوداتها -اهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم وتعتبر الشركة وحدها الذمة المالية للشركة المس

مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها وال يكون المساهمون مسؤولين شخصيًا عن خسائر  -وأموالها
  :والتزامات الشركة إال بمقدار أي رصيد متبقي بدون تسديد من أقساط األسهم التي يحملها كل مساهم

  99مادة ال
 تداول وبيع وثائق المساهمة

 
يجوز تداول وبيع وثائق المساهمة بعد أن يكون قد سددت من قيمة األسهم ما يعادل خمسين بالمائة على 

  .األقل
  97المادة 

 الحاالت التي ال يجوز لمجلس االدارة الموافقة على بيع ونقل االسهم
 

 -إن وجدت-ال بعد موافقة مجلس اإلدارة وبأية طريقة أو صيغة ال يتم بيع ونقل األسهم بالنسبة إلى الشركة إ
  .يرسمها نظام الشركة

  :وعلى كل حال ال يجوز لمجلس اإلدارة أن يوافق على بيع أو نقل سهم في األحوال اآلتية
إذا كان السهم مرهونًا أو محجوزًا أو محبوساً  -أ .  

إذا كان السهم مفقودًا ولم يعط به شهادة جديدة -ب .  



إذا كان البيع أو النقل مخالفًا لهذا القانون أو نظام الشركة أو مصلحتها -ج . 
في أية أحوال أخرى تحظرها القوانين واألنظمة المرعية -د .  

  98المادة 
 رهن السهم

 
  .يجوز رهن السهم على أن يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في وثيقة المساهمة أو شهادة األسهم

نص عقد الرهن على مصير األرباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهنيجب أن ي .  
ال يجوز رفع إشارة الرهن إال بعد تسجيل إقرار المرتهن باستيفاء حقه في تسجيل الشركة أو بموجب  (3)

  .حكم مكتسب الدرجة القطعية
  96المادة 

 حجز السهم
 

بالشركة توضع إشارة الحجز على وثيقة المساهمة أو شهادة األسهم إذا صدر قرار بحجز أسهم مساهم 
  .الخاصة به ويشار إلى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر عن مرجع مختص

 .ال يجوز حجز أموال الشركة تأمينًا أو استيفاء للديون على أحد المساهمين
نما يجوز حجز أسهم المدين وأرباحها وبيع هذه األس (3) هم على أن يجري ذلك وفقًا للقواعد المتعلقة وا 

  .بحجز األسهم وبيعها
  71المادة 

 سريان قرارات الهيئة العامة على الحاجز والمرتهن
 

تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم والمحجوز 
  .عليه

  72المادة 
 بيانات شهادة االسهم

 
بعد إجراء معامالت تسجيل البيع تعطي الشركة المشتري شهادة باألسهم أو اإلسناد التي اشتراها تبين عدد 

  .األسهم المبيعة وأرقامها واألقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة



  71المادة 
 معامالت تسجيل االسهم ونقلها بالهبة والميراث

 
  .تجري معامالت تسجيل األسهم المنقولة بالهبة بقرار من مجلس اإلدارة وفقًا للقواعد المقررة لتسجيل البيع

تنقل األسهم بالميراث وتسجل وفقًا لقواعد تسجيل البيع بناء على طلب يقدمه الورثة أو وكالؤهم أو أوصياؤهم 
تحقين وفقًا لألصول المرعيةإلى مجلس اإلدارة ويجري نقل أسهم المتوفى إلى أسماء المس .  

  .في جميع األحوال المذكورة في هذه المادة يعطى المساهم الجديد شهادة باألسهم التي أفرغت إليه (3)
  73المادة 

 فقدان شهادة االسهم
 

إذا فقدت وثيقة المساهمة أو شهادة فلمالكها المسجل في سجل الشركة أن يطلب منها إعطاؤه وثيقة شهادة 
  .جديدة بداًل من الضائعة

  .يعلن هذا الفقدان في جريدتين يوميتين مع ذكر أرقام الوثائق والشهادات وعددها
ادة جديدة على أن يؤشر عليها بأنها بعد مضي شهرين على تاريخ اإلعالن يعطى المساهم وثيقة أو شه (3)

  .أعطيت بداًل عن ضائع
  71المادة 

 تسديد القسط قبل موعد استحقاقه
 

 .يحق للمساهم تسديد قسط أو أكثر قبل موعد استحقاقه
وفي هذه الحالة تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث ال يجوز لذلك المساهم وال لغيره 

حجزهااستردادها أو  .  
يعتبر هذا الدفع كدفع سائر األقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل تسديد األقساط نفسها من  (3)

  .المساهمين اآلخرين
 

 الفصل الرابع
  األسهم العينية



  75المادة 
 تخمين قيمة األموال العينية المقدمة

 
أو جزء منه من أسهم عينية معطاة  إذا كان طلب تأسيس الشركة يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله

مقابل مقدمات عينية، فعلى المراقب قبل التنسيب بقبول تسجيل الشركة تعيين خبير أو أكثر على نفقة 
  .الشركة لتخمين قيمة األموال العينية المقدمة

  .تعتبر من المقدمات العينية حقوق االمتياز واالختراع وجميع الحقوق المعنوية (2)
  79المادة 

 اجراء التخمين
 

 .على الخبراء إنجاز أعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خالل ثالثة أشهر
إذا كان تقدير الخبراء متفقًا مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعامالت الالزمة لتسجيل 

  .الشركة
ن قيمة تلك المقدمات ال تبلغ القيمة المقدرة من قبل المؤسسين يجوز للمراقب أما إذا تبين من تقدير الخبراء أ

  .أن ينسب للوزير رفض تسجيل الشركة
ما تقدم مقدمات  يحق للمؤسسين تقديم طلب جديد يتضمن إما تنزياًل لعدد األسهم بما يتفق وتقدير الخبراء وا 

ذا تعذر ذلك يعين المراقب خبراء إضافية تجرى معاملة تقديرها وفق األصول السابقة بمعرف ة ذات الخبراء، وا 
  .غيرهم

إذا كان التقدير الثاني الصادر عن الخبراء متفقًا مع التقدير األصلي استكملت معامالت تسجيل  (5)
  .الشركة

  77المادة 
 بيانات االسهم العينية

 
امًا متسلسلة خاصة ويذكر فيها أنها تتضمن األسهم العينية ما تتضمنه األسهم النقدية من بيانات وتعطى أرق

  .أسهم عينية
  78المادة 

 قيود بإعطاء االسهم العينية



 
  .ال تعطي األسهم العينية إال عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها

  76المادة 
 تداول االسهم العينية

 
  .ال يجوز تداول األسهم العينية إال بعد انقضاء سنتين على إصدارها

إذا صدرت هذه األسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيئة التأسيسية الموافقة على تأسيس 
 .الشركة نهائيًا، تاريخًا إلصدارها
العامة بالموافقة على احداث هذه  إذا صدرت هذه األسهم بعد التأسيس فيعتبر تاريخ صدور قرار الهيئة

  .األسهم تاريخًا إلصدارها
ال يسري منع التداول على األسهم العينية المعطاة لمساهمي شركة مندمجة كانت أسهمها متداولة قبل  (4)

  .االندماج
  81المادة 

 حقوق اصحاب االسهم العينية
 

ب األسهم النقدية باستثناء الحقوق التي منعت يتمتع أصحاب األسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها أصحا
  .عنهم صراحة في هذا القانون

 

 الفصل الخامس
  زيادة وتخفيض رأس المال

  82المادة 
 زيادة رأس المال

 
يجوز للشركة المساهمة أن تزيد رأسمالها إذا كان رأسمالها األصلي قد تغطى بكامله أو قد دفعت جميع 

  .أقساط األسهم
من األسهم الممثلة في اجتماعها %75العامة قرارها بزيادة رأسمال الشركة بأكثرية  تصدر الهيئة .  

وفي هذه الحالة يقدم مجلس اإلدارة بطلب الزيادة إلى الوزير الذي له بناء على تنسيب المراقب قبول أو 



 .رفض هذه الزيادة
لألسهم القديمة وفي حالة صدور األسهم  يجب أن تكون القيمة االسمية لألسهم الجديدة معادلة للقيمة االسمية

الجديدة بسعر يزيد على قيمتها األصلية يقيد الفرق بين القيمة االسمية وسعر اإلصدار ربحًا لحساب 
  .االحتياطي اإلجباري

( 41يقدم هذا القرار إلى المراقب مع طلب الزيادة وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر الواردة في المادة )
يما لو طرأ تغيير على عقد التأسيس ونظام الشركةف .  

  .يجب تطبيق أحكام االكتتاب األصلي على األسهم الجديدة (6)
  81المادة 

 زيادة االسهم عن طريق احداث اسهم عينية جديدة
 

إذا رأى مجلس اإلدارة ضرورة زيادة األسهم عن طريق إحداث أسهم عينية جديدة، وجب عليه اتباع األصول 
لمنصوص عليها بشأن األسهم العينية المقدمة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة بوظائف الهيئة ا

  .التأسيسية
  83المادة 

 تخفيض رأس المال
 

يجوز للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجاتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة 
  .إنقاص رأسمالها إلى قيمة موجوداتها

84ال يقرر التخفيض إال مع االحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة ) ).  
( بالمائة من أصوات األسهم الممثلة 75يجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة بأكثرية )

في اجتماع الهيئة وأن يقدم طلب التخفيض إلى المراقب مرفقًا بالقرار المذكور وتتبع إجراءات الموافقة 
( ويرفق مع الطلب أيضًا جدول مصدق من مدققي الحسابات يبين 41والتسجيل والنشر بمقتضى المادة )

هالتزامات الشركة واسم كل دائن وعنوان . 
  :يجوز أن يجري التخفيض بأحد األشكال اآلتية

تنزيل قيمة األسهم االسمية بإبطال االلتزام بدفع األقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة 
  .الشركة



تنزيل قيمة األسهم االسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة على  -ب
  .الشركة أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها

  81المادة 
 اجراءات تخفيض رأس المال

 
المادة السابقة إشعارًا عن عزم الشركة على  يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في الجدول المذكور في

  .تخفيض رأسمالها ويعلن اإلشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين
 .يحق لكل دائن أن يقدم إلى المراقب خالل شهر من تاريخ آخر إعالن اعتراضًا على التخفيض

نتهاء مدة االعتراضيسعى المراقب لتسوية االعتراضات بالطرق الودية خالل شهر من تاريخ ا .  
إذا لم تتم تسوية االعتراضات خالل المدة المذكورة يكلف المراقب المعترضين بتقديم دعوى إلى المحكمة 

 .خالل شهر من تاريخ التكليف
إذا بلغ المدعي المراقب بإقامة الدعوى خالل تلك المدة تؤجل إجراءات الموافقة على التخفيض وتسجيله 

رار المحكمة الذي يعتبر قطعيًا بعد صدورهونشره إلى أن يصدر ق .  
إذا لم يقدم اعتراض إلى المراقب أو لم تقدم دعوى إلى المحكمة خالل المدد المعينة أو قدمت دعوى وقررت 

المحكمة إجازة التخفيض فعلى الشركة أن تطلب من المراقب أن يرفع تنسيبًا إلى الوزير بقبول التخفيض 
في المادة السابقة وعندها يجوز للوزير أن يصدر قرارًا بالموافقة على التخفيض  وتسجيله ونشره حسبما ورد

  .ومن ثم يسجل وينشر بعد استيفاء الرسوم القانونية
بعد تسجيل التخفيض يعتبر أن رأس المال المخفض قد حل في عقد التأسيس ونظام الشركة محل رأس  (7)

نسخة من عقد التأسيس والنظام تصدر أو تسلم إلى  المال األصلي ويجب إدخال هذا التعديل على كل
  .المساهمين أو إلى الغير بعد ذلك التاريخ

  85المادة 
 شراء الشركة اسهمها لحسابها الخاص

 
  .ال يجوز للشركة المساهمة أن تشتري أسهمها لحسابها الخاص

 

 الفصل السادس
  إسناد القرض



  89المادة 
 اصدار اسناد القرض

 
المساهمة أن تصدر إسناد القرضيحق للشركة  . 

إسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل 
 .المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضًا طويل األجل

  .ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة لالكتتاب العام (3)
  87المادة 

 حقوق اصحاب اسناد القرض
 

تعطي إسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال 
  .الشركة

  88المادة 
 شروط اصدار اسناد القرض

 
  :يتوقف إصدار إسناد القرض على استكمال الشروط التالية

 .أن يكون قد تم دفع رأسمال الشركة بكامله
( سمال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعيب( أن ال يجاوز القرض رأ .  

  .ج( موافقة الوزير المسبقة على إصدار اإلسناد)
  .د( أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة)

  86المادة 
 نشر بيان الموافقة على االصدار

 
على مجلس اإلدارة قبل القيام بالدعوة لالكتتاب بإسناد القرض ونشر أي إعالن لهذه الغاية في الصحف 
اليومية أن ينشر في الجريدة الرسمية بيانًا يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اإلصدار مع 

االسمية ومعدل فائدتها وموعد إيفائها اإلشارة إلى موافقة الوزير وعدد اإلسناد التي يراد إصدارها وقيمتها 
وشروطه وضماناته وعدد إسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة 



وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية األخيرة المصدقة ويحمل ذلك البيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
بيانويزود المراقب بنسخة من هذا ال .  

  61المادة 
 ذكر االيضاحات

 
يجب أن تذكر اإليضاحات المشار إليها في وثيقة االكتتاب وفي السند مع اإلشارة إلى عدد الجريدة الرسمية 

  .الذي نشر فيه البيان
  62المادة 

 الغاء االكتتاب
 

لم تراع المعامالت المنصوص  يحق للمكتتبين باإلسناد أن يلغوا اكتتابهم وأن يستردوا المبالغ التي دفعوها إذا
  .عليها في المواد السابقة

  61المادة 
 التصريح باألسهم المكتتب بها

 
يجب على أعضاء مجلس اإلدارة بعد إغالق االكتتاب باإلسناد أن يقدموا إلى المراقب تصريحًا بمقدار 

  .اإلسناد المكتتب بها
  63المادة 

 بيع االسناد لعدم تمام الدفع
 

ن ثمن اإلسناد قد دفع بتمامه عند االكتتاب ولم يجب المكتتبون الدعوة الموجهة لدفع الرصيد عند إذا لم يك
استحقاقه يحق للشركة أن تبيع هذه اإلسناد إما بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت وفقًا لإلجراءات 

  .المتبعة في بيع األسهم المتأخر دفع أقساطها
  61المادة 
ض ذات مكافأةاصدار اسناد قر   

 
  .يجوز إصدار إسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهالك السند أو وفائه



  65المادة 
 وفاء قيمة االسناد من قبل الشركة

 
 .يجري وفاء قيمة اإلسناد من قبل الشركة وفاقًا للشروط التي وضعت عند اإلصدار

  .وال يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره (2)
  69المادة 

 تكوين هيئة حملة اسناد القرض
 

  .يتكون حكما من أصحاب إسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار
  .وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين (2)

  67المادة 
 االجتماع االول للهيئة

 
ول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرضتجتمع هيئة حملة إسناد القرض أل (1) .  

 .وعلى الشركة خالل أسبوعين من تاريخ اختتام االكتتاب أن توجه دعوة للهيئة إلى االجتماع (2)
  .تدخل في جدول أعمال هذا االجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها (3)

  68المادة 
 االجتماعات الالحقة

 
ئة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليهاتعقد الهي (1) .  

بالمائة من قيمتها 5ويجب عليهم دعوتها لالجتماع عندما يطلب فريق من حملة اإلسناد يمثلون  (2) .  
  .وتجتمع هذه الهيئة أيضًا بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة (3)

  66المادة 
 الدعوة لالجتماع

 
  .تجري الدعوة بإعالن ينشر في إحدى الصحف اليومية (1)



 .تتضمن الدعوة جدول األعمال (2)
  .وال يجوز أن يتناول البحث في االجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول (3)

  211المادة 
 اتخاذ التدابير التحفظية

 
ق حملة اإلسناديحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقو  .  

  212المادة 
 نصاب اتخاذ القرارات

 
  .ال تكون قرارات الهيئة قانونية إال إذا كان الحاضرون يمثلون األكثرية المطلقة لإلسناد (1)

ذا لم يكتمل هذا النصاب يصار إلى دعوة الهيئة الجتماع ثان في الزمان والمكان اللذين دعيت فيهما  (2) وا 
ول وذلك خالل أربعة عشر يومًا من تاريخ هذا االجتماع على أن تشتمل الدعوة مجددًا الهيئة لالجتماع األ

  .على جدول أعمال لالجتماع الجديد
  .ويكفي في االجتماع الثاني أن يمثل فيه ربع قيمة اإلسناد (3)

  .تتخذ القرارات بموافقة ثلثي أصوات اإلسناد الممثلة في االجتماع (4)
  211المادة 

ير الماسة بحقوق حملة اسناد القرضالتداب  
 

كل تدبير يؤول إلى إطالة ميعاد الوفاء أو تخفيض معدل الفائدة أو رأسمال الدين أو إنقاص التأمينات 
الضامنة له وبوجه اإلجمال كل تدبير يمس حقوق حملة اإلسناد ال يجوز أن يتخذ إال بأكثرية ثالثة أرباع 

  .أصوات اإلسناد في االجتماع
  213دة الما

 حق حضور االجتماعات العامة
 

  .يحق لممثلي أصحاب إسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة (1)
  .وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين (2)

 

 الفصل السابع



  إدارة الشركة المساهمة
  211المادة 

 عدد اعضاء مجلس االدارة
 

المساهمة العامة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة وال يزيد على أحد عشريتولى إدارة الشركة  .  
إذا قل عدد المساهمين بالشركة الخصوصية عن عشرين شخصًا فتكون إدارتها بالشكل الذي يتفق عليه  -أ

 .الشركاء شأنها في ذلك شأن الشركة العادية
صية عن عشرين شخصًا فيتولى إدارتها مجلس إدارة أما إذا زاد عدد مساهمي الشركة المساهمة الخصو  -ب

ال يقل عن اثنين وال يزيد على خمسة ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس إدارة الشركة المساهمة 
 .العامة

تنطبق على مديري أو مجلس إدارة الشركة الخصوصية نفس األحكام المتعلقة بصالحيات وواجبات  -ج
كة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون: إال إذا ورد إسناد صريح وشروط مجلس إدارة الشر 

 .على ذلك
السابقتين زيادة األعضاء  -2-والبند )ب( من الفقرة  -1-يجوز في الحالتين الواردتين في الفقرة  (3)

  .بموافقة الوزير إذا اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك
  215المادة 

 مدة المجلس
 

تزيد مدة مجلس اإلدارة على أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديديجب أن ال  .  
  .يستمر مجلس اإلدارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى ينتخب المجلس الجديد

على الهيئة العامة أن تجتمع خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم  (3)
وعليها أن تنتخب أعضاء المجلس الجديد ويستثنى من ذلك األعضاء مندوبو الحكومة في حالة كون 

  .الحكومة مساهمة في الشركة
  219المادة 

 الترشيح لعضوية المجلس
 

م الشركة عدد األسهم التي يحق امتالكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة يحدد نظا (1)



  .وللوزير تقدير هذا العدد على حسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين
  .ال يجوز انتخاب أي مرشح للعضوية ال يملك ذلك العدد من األسهم (2)

أسهمه عن ذلك العدد خالل مدة العضويةتسقط تلقائيًا عضوية كل عضو تنقص  (3) .  
  217المادة 

 حجز النصاب المؤهل للعضوية
 

يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس اإلدارة محجوزًا ما دام عضوًا حتى مضي ستة  (1)
  .أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم وال يجوز التداول به خالل تلك المدة

توضع إشارة الحجز على هذه األسهم ويعتبر هذا الحجز رهنًا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات  (2)
  .المترتبة على مجلس اإلدارة ويشار إلى ذلك في سجل األسهم

  .ال تسري هذه المادة على أسهم الحكومة (3)

  218المادة 
 ممثلي الشخص االعتباري

 
ة أو البلديات وغيرها مساهمة في إحدى الشركات يحق له انتداب إذا كان الشخص اعتباري عام كالدول

  .ممثلين عنه في مجلس اإلدارة حسبما اتفق أو يتفق عليه بين األطراف المعنية
يتمتع ممثلو الشخص االعتباري المشار إليهم بالحقوق التي يتمتع بها األعضاء المنتخبون وعليهم نفس 

مساهمين في انتخاب بقية األعضاءالواجبات ولكنهم ال يشتركون مع ال . 
  .والشخص االعتباري المذكور مسؤول عن تصرفات ممثليه تجاه الشركة ومساهميها ودائنيها

  216المادة 
 المنع بسبب الجرائم الماسة بالشرف

 
 :ال يجوز أن يكون أي عضو في مجلس إدارة أي شركة من حكم عليه

 .أ( بأية جناية)
( ساءة األمانة والتزوير واإلفالس التقصيري والشهادة واليمين ب( بجنحة أخالقية أو ال سرقة واالحتيال وا 

  .الكاذبين



  221المادة 
 سرية التصويت

 
  .ينتخب المساهمون أعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت السري

  222المادة 
 اعداد قائمة بأسماء رئيس وأعضاء المجلس

 
بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وجنسية كل منهم  على كل شركة مساهمة أن تعد سنويًا قائمة (1)

  :وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأس مال الشركة وتاريخ انتخابه وتاريخ انتهاء مدته
  ترسل الشركة هذه القائمة إلى المراقب في خالل الشهر األول من سنتها المالية (2)
لقائمة خالل شهر من حصولهتعلم الشركة المراقب بكل تغيير يطرأ على هذه ا (3) .  

  221المادة 
 اقرار عضو المجلس باألسهم التي يملكها هو وأسرته

 
على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها أن يقدم مجلس اإلدارة في أول اجتماع له  (1)

إقرارًا بما يملكه من أسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أوالده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية 
  .وأن يتم ذلك خالل أسبوعين من حصول التغيير

إلقرارات من مجلس اإلدارة، وعلى المجلس تزويده بها خالل أسبوعين من يحق للمراقب طلب تلك ا (2)
  .تاريخ تسلم الطلب

  223المادة 
 اقراض الشركة العضاء مجلس ادارتها

 
ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألي من أعضاء مجلس إدارتها ويستثنى من ذلك البنوك 

زاولة األعمال الداخلة ضمن غايتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة وشركات االئتمان إذ يجوز لها في م
  .إلى العمالء أن تقرض أعضاء مجلس إدارتها

  221المادة 
 كشف المبالغ المصروفة لالعضاء والتعهدات المحالة



 
يئة يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين إلطالعهم في مكتب الشركة الرئيسي قبل انعقاد اله

 :العامة العادي السنوي بأسبوع على األقل وحتى انتهاء انعقادها كشفًا مفصاًل يتضمن البيانات التالية
أ( جميع المبالغ التي حصل عليها من الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضائه في )

  .السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومكافآت
( على خمسمائة دينار أحالته الشركة في تلك السنة والجهة أو الجهات التي أحيل ب( كل تعهد تزيد قيمته 

  .عليها التعهد
  .يقوم مجلس اإلدارة بتزويد المراقب بنسخ من هذه البيانات

  .يكون مجلس اإلدارة مسؤواًل عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة هذه البيانات (3)
  225المادة 

نات الماليةاعداد الميزانية والبيا  
 

على مجلس اإلدارة أن يعد خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبيانًا يتضمن 
حساب األرباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات قانونيين، مع بيان آخر يتضمن شرحًا وافيًا 

 .ألهم بنود اإليرادات والمصروفات
مع تقرير مدققي الحسابات إلى كل مساهم بالبريد المسجل مع الدعوى الجتماع الهيئة  ترسل تلك البيانات

  .العامة العادي التي يجب توجيهها قبل موعد االجتماع بأربعة عشر يومًا على األقل
  .يجب أن تشمل الدعوة على جدول األعمال (3)

لى مد (4) ققي حسابات الشركةترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة إلى المراقب وا  .  
  229المادة 

 نشر دعوة المساهمين لالجتماع
 

باإلضافة إلى ما ورد في المادة السابقة يعلن مجلس اإلدارة دعوة المساهمين )الهيئة العامة( لالجتماع في 
  .صحيفتين يوميتين ويكون اإلعالن قبل انعقاد الجلسة بأسبوع على األقل

  227المادة 
بياناتنشر الميزانية وال  



 
على مجلس اإلدارة أن ينشر الميزانية العامة وحساب األرباح والخسائر وموجزًا عن تقرير مجلس اإلدارة في 

 .إحدى الصحف اليومية وذلك خالل شهرين من تاريخ انعقاد الهيئة العامة
ها والشركات تعفى من القيام بهذه المعامالت الشركات التي لم تدع الجمهور لالكتتاب بأسهمها وقت تأسيس

  .المساهمة الخصوصية

  228المادة 
 العضوية في مجلس ادارة اكثر من شركة

 
ال يجوز ألي شخص أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من ثالث شركات مساهمة عامة وال يجوز  (1)

  .له أن يكون مديرًا ألكثر من شركة مساهمة عامة واحدة
تساهم بها الحكومة فال يجوز للشخص الواحد ولو كان ممثاًل  أما الشركات ذات االمتياز أو التي (2)

  .لشخص اعتباري أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أكثر من شركتين منها
وعلى أي حال ال يجوز ألي شخص أن يتقدم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة  (3)

ا وقت الترشيح يساوي العدد المقرر في هذه إذا كان عدد الشركات التي يشترك بعضوية مجلس إدارته
  .المادة

  226المادة 
 عمر المرشح

 
  .ال يجوز ترشيح من لم يكمل الحادية والعشرين من عمره لعضوية مجلس اإلدارة

  211المادة 
 الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية المجلس

 
ال يجوز لمن يشغل وظيفة عامة الجمع بين تلك الوظيفة وعضوية مجلس إدارة أية شركة إال بوصفه ممثاًل 

  .للحكومة

  212المادة 
 اشتراط انتخاب االعضاء من المؤسسين



 
يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد ال يقل عن نصف أعضاء مجلس اإلدارة األول من بين 

  .مؤسسي الشركة
  211المادة 

 رفض العضوية
 

على المنتخب لعضوية مجلس اإلدارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية أن يعلم اإلدارة بذلك في خالل 
  .عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة االنتخاب ويعتبر سكوته قبول منه في العضوية

  213المادة 
 شغور مركز العضو المنتخب

 
في مجلس اإلدارة لسبب من األسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس اإلدارة إذا شغر مركز عضو منتخب  (1)

  .من المساهمين الحائزين على مؤهالت العضوية
يتبع هذا اإلجراء كلما شغر مركز في المجلس ويبقى هذا التعيين مؤقتًا حتى يعرض على الهيئة العامة  (2)

المركز الشاغر بمقتضى هذا القانون وفي هذه  في أول اجتماع لها كي تقوم بإقراره أو بانتخاب من يملىء
  .الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس اإلدارة

  211المادة 
 صالحيات المجلس

 
 :لمجلس اإلدارة السلطات والصالحيات للقيام بجميع األعمال التي تكفل السير العمل في الشركة وفقًا لغاياتها

توجيهات الهيئة العامة وأن ال يخالف قراراتها وال نظام الشركة وال أحكام هذا ولكن على المجلس أن يتقيد ب
  .القانون

تعين في نظام الشركة الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس اإلدارة االستدانة ورهن عقارات الشركة  (3)
عطاء الكفاالت، ويستثنى من ذلك الشركات التي تتعاطى األعمال المصرفية   .وا 

  215ة الماد
 انتخاب رئيس مجلس االدارة ونائب الرئيس والمفوض بالتوقيع عن الشركة



 
يجتمع مجلس اإلدارة في مكتبة خالل أسبوع من تاريخ انتخابه. وينتخب باالقتراع السري أو بالطريقة  (1)

  .التي يراها رئيسًا ونائبًا للرئيس
ا يرى ذلك مناسبًا عضوًا مفوضًا أو أكثر يكون يجوز لمجلس اإلدارة أن ينتخب باالقتراع السري عندم (2)

 .له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس اإلدارة
تزود الشركة المراقب بصورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه واألعضاء المفوضين في خالل أسبوع  (3)

 .من تاريخ كل قرار
  219المادة 

رئيس مجلس االدارة رئيس للشركةاعتبار   
 

رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام كافة السلطات، ويعتبر توقيعه كتوقيع  (1)
  .مجلس اإلدارة بكامله في عالقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خالف ذلك

العامة أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته وعلى رئيس مجلس اإلدارة بالتعاون مع اإلدارة (2) :  
 .نائب رئيس مجلس اإلدارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه (3)

  217المادة 
دارة الشركة  الجمع بين رئاسة المجلس او العضوية فيه وا 

 
عام  يجوز أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي عضو آخر فيه بوظيفة مدير (1)

 .الشركة أو نائب المدير العام أو مساعد المدير بقرار من مجلس اإلدارة بأكثرية ثلثي أعضائه
وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في الشركة خالف ما ورد في الفقرة  (2)

ة على األقل مقدار األجر أو ( أعاله إال إذا نص نظام الشركة على جواز ذلك ويحدد مجلس اإلدارة بأغلبي1)
  .التعويض

  218المادة 
 مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن المخالفات

 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين واألنظمة والتعليمات العامة أو 

 .ضد نظام الشركة



حول دون إقامتها بالنسبة إلى المساهمين الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها هي دعوى شخصية وال ي
  .اقتراع من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة

  216المادة 
 مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن التقصير المتعمد والخطأ الشديد

 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه المساهمين عن تقصيرهم المتعمد أو إهمالهم الشديد، أما  (1)

النسبة إلى الغير فإنهم غير مسؤولين مبدئيًا عن ذلك الخطأب . 
ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد أو اإلهمال الشديد  (2)
يحق للمحكمة أن تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو مديري الشركة أو مدققي حساباتها ديون 

عضهاالشركة كلها أو ب .  
 .تعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين في المسؤولية أم ال (3)

ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية عنهم إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء  (4)
  .الوكيل بأجر

  231المادة 
 حق اقامة الدعوى على رئيس وأعضاء مجلس االدارة

 
ذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم أن  إن حق إقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. وا 

  .يدعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة
  232المادة 

 االحتجاج باالبراء الصادر عن الهيئة العامة
 

ال يمكن االحتجاج باإلبراء الصادر عن الهيئة العامة إال إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية  (1)
عالن تقرير مدققي الحسابات   .وا 

  .وال يشمل هذا اإلبراء إال األمور اإلدارية التي تمكنت الهيئة اإلدارية العامة من معرفتها (2)
  231المادة 

 منح المسؤولية وتوزيعها



 
  .تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضوًا واحدًا من أعضاء مجلس اإلدارة أو مشتركة بينهم جميعاً  (1)

  .ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين على حسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب (2)
  233المادة 

 تقادم دعوى المسؤولية
 

وات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سن
  .اإلدارة حسابًا عن أعماله

  231المادة 
 تعيين المدير العام للشركة

 
يعين مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية مديرًا عامًا للشركة ويفوضه باإلدارة العامة لها بالتعاون مع المجلس كما 

تتطلب ذلك وعليه في الحالتين أن يعلم المراقب خطيًا بذلك أن له حق عزله إذا كانت مصلحة الشركة .  
  235المادة 

 مكافآت رئيس وأعضاء المجلس
 

أ( يتناول الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مكافآتهم بمعدل نسبي من األرباح الصافية توزع بينهم على ) (1)
( من %11ن عشرة بالمائة )حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب أن ال يزيد ذلك المعدل ع

( دينارًا سنويًا للعضو الواحد751األرباح المعدة للتوزيع ويشترط أن ال تتجاوز تلك المكافآت ) .  
ب( تحدد مكافآت األعضاء )مندوبي الحكومة( على حسب األنظمة الصادرة بموجب هذا القانون لهذه )

  .الغاية
ندوبو الحكومة في الشركات التي تساهم بها الحكومة يعطى أعضاء مجلس إدارة الشركة بمن فيهم م (2)

الذين يتولون إدارة الشركة خالل فترة لم تصل بها الشركة بعد إلى مرحلة تحقيق الربح تعويضًا عن جهدهم 
بمعدل خمسة دنانير عن كل جلسة من جلسات المجلس على أن ال يتجاوز هذا التعويض مبلغ ثالثمائة 

  .دينار سنوياً 
  392المادة 

 اجتماعات المجلس



 
  .يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة خطية من رئيسه أو بناء على طلب ربع أعضائه على األقل (1)

  .يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية (2)
اع في يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة أو في المكان الذي يعينه الرئيس إذا تعذر االجتم (3)

  .مركز الشركة
  .يجب أن ال تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات في السنة (4)

  237المادة 
 تنظيم سجل محضر الجلسات

 
  .ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس واألعضاء الذين حضروا الجلسة (1)

  .وعلى العضو المخالف أن يسجل سبب مخالفته خطيًا فوق توقيعه (2)
الرئيس يجوز إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من (3) .  

  238المادة 
 تفاصيل ادارة الجلسة والدعوة اليها

 
يحدد النظام الداخلي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسة والدعوة إليها واألمور األخرى التي لم ترد في هذا 

  .القانون
  236المادة 

 نصاب صدور القرارات
 

ذا تساوت اآلراء يرجح الرأي الذي  تصدر قرارات مجلس اإلدارة باألكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين وا 
  .يكون الرئيس بجانبه

  211المادة 
 التصويت بالوكالة او المراسلة

 
  .ال يجوز التصويت بالوكالة أو بالمرسلة في اجتماعات مجلس اإلدارة



  212المادة 
 استقالة عضو المجلس

 
  .يجب أن تكون استقالة عضو مجلس اإلدارة خطية وأن تبلغ إلى المجلس (1)

وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ تبليغها إلى المجلس، وال تتوقف على قبول من أحد أو ال يجوز الرجوع  (2)
  .عنها

  211المادة 
 اقالة رئيس المجلس او احد األعضاء

 
اإلدارة أو أحد أعضائه بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس  (1)

بأغلبية ثلثي أعضائه أو بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما ال يقل عن عشرين بالمئة من األسهم 
  .وبعد سماع أقوال العضو المطلوب إقالته. وترسل نسخة من قرار اإلقالة إلى المراقب

ة إلى مجلس اإلدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية إذا قدم طلب اإلقال (2)
ذا لم يقم  وجب على المجلس أن يوجه خالل عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب الدعوة لعقد هيئة عامة، وا 

  .المجلس بذلك قام المراقب بالدعوة لالجتماع على حساب الشركة
مجلس أو أحد أعضائه في اجتماع الهيئة العامة إال إذا ورد ذلك صراحة ال يجوز بحث إقالة رئيس ال (3)

  .في جدول أعمالها مع بيان اسم الشخص المطلوب إقالته
يجري االقتراع على اإلقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على التقرير السنوي لمجلس  (4)

 .اإلدارة وتقرير مدققي الحسابات
  213المادة 

عن الجلسات التغيب  
 

إذا تغيب رئيس المجلس أو أحد أعضائه عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر  (1)
( 2مستقياًل بقرار يتخذه مجلس اإلدارة ويبلغه لذوي العالقة، ويستثنى من ذلك العضو مندوب الحكومة. )

ر متتالية ولو كان هذا التغيب بسبب ويعتبر مستقياًل إذا تغيب عن اجتماعات مجلس اإلدارة لمدة ستة أشه
  .عذر مشروع



  211المادة 
 وجود المصلحة في العقود

 
ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود  (1)

  .والمشاريع واالرتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها
والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين يستثنى من ذلك المقاوالت  (2)

باالشتراك في العروض على قدم المساواة شريطة أن يكون عضو مجلس اإلدارة صاحب العروض األنسب 
وأن تكون موافقة المجلس على هذا العرض بأغلبية ال تقل عن ثلثي أعضاء المجلس باستثناء العضو 

  .صاحب العالقة
  .ويجب تجديد هذه الموافقة في كل سنة إذا كانت العقود واالرتباطات ذات التزامات طويلة األجل (3)

ال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن  (4)
  .يقوموا بعمل منافس

  215المادة 
 انتهاء مدة مجالس االدارة القائمة

 
خالل فترة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتهي مدة مجالس اإلدارة القائمة حاليًا وعلى جميع 
الشركات أن تدعو هيئاتها العامة النتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء هذه الفترة باستثناء المجالس التي جرى 

تعديالتهو  1962( لسنة 33انتخابها وفق أحكام القانون المؤقت رقم ) .  
  219المادة 

 استقالة جميع اعضاء مجلس االدارة او فقد المجلس نصابه القانوني
 

إذا استقال جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض أعضائه يحق 
راه مناسبًا لتتولى إدارة للوزير بعد قبول هذه االستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة بأي عدد ي

أعمال الشركة على أن يدعو الهيئة العامة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة النتخاب مجلس 
  .إدارة جديد

  217المادة 
 دعوة الوزير الهيئة العامة الجتماع طارئ



 
كة تعاني أوضاعًا مالية أو إذا ثبت للوزير بعد االستئناس برأي المراقب المبني على أسباب مبررة أن الشر 

إدارية سيئة لم يستطع مجلس إدارة الشركة معالجتها وتالفيها مما يجعل استمرارها مهددًا لمصلحة الشركة 
ومساهميها يحق له أن يدعو في الحال الهيئة العامة الجتماع طارئ، ويعرض عليها أوضاع الشركة من 

دارية، وأن يطلب رأيها في الموضوع حت ى إذا وافقت بأغلبيتها المطلقة على حل المجلس القائم، يحق مالية وا 
للوزير تشكيل لجنة إلدارة أعمال الشركة لمدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لمدة أقصاها سنة أخرى بموافقة 
الهيئة العامة، وعلى الوزير في هذه الحالة أن يدعو الهيئة خالل تلك المدة النتخاب مجلس إدارة جديد، 

للجنة المشار إليها بهذه المادة مكافأة على حساب الشركة يقدرها الوزيروتمنح ا .  

  218المادة 
 الهيئة العامة التأسيسية

 
تطبق على الهيئة العامة التأسيسية األحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في قسم تأسيس الشركات من هذا 

 .الباب الثاني
  216المادة 

يةاجتماعات الهيئة العامة العاد  
 

تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على األقل بناء على دعوة من مجلس اإلدارة في التاريخ الذي يحدده 
نظام الشركة على أن ال يتجاوز األشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ويجوز دعوتها أيضًا في 

  .األحوال المنصوص عليها في هذا القانون
  251المادة 

 رئاسة االجتماعات ونصاب الجلسات
 

  .يرأس االجتماعات رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة لذلك (1)
ذا لم يتم النصاب في الجلسة األولى، فيوجه الرئيس الدعوة إلى اجتماع ثان (2)   .وا 

  252المادة 
 قانونية الجلسات



 
ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف ال تعتبر الجلسة األولى قانونية  (1)

  .أسهم الشركة
إذا لم يحصل النصاب في الجلسة األولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة  (2)

  .فيها
  251المادة 

 نصاب صدور القرارات
 

االجتماعتصدر القرارات باألكثرية العادية لألسهم الممثلة في  . 

  253المادة 
 صالحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها ومشتمالت جدول االعمال

 
تتناول صالحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول 

 :أعمال اجتماعاتها السنوي األمور التالية
  .أ( سماع تقرير مجلس اإلدارة)

( سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن أحوالها وحساباتها وميزانيتها ب( .  
  .ج( مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها)

  .د( انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة)
  .هـ( تحديد األرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس اإلدارة)

و( البحث في اقتراحات االستدانة أو الرهن أو أعضاء الكفاالت حسبما يقتضي نظامها واتخاذ القرارات )
  .بذلك

  251المادة 
 االجتماع غير العادي للهيئة العامة

 
تجتمع الهيئة العامة اجتماعًا غير عادي بناء على دعوة مجلس اإلدارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ 
إليه من مساهمين يحملون ما ال يقل عن ربع أسهم الشركة أو بناء على طلب خطي يقدمه المراقب أو مدققو 

قنع المراقب بتلك األسبابمن حملة أسهم تلك الشركة و  %15الحسابات بناء على طلب ما ال يقل عن  .  



يجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الهيئة العامة في الحاالت الثالث األخيرة في مدة ال تتجاوز الخمسة  (2)
  .عشر يومًا من تاريخ تسلم الطلب

  .يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة (3)
  255المادة 

 النصاب القانوني لالجتماع
 

ال يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيًا ما لم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون  (1)
 .أكثر من نصف أسهم الشركة

من حملة أسهم الشركة على األقل %41إذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة األولى فيجب تمثيل  (2)
ذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة يلغى االجتماع في الجلسة الثاني ة حتى يكون النصاب قانونيًا وا 

  .مهما كانت أسباب الدعوة إليه
  .أما في حاالت فسخ الشركة أو تصفيتها فيجب أن ال يقل التمثيل فيها عن ثلثي أسهم الشركة (3)

  259المادة 
 اتخاذ القرارات

 
ة من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ويكون تصدر القرارات بأكثري (1)

  .لكل سهم صوت واحد
من مجموع األسهم الممثلة في االجتماع  %75خالفًا للقاعدة السابقة يجب أن تصدر القرارات بأكثرية  (2)

 :في األحوال التالية
  .أ( تعديل نظام الشركة)

( ة أو مؤسسة أخرىب( اندماج الشركة في شرك .  
 .ج( فسخ الشركة وتصفيتها)

 .د( إقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو رئيسه)
  .هـ( نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي المملكة على أن يقترن هذا القرار بموافقة الوزير أيضاً )

ة بالنص الكامل ( من هذه المادة إال إذا ذكرت صراح2ال يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة ) (3)
  .في الدعوة الموجهة إلى المساهمين

إذا تضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية موضوع تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها  (4)



الداخلي فيجب إرفاق التعديالت المقترحة بها مع الدعوة لالجتماع كي يتسنى للمساهمين دراستها قبل 
  .االجتماع

  257المادة 
حيات الهيئة العامة غير العاديةصال  

 
أ( للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في األمور الداخلة ضمن صالحياتها وفي األمور )

  .الداخلة ضمن صالحية الهيئة العامة العادية
ب( إذا بحثت الهيئة العامة غير العادية األمور الداخلة في صالحيات الهيئات العامة العادية فإنها تصدر )

  .قراراتها بالنسبة إلى هذه األمور العامة العادية
  258المادة 

 تنظيم جدول اعمال الهيئات الثالث
 

دارة جدول أعمال الهيئتين العادية ينظم المؤسسون جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس اإل
  .وغير العادية

  256المادة 
 التقيد بجدول االعمال

 
  .ال يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول األعمال

  291المادة 
 حق المساهم في االشتراك في أبحاث الهيئة العامة

 
ميع ما عليه من أقساط أو فوائد لكل مساهم سدد قبل اجتماع الهيئة العامة لثالثة أيام على األقل ج (1)

  .أقساط مستحقة للشركة حق االشتراك في أبحاث الهيئة العامة رغم كل نص مخالف
  .ولكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه (2)
  292المادة 

 التوكيل لحضور اجتماعات الهيئة العامة



 
مةيجوز التوكيل ألحد المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العا . 

تكون الوكاالت المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على نموذج خاص تعده  (2)
  .الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله إلى كل مساهم مع الدعوة لحضور االجتماع

( %5المئة )ال يجوز بأي حال أن يزيد عدد األسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في  (3)
  .من رأس مال الشركة المدفوع

  291المادة 
 تنظيم جدول الحضور

 
ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين وعدد  (1)

 .األصوات التي يملكها كل منهم أصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم، ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة
  .يعطى للمساهم بطاقات لدخول االجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يحملها (2)

يشرف المراقب أو من ينتدبه على عملية تسجيل أسماء المساهمين الذين يحضرون اجتماع الهيئة  (3)
ستعانة بمن العامة وتحديد األسهم التي يمثلونها سواء باألصالة أو بالوكالة ويحق له تحقيقًا لهذه الغاية اال

يحتاج إليه من الموظفين الحكوميين أو موظفي الشركة ذات العالقة وعلى المسؤولين في الشركة تقديم كافة 
  .التسهيالت الالزمة

يتولى المراقب أو من ينتدبه إعطاء بطاقات حضور اجتماعات الهيئات العامة ويجب أن تكون هذه  (4)
مراقب أو من ينتدبه وال يحق حضور االجتماع إال لحاملي البطاقات البطاقات ممهورة بخاتم الشركة وتوقيع ال

  .فقط
  293المادة 

 اجراءات الجلسات
 

يعين رئيس الهيئة العامة كاتبًا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو غيرهم ويختار مراقبين لجمع  (1)
  .األصوات وفرزها

له لحضور اجتماعات أي من الهيئات العامةعلى مجلس اإلدارة أن يدعو المراقب أو من يمث (2) . 
عالن 1يتولى المراقب مع المراقبين المنصوص عليهما في الفقرة ) (3) ( عملية جمع األصوات وفرزها وا 

  .نتائج انتخاب مجلس اإلدارة



يقوم المجلس بإبالغ المراقب جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في خالل شهر من تاريخ  (4)
ذهااتخا .  

  .ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقب والكاتب (5)
يعطى للمراقب ولموظفي الحكومة مقابل الجهد الذي يقومون به في حالة تنفيذ أحكام هذه المادة أو  (6)

بمعرفة المراقب المادة التي سبقتها مكافأة ال تقل عن مائة دينار يقررها مجلس اإلدارة وتوزع .  
  291المادة 

 اعطاء نسخ عن محضر الجلسات
 

  .يجوز إعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس
  295المادة 

 طريقة التصويت
 

  .يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس، أما في االنتخابات واإلقالة من العضوية فيكون االقتراع سرياً 
  299المادة 

لهيئة العامة واالعتراض عليهاالزامية قرارات ا  
 

القرارات التي تصدرها الهيئة العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون  (1)
  .لمجلس اإلدارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين

  .وال يجوز االعتراض على قرارات الهيئات العامة إال وفقًا للقانون (2)
  .وال يوقف االعتراض تنفيذ القرارات إال بعد الحكم على بطالنها (3)

وعلى كل حالة ال يجوز سماع الدعوى ببطالن أي قرار تتخذه الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على  (4)
  .اتخاذه

  297المادة 
 قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس او نظام الشركة

 
مة بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة تخضع إلجراءات الموافقة والتسجيل والنشر إن قرارات الهيئة العا

( وتخضع أيضًا لذات اإلجراءات قراراتها بفسخ الشركة أو اندماجها بشركة أخرى مع 41بمقتضى المادة )



ًا الشركتان تقيدها بأحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب. وفي حالة االندماج تسجل مجدد
  .المندمجتان معًا بشركة واحدة ذات شخصية اعتبارية جديدة

 

 الفصل الثامن
  مدققو الحسابات

  298المادة 
 انتخاب مدققي الحسابات

 
تنتخب الهيئة العامة من بين المحاسبين القانونيين مدققًا للحسابات أو أكثر لمدة سنة واحدة قابلة  (1)

  .للتجديد
ذا أهملت الهيئة العامة انتخاب المدقق أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل، فعلى مجلس  (2) وا 

  .اإلدارة أن ينسب للمراقب ثالثة أسماء لينتقي منهم من يمأل المركز الشاغر

  296المادة 
 القيود على تعيين مدقق الحسابات

 
  .ال يجوز أن يعين مدققًا للحسابات من كان شريكًا ألحد أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال الشركة

  271المادة 
 اعمال مدققي الحسابات

 
يقوم مدققو الحسابات مجتمعين أو منفردين بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل  (1)

مة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد خاص أن يبحثوا عما إذا كانت الدفاتر منظ
  .نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية

وللمدققين أن يطلعوا كلما أرادوا على سجالت الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وأن يطلبوا من  (2)
هذا المجلس أن يضع تحت تصرفهم كل  مجلس اإلدارة أن يوافيهم بالمعلومات الالزمة للقيام بوظيفتهم وعلى

  .ما من شأنه تسهيل مهمتهم
  272المادة 

 تقرير مدققي الحسابات عن حالة الشركة



 
يجب على المدققين أن يضعوا تقريرًا خطيًا يقدمونه إلى الهيئة العامة وللمراقب عن حالة الشركة  (1)

االقتراحات المتعلقة بتوزيع األرباح وأن يقترحوا  وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس اإلدارة وعن
في هذا التقرير أما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وأما بإعادتها لمجلس 

  .اإلدارة
 :ويجب أن يبحث التقرير األمور اآلتية (2)

العامة للقوانين ولدفاتر الشركة  مطابقة الميزانية وحساب األرباح والخسائر المعروضين على الهيئة -أ
  .ولحالتها المالية

موقف المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة من حيث تقديمهم للمدققين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل  -ب
 .القيام بمهمتهم وتسهيل إجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها

لقانون أو نظام الشركة فعليهم أن يبلغوا ذلك خطيًا لرئيس مجلس  إذا اطلع المدققون على مخالفات (3)
  .اإلدارة وللمراقب

  .أما في األحوال الخطيرة فعليهم أن يرفعوا األمر إلى الهيئة العامة (4)
 .ويضع المدققون تقاريرهم إما باإلجماع أو باألكثرية وللمخالف أن يقدم مخالفته بتقرير مستقل (5)

م تقرير مدققي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات إذا لم يقد (6)
  .وبتوزيع األرباح باطل

  271المادة 
 دور المدققين في دعوة الهيئة العامة لالنعقاد

 
شركة أو في إذا أهمل رئيس مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة لالجتماع في المواعيد المقررة في نظام ال (1)

 .هذا القانون فيجب على المدققين أن يطلبوا إليه دعوتها
  .ويحق لهم أيضًا منفردين ومجتمعين أن يطلبوا إليه دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأوا ذلك مفيداً  (2)

  273المادة 
 مسؤولية مدققي الحسابات وتقادمها

 
تكبونها في عملهممدققو الحسابات مسؤولون عن األخطاء التي ير  (1) .  



تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة  (2)
  .ونظرت فيه بتقريرهم

  271المادة 
 افشاء االسرار من قبل مدققي الحسابات

 
المراقب( المعلومات التي ال يجوز للمدققين أن ينقلوا إلى المساهمين بصورة فردية أو إلى الغير )باستثناء 

 .اّطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض
 

 الفصل التاسع
  حسابات الشركة

  275المادة 
 تحديد السنة المالية للشركة

 
 .تتبع السنة المالية للشركة السنة الشمسية ويجوز أن يحدد نظام الشركة تاريخ بدايتها ونهايتها (1)

 .تحتفظ كل شركة بسجالت حسابية منظمة بطريقة أصولية (2)
  279المادة 

 اقتطاع االحتياطي االجباري
 

( من األرباح الصافية يخصص لحساب االحتياطي %11يجب أن يقتطع كل سنة عشرة في المائة ) (1)
  .اإلجباري

الحساب ما يعادل ربع رأس مال  ال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا (2)
الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس اإلدارة إلى أن تبلغ االقتطاعات رأس مال وعندئذ يجب 

 .وقفها
ال يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري على المساهمين، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد األدنى للربح  (3)

كات ذات االمتياز وذلك للسنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا المعين في اتفاقيات امتياز الشر 
  .الحد

  .ويجب أن يعادل االحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية (4)
ال يجوز توزيع أية أرباح إال بعد اقتطاع االحتياطي اإلجباري وال يجوز توزيع أية حصص على  (5)



إال من األرباحالمساهمين  .  
من رأسمالها تحويل  %45يجوز لمجلس إدارة الشركة التي تساهم الحكومة بنسبة ال تقل عن  (6)
 .موجوداتها الثابتة بعد تقديرها وفق األصول من قبل لجنة يعينها مجلس اإلدارة إلى رأسمال الشركة

  277المادة 
 المسؤولية عن اقتطاع االحتياطي االجباري

 
اإلدارة ومدققو الحسابات مسؤولون عن اقتطاع المبالغ المخصصة لالحتياطي اإلجباري  أعضاء مجلس

 .واالحتياطات األخرى واالستهالك على حسب النسب الواردة في نظام الشركة أو المتعارف عليها فنياً 
  278المادة 

 اقتطاع االحتياطي االختياري
 

أن تقرر سنويًا اقتطاع جزء من األرباح الصافية باسم  يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح اإلدارة (1)
احتياطي اختياري على أن ال يزيد المبلغ المقرر سنويًا على عشرين في المائة من األرباح الصافية لتلك 

  .السنة
وال يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم االحتياطي االختياري نصف قيمة رأس المال  (2)

باستثناء شركات التأمين والمصارف الشركة وذلك . 
ذا لم يستعمل يجوز لمجلس اإلدارة  (3) يستعمل االحتياطي في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة وا 

  .إعادته إلى المساهمين بشكل أرباح
  276المادة 

 اقتطاع جزء من االرباح تتناسب وطبيعة عمل الشركة
 

عة عمل الشركة مقابل االلتزامات المترتبة على الشركة بموجب يجب اقتطاع جزء من األرباح يتناسب وطبي
 .قوانين العمل، وتعتبر هذه االقتطاعات جزء من النفقات العامة وذلك ألغراض ضريبة الدخل

  281المادة 
 صندوق مساعدة عمال الشركة

 
 .يجوز أن ينص نظام الشركة على إنشاء صندوق خاص بمساعدة عمال الشركة

 



 الفصل العاشر
  فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

  282المادة 
 تقييد فسخ الشركة

 
 .ال تفسخ الشركة المساهمة إال بعد أن تتم إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا الفصل

  281المادة 
 انواع التصفية

 
 :تصفى الشركة المساهمة
  تصفية اختيارية، أو (1)

  .تصفية إجبارية بواسطة المحكمة (2)
  283المادة 

 حاالت التصفية االختيارية
 

 :يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في األحوال التالية (1)
  .أ( بانتهاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغاية التي تأسست من أجلها أو باستحالة إتمامها)

  .ب( بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها عند وقوعه)
  .ج( بصدور قرار من الشركة باندماجها أو بفسخها وبتصفيتها)

 .د( وفي الحاالت المنصوص عليها في نظام الشركة أو في هذا القانون)
  .تقرر التصفية االختيارية الهيئة العامة للشركة بمقتضى هذا القانون (2)

  281المادة 
 تعيين المصفي وعمله

 
ذا لم يصدر قرار إذا لم يعين نظام الشركة مصفيًا  أو أكثر فتعينهم الهيئة العامة عند إصدارها قرار التصفية وا 

  .عنها بتعيين المصفي، فيطلب إلى المحكمة تعيينه
  .يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها ويجوز للمحكمة أن تعين مكافآته



  285المادة 
 قرار التصفية

 
ختيارية وتعيين المصفي إلى المراقب فورًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية يجب إرسال قرار التصفية اال (1)

 .وفي صحيفة يومية
 .تبدأ مدة التصفية من تاريخ صدور القرار بها (2)

تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في أعمالها من بدء التصفية إال للمدى الضروري لتحسين سير  (3)
صيتها القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها تحت التصفية ويمثلها التصفية، إنما تستمر للشركة شخ

  .المصفي لغاية فسخها عند انتهاء إجراءات التصفية
  289المادة 

 نتائج التصفية االختيارية
 

 :تترتب على التصفية االختيارية للشركة النتائج التالية
( التساويأ( تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها ب .  

 .ب( حين تعيين المصفي تبطل جميع صالحيات مجلس اإلدارة إال تلك التي يوافق المصفي على بقائها له)
  .ج( يباشر المصفي الصالحيات التي يخولها القانون له في التصفية اإلجبارية)

( يون وتعتبر هذه القائمة د( ينظم المصفي قائمة بأسماء المدينين وتقريرًا بأعمال المطالبة بدفع األقساط والد
  .بينة أولية على أن األشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون
 .هـ( على المصفي أن يدفع ديون الشركة ويسوي مالها وما عليها)

و( إذا عين عدة مصفين فيجوز ألي منهم أن يباشر الصالحية التي يخولها هذا القانون بحسب القرار )
ذا  لم يتخذ قرار كهذا فيباشر الصالحية ما ال يقل عن اثنين منهمالمتخذ بتعيينهم، وا  .  

 .ز( يجوز للمحكمة ألسباب تراها عادلة أن تعزل المصفي أو أن تعين مصفيًا آخر محله أو معه)
  287المادة 

 اتفاق التصفية
 

وبين دائنيها  كل اتفاق يتم بين مجلس إدارة الشركة الموجودة في دور التصفية االختيارية أو مصفيها (1)
يكون ملزمًا للشركة إذا اقترن بموافقة الهيئة العامة ويكون ملزمًا للدائنين إذا قبله دائنون تبلغ ديونهم ثالثة 



 .أرباع الدين المستحق على الشركة
يجوز ألي دائن أو مدين أن يطعن باالتفاق أمام المحكمة خالل واحد وعشرين يومًا من تاريخ إقراره،  (2)

لمحكمة عندئذ أن تعدله أو تؤيده أو ترفضه حسبما تراه عاداًل ويكون قرارها قطعياً ويجوز ل . 
  288المادة 

 صالحية الفصل في المسائل التي تنشأ اثناء التصفية
 

يجوز للمصفي أو ألي مدين أو دائن للشركة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أية مسألة تنشأ أثناء  (1)
ية حسبما يجري في التصفية اإلجباريةإجراء التصفية االختيار  . 

إذا اقتنعت المحكمة أن من العدل ومن مصلحة الشركة أن تفصل في تلك المسألة على أية صورة،  (2)
 .فيجوز لها أن تصدر القرار الذي تستصوبه وتراه عادالً 
  286المادة 

 دعوة المصفي للهيئة العامة للدائنين
 

االختيارية، أن يدعو إلى اجتماع الهيئة العامة للشركة للحصول على يجوز للمصفي في دور التصفية  (1)
 .موافقتها على أي أمر يراه ضرورياً 

على المصفي دعوة الدائنين بإعالن ينشره في صحيفتين يوميتين إلى اجتماع عام خالل شهرين من  (2)
ئمة بأسماء الدائنين ومقدار مطالبهم، تسلمه العمل ليقدم إليهم فيه بيانًا وافيًا عن أعمال الشركة وحالتها وقا

 .ويحق للدائنين تعيين مفتشين لمراقبة التصفية ومساعدة المصفي
  261المادة 

 تعريف لفظة مدين
 

تعني لفظة )مدين( أينما وردت في هذا الفصل كل شخص ملزم بتاريخ تصفية الشركة المساهمة بدفع  (1)
مال إلى موجوداتها وتشمل أيضًا كل شخص ملزم بالدفع أثناء إجراءات التصفية ولغاية الفصل النهائي فيمن 

 .يجب اعتبارهم مدينين
كته أو طابق إفالسهإذا توفي أو أفلس المدين فيستحق الدين على تر  (2) . 

  262المادة 
 نفقات ومصاريف التصفية االختيارية



 
تدفع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف التي صرفت على تصفية الشركة االختيارية بما في 

 .ذلك أجرة المصفي. ويكون لها حق امتياز على جميع االدعاءات األخرى
  261المادة 
ثناء التصفية االختياريةطلب التصفية االجبارية ا  

 
ال يمنع التصفية االختيارية أي دائن أو مدين من طلب تصفيتها تصفية إجبارية بواسطة المحكمة التي لها 

 .أن تقتنع أواًل بأن التصفية االختيارية تجحف بحقوق المدينين أو الدائنين
  263المادة 

 قرار المحكمة بوجوب االستمرار بالتصفية االختيارية
 

أن  -بناء على طلب يقدمه أي دائن أو مدين-إذا قررت الشركة إجراء التصفية االختيارية، فيجوز للمحكمة 
تصدر قرارًا بوجوب االستمرار في التصفية االختيارية بشرط أن تكون تحت إشرافها وأن تجري التصفية على 

بدون تدخل  -في هذه الحال-ته حسب الشروط والقيود التي تراها المحكمة عادلة ويباشر المصفي صالحيا
 .المحكمة إنما مع مراعاة أية قيود تضعها له

  261المادة 
 حاالت التصفية االجبارية

 
 :يجوز أن تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية إجبارية

 .أ( إذا اتخذت الشركة قرارًا بإجراء تصفيتها)
 .ب( إذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها)

 .ج( إذا لم تشرع في أعمالها خالل سنة واحدة من تسجيلها أو أوقفت أعمالها مدة سنة كاملة)
د( إذا نقص عدد أعضائها المساهمين إلى ما دون االثنين في الشركة المساهمة الخصوصية والى ما دون )

 .السبعة في أية شركة مساهمة أخرى
  .هـ( إذا عجزت عن وفاء ديونها)

  265المادة 
لمحكمة المختصة بنظر دعوى التصفيةا  



 
إن محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية أو أي 

 .طلب ينشأ عن أعمال التصفية بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر

  269المادة 
 طلب التصفية والطلبات عن اعمال التصفية

 
اإلجبارية إلى المحكمة بالئحة دعوى، أما الطلبات التي تقدم إلى المحكمة بشأن أية يقدم طلب التصفية  (1)

 .مسألة تنشأ عن أعمال التصفية فإنها تقدم بموجب استدعاء بإشعار
الشركة أو كل دائن أو مدين لها أو المصفي -يكون المدعي أو المستدعي على حسب الحال (2) .  

أيضًا أن يقدم دعوى بتصفية الشركة المساهمةيحق للمراقب أو للنائب العام  (3) . 
  267المادة 

 دعوى التصفية
 

 .تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم الئحة دعوى التصفية لها (1)
يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن تقرر تأجيلها أو ردها أو الحكم بالتصفية أو أن تصدر قرارًا  (2)

ما تقتضيه العدالة وأن تحكم بالمصاريف والنفقات على من يكونون في رأيها مسؤولين عن أسباب مؤقتًا حسب
 .التصفية

يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أو المستدعي، أن توقف وتمنع السير في أية دعوى أو  (3)
وز السير في أية دعوى إجراءات كانت قد أقيمت أو اتخذت ضد الشركة وال تزال قائمة أمام المحاكم، وال يج

 .أو إجراءات جديدة أقيمت على الشركة بعد تقديم دعوى التصفية
يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم دعوى التصفية وقبل صدور قرار بالتصفية أن تعين مصفيًا  (4)

راقبمؤقتًا يقدم كفالة إلى المحكمة ويحدد قرار تعيينه، صالحياته ويبلغ هذا القرار حااًل إلى الم . 
يجوز للمحكمة عندما تحكم بالتصفية أن تعين مصفيًا أو أكثر وأن تقوم من وقت إلى آخر باستبداله أو  (5)

 .عزله أو إضافة آخر إليه
  268المادة 

 صدور القرار بتصفية شركة مساهمة عامة



 
المؤقت  إذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعيين مصف مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة أو المصفي

 .المحافظة واإلشراف على جميع األموال التي تملكها الشركة

  266المادة 
 وضع المصفي يده على جميع أموال الشركة

 
يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قرارًا يخول المصفي وضع يديه على جميع األموال  (1)

ًا للقرار المذكورالعائدة إلى الشركة وتسلم هذه األموال إلى المصفي تنفيذ . 
يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قرارًا تأمر فيه أي مدين أو أمين أو كيل أو  (2)

مصرف أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور في وقت تعيينه جميع 
هر بأنها تخص الشركةالنقود واألموال والدفاتر واألوراق الموجودة لديه والتي يظ . 

يعتبر القرار الصادر من المحكمة إلى أي مدين بينة قاطعة على استحقاق المبلغ الوارد فيه أو المبلغ  (3)
 .الذي صدر قرار بدفعه، مع مراعاة حق االستئناف

اً تعتبر جميع األمور الواردة في القرار صحيحة وتسري على الكافة وفي جميع اإلجراءات األخرى أيض (4) . 
ال فإنهم  (5) للمحكمة أن تعين المدة أو المدد الواجب على الدائنين أن يثبتوا خاللها ديونهم أو ادعاءاتهم وا 

 .يحرمون من نصيبهم في التوزيع الذي يتم قبل إثبات هذه الديون
  .تسوي المحكمة حقوق المدينين فيما بينهم وتوزع كل زيادة على مستحقيها (6)

  111المادة 
ت المصفيصالحيا  

 
يجوز للمصفي أن يقيم أية دعوى أو يتخذ أية إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها بصدد  (1)

 .األموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها
 .وأن يدافع، ويتدخل كفريق في الدعاوى واإلجراءات المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها (2)

أعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها ويدير أمورها ويقوم بتحصيل موجوداتها  وأن يباشر (3)
  .وتوزيعاتها

 .وأن يعين محاميًا أو وكياًل آخر يساعده في القيام بواجباته (4)



ويجوز ألي دائن أو مدين أن يرفع طلبًا إلى المحكمة حول مباشرة المصفي هذه الصالحيات ويكون  (5)
لب قطعياً قرارها في هذا الط . 

  112المادة 
 تعيين لجنة تفتيش لالشتراك بالعمل مع المصفي

 
يجب على المصفي أن يدعو خالل شهرين من تاريخ تعيينه دائني الشركة ومدينيها لالجتماع كل فريق  (1)
منهم على حدة، وبحضور المراقب لتقرير ما إذا كان يجب تعيين لجنة تفتيش لالشتراك بالعمل مع المصفي 

سماء أفرادهاوأ . 
يجوز للمصفي بناء على ما قرره الدائنون أو المدينون أن يطلب إلى المحكمة تعيين لجنة تفتيش  (2)

 .تساعده، وللمحكمة حينئذ أن تعين هذه اللجنة

  111المادة 
 االموال التي يقبضها المصفي لحساب الشركة تحت التصفية

 
ضها لحساب الشركة تحت التصفية إلى المصرف الذي يجب على المصفي أن يدفع األموال التي يقب (1)
تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. وال يجوز له أن يدفع إلى المصرف لحسابه الخاص ما 

 .يقبضه من األموال بصفته مصفياً 
 يويجب على المصفي أن يرسل إلى المحكمة والمراقب حسابًا بما يقبضه ويدفعه بصفته مصفيًا، ف (2)

  .المواعيد التي تقرر ويصدق على صحة هذا الحساب مدقق حساب التصفية والمحكمة أو المراقب
يجب على المصفي أن يحفظ دفاتر منظمة وسجالت ويجوز ألي دائن أو مدين اإلطالع عليها تحت  (3)

  .إشراف المحكمة
يجب على المصفي أن يراعي في إدارة موجودات الشركة وتوزيعها على دائنيها أية تعليمات صدرت  (4)

  .بقرار الدائنين أو المدينين في اجتماع عام أو بقرار عن المحكمة
  .يجوز للمصفي دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتأكد من رغباتهم وتعليماتهم (5)

صفي أن يطلب من المحكمة أن تقرر بشأن أية مسألة تنشأ أثناء التصفية ويكون قرارها فيها يجوز للم (6)
 .قطعياً 

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يستعمل المصفي رأيه الخاص في إدارة أموال الشركة وتوزيعها على  (7)



  .الدائنين
فيجوز للمتضرر أن يقدم طلبًا إذا تضرر أي شخص من أي عمل قام به المصفي أو من قرار أصدره  (8)
إلى المحكمة بشأن ذلك وللمحكمة أن تؤيد أو تبطل أو تعدل ذلك العمل أو القرار على حسب رأيها ويكون 

  .قرارها قطعياً 
  113المادة 

 منح مصاريف التصفية حق االمتياز
 

ًا حول دفع النفقات إذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونها، فيجوز للمحكمة أن تصدر قرار 
  .والمصاريف التي صرفت أثناء التصفية بما فيها أجور المصفي من موجودات الشركة وتعطى حق امتياز

  111المادة 
 قرار فسخ الشركة

 
حين إتمام التصفية، تصدر المحكمة قرارًا بفسخها وتعتبر منحلة من تاريخ هذا القرار، ويبلغ المصفي هذا 

ذا قصر المصفي عن القيام بما ذكر القرار إلى المراقب ل نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وا 
( يومًا من تاريخ صدور القرار فيغرم المصفي خمسة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره14خالل مدة ) .  

  115المادة 
 تنفيذ قرارات المحكمة وأوامرها

 
تنفذ قرارات المحكمة وأوامرها الصادرة بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة التي تنفذ فيها 

  .األحكام األخرى
  119المادة 

 استئناف قرارات التصفية
 

مع مراعاة أحكام هذا الفصل بشأن بعض القرارات القطعية يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية 
ذلك إلى محكمة االستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة لالستئناف في قانون أصول الشركة أو أثناء 

  .المحاكمات الحقوقية المعمول به



  117المادة 
 ارسال نسخة من قرارات التصفية للمراقب ونشره

 
ة أيام ترسل نسخة من قرار التصفية إلى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خالل سبع (1)

  .من صدوره
  .يجب أن يذكر في جميع أوراق الشركة وتحت اسمها بأنها تحت التصفية (2)

  118المادة 
 التصرف بأموال الشركة بعد البدء بالتصفية

 
يعتبر كل تصرف بأموال الشركة أو نقل ألسهمها أو تغيير في مركز أعضائها تم بعد البدء بالتصفية باطاًل 

الف ذلكما لم تقرر المحكمة خ . 
يعتبر كل حجز أو تنفيذ أو إجراء يتم بشأن أموال الشركة أو موجوداتها بعد البدء في التصفية باطاًل مهما 

  .كانت الغاية منه
ليس للمحكوم له أن يحتفظ بما أوقعه قبل بدء التصفية من حجز أو إجراء على موجودات الشركة وأموالها إال 

  .إذا تم التنفيذ قبل بدء التصفية
إذا أبلغ مأمور اإلجراء قبل بيع األموال المحجوزة أو قبل إتمام معاملة التنفيذ إعالنًا بتعيين مصفي مؤقت أو 

بصدور قرار تصفية، فيجب على مأمور اإلجراء أن يسلم المصفي األموال المحجوزة أو التي استلمها من 
  .الشركة وتكون نفقات اإلجراء دينًا ممتازًا على تلك األموال

يعتبر كل رهن سائر على مشروع الشركة أو أموالها أنشئ خالل ستة أشهر من تاريخ البدء بالتصفية  (5)
  .باطاًل إال إذا ثبت أنه كان بإمكان الشركة تسديد ديونها حااًل بعد إنشاء الرهن

جراء احتياليًا إزاء دائني الشركة كل انتقال أو رهن أو تسليم بضائع أ (6) و دفع أو تنفيذ أو يعتبر باطاًل وا 
  .أي تصرف أو فعل آخر يتعلق بمال أجرته الشركة أو تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية

  116المادة 
 ترتيب الديون الممتازة

 
  :تميز الديون التالية على كافة الديون األخرى أثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي

 .جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية



  .جميع األجور والرواتب المستحقة ألي موظف أو مستخدم في الشركة
جميع األجور والتعويضات المستحقة ألي عامل أو مستخدم في الشركة -ج . 
جميع بدالت اإليجار المستحقة ألي مؤجر عن عقارات مؤجرة للشركة -د . 

ودات الشركة ال تفي بتسديدها تتساوى الديون المذكورة مع بعضها وتدفع بكاملها إال إذا كانت موج (2)
االحتفاظ بالمبالغ الالزمة  جميعها ففي هذه الحالة تخفض نسبيًا بالتساوي. وتدفع الديون المذكورة فورًا بعد

  .لنفقات التصفية ومصاريفها ويكون لها حق امتياز على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن
  121المادة 

 المسؤولية عن اساءة واستعمال أموال الشركة
 

إذا ساء أي مؤسس في الشركة أو عضو في مجلس إدارتها أو مدير أو موظف فيها أو المصفي  (1)
استعمال أية نقود أو أموال تخص الشركة أو أبقاها لديه أو أصبح ملزمًا بدفعها أو مسؤواًل عنها فيجوز 

كة مع الفائدة القانونية وتضمنه التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه فضاًل للمحكمة أن تحكم عليه بإعادتها للشر 
  .عن أية مسؤولية جزائية

إذا ظهر أن الشركة التي تحت التصفية لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة خالل السنتين السابقتين لتاريخ  (2)
منه في تقصير الشركة بدء التصفية فيعتبر كل عضو من أعضاء إدارتها وكل موظف فيها اشترك عن علم 

  .أو تواطأ على ذلك أنه ارتكب جرمًا يعاقب عليه بالحبس مدة سنة واحدة
إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد االحتيال على دائني الشركة فيجوز  (3)

لم بذلك ملزمًا للمحكمة أن تعتبر كل عضو مجلس إدارة سابق أو حالي اشترك في إدارة أعمالها وهو عا
  .شخصيًا عن جميع ديون الشركة والتزاماتها أو عن أي منها حسبما تأمر المحكمة دون تحديد التزامه

  122المادة 
 بيان اجراءات التصفية

 
إذا لم تنته التصفية خالل سنة من البدء بها، فيجب على المصفي أن يرسل إلى المراقب بيانًا يتضمن  (1)

إجراءات التصفية والحالة التي وصلت إليهاالتفاصيل المتعلقة ب . 
ذا ظهر من هذا البيان أو خالفه أن لدى  (2) يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على هذا البيان وا 

المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يوزع منذ مدة ستة أشهر بعد استالمه، فيجب على 
اسم الشركة التي تحت التصفية في مصرف يعينه المراقبالمصفي أن يودع ذلك فورًا ب .  



يجوز ألي شخص أن يدعي بأن له الحق في أي مبلغ في المصرف أن يطلب من المحكمة أن تقرر  (3)
  .دفع المبلغ إليه، إن أثبت استحقاقه ويجوز للمتضرر استئناف قرار المحكمة بالدفع أو عدمه

  121المادة 
ل العاشرنطاق سريان احكام الفص  

 
تسري أحكام هذا الفصل العاشر، تبعًا للتغيير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في  (1)

المملكة بمقتضى هذا القانون أو القوانين السابقة الملغاة، وعلى الشركات األجنبية التي لها موجودات في 
  .المملكة سواء أكانت مسجلة فيها أم لم تكن

لها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة الملغاة، ولم تسجل فيجوز كل شركة يجب تسجي (2)
  .تصفيتها بواسطة المحكمة بناء على طلب المراقب أو النائب العام

 

 الفصل الحادي عشر
  رقابة الحكومة

  123المادة 
 مراقبة الشركات المساهمة

 
يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة  يحق للوزير والمراقب مراقبة الشركات المساهمة في كل ما

بموجبه ونظام الشركة، ويحق لهما في أي وقت تكليف مدقق حسابات الشركة أو انتداب مدقق حسابات آخر 
  .وعلى حساب الشركة القيام بتدقيق حساباتها وقيودها وسائر أعمالها

  121المادة 
كةصالحية الوزير في التحقيق في أعمال أي شر   

 
يجوز للوزير أن ينتدب شخصًا أو أكثر أو مدقق حسابات مرخص للتحقيق في أعمال أية شركة وتقديم تقرير 

بالمئة من أسهم الشركة أو بناء على أسباب معقولة  21له عنها وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 
التي تعطى له أو لهم على حساب  يقتنع بها الوزير بناء على تنسيب المراقب ويقرر الوزير مقدار المكافأة

  .الشركة مقابل الجهد الذي يبذل
يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية اإلطالع على جميع قيود ودفاتر ومستندات وأوراق الشركة ويحق لهم 



  .أيضًا توجيه األسئلة لموظفيها ومدققي حساباتها
ًا يعاقب عليه القانون فللوزير أن يحيل األمر إلى إذا ظهر التحقيق أن أية مخالفة قد ارتكبت مما يشكل جرم

  .القضاء
يجوز للوزير أن يطلب إلى المساهمين المشار إليهم في الفقرة األولى تقديم كفالة ال تزيد على )مائة  (4)

  .وخمسين دينارًا( لقاء مصاريف التحقيق
  125المادة 

 صالحية المراقب في االطالع على بيانات اي شركة
 

يحق للمراقب أن يطلع بنفسه أو بواسطة من ينتدبهم من الموظفين لهذه الغاية على قيود ودفاتر ومستندات 
  .وأوراق أية شركة، وعلى مجلس اإلدارة تقديم كافة التسهيالت الضرورية لذلك

  129المادة 
 دعوة مجلس االدارة للهيئة العامة لالجتماع

 
على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الهيئة العامة لالجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة وفي  (1)

  .هذا القانون
ذا لم يدع المجلس الهيئة العامة لالجتماع أو تأخر في ذلك يحق للمراقب بعد إخطار مجلس اإلدارة  (2) وا 

لالجتماع وينظم جدول األعمال وتكون جميع تكاليف وعدم االستجابة لهذا اإلخطار أن يدعو الهيئة العامة 
  .الدعوة على نفقة الشركة

  127المادة 
 اطالع المساهمين على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب

 
يحق لكل مساهم أن يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وأن يحصل على صورة مصدقة 

لرسم المحدد في األنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانونعن أي منها مقابل دفع ا .  

  128المادة 
 توقف الشركة عن تعاطي اعمالها



 
إذا تبين للمراقب أن شركة مساهمة توقفت عن تعاطي أعمالها مدة تزيد على سنة فيجوز له أن يطلب  (1)

الل المدة ولكن المراقب لم منها جوابًا خالل شهر واحد حول توقفها عن العمل. فإذا لم تجب أو أجابت خ
ذا اقتنع  يقتنع بصحة جوابها بأنها لم تتوقف فيحق له أن يطلب إلى الوزير أن يشطب تسجيلها من السجل وا 
الوزير بذلك فيصدر قرارًا بشطب تسجيلها ويجري إعالنه في الجريدة الرسمية، وتبقى مسؤولية كل عضو من 

ا، إن كانت هنالك مسؤولية ويجوز تنفيذ هذه المسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة وكل مدير أو موظف فيه
ضدهم كأن الشركة لم تشطب. وليس في هذه المادة ما يسمى بصالحية المحكمة بتصفية الشركة التي شطب 

  .اسمها من السجل
يحق لكل متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى المحكمة في قرار الشطب خالل مدة ثالثة أشهر  (2)

ذا اقتنعت المحكمة بأنه عند شطب الشركة من السجل كانت من تاريخ نش ر إعالنه في الجريدة الرسمية وا 
تتعاطى أشغالها وأن العدل يقضي بإعادة اسمها إلى السجل فتصدر قرارًا بذلك وتعتبر عندئذ الشركة كأن 

صته في الجريدة وجودها ظل مستمرًا ولم تشطب وترسل نسخة عن هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خال
  .الرسمية

 

 الفصل الثاني عشر
  الشركات المساهمة األجنبية

  126المادة 
 اشتراط التسجيل

 
أ( ال يجوز ألية شركة مساهمة أجنبية أو هيئة أجنبية تتعاطى األعمال التجارية أن تتعاطى أي عمل في )

  .المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون
( ( ديناراً 251فة ألحكام هذه المادة تعرض الشركة بغرامة ال تزيد على )ب( كل مخال .  

  111المادة 
 طلب التسجيل

 
 :يقدم طلب التسجيل إلى المراقب مع البيانات والوثائق التالية

نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية  (1)
  .تأسيسها



أدلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل واستثمار  أية (2)
  .رؤوس األموال األجنبية فيها بمقتضى أية قوانين وأنظمة وتعليمات أردنية مرعية

  .قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها وجنسية كل منهم (3)
كة بموجبها إلى شخص يقيم عادة في المملكة القيام نسخة مصدقة عن سند الوكالة التي تفوض الشر  (4)

 .بأعمالها وتلقي الرسائل والتبليغات نيابة عنها
  .أية بيانات أو معلومات أخرى يراها المراقب ضرورية (5)

  .يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو كاتب العدل الشخص الموكل عنها بتمثيلها والقيام بكافة أعمالها (6)
  112المادة 

 صالحية الوزير في قبول او رفض التسجيل
 

يقدم المراقب إلى الوزير طلب تسجيل الشركة األجنبية مع الوثائق والبيانات األخرى مشفوعًا برأيه ويجوز 
  .للوزير أن يقبل أو يرفض تسجيل الشركة المذكورة

  111المادة 
 موافقة الوزير على التسجيل

 
في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية إجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية 
على حسب القواعد المقررة للشركات األردنية ويتبع ذات اإلجراء إذا طرأ أي تغيير على البيانات والوثائق 

( أعاله221المذكورة في المادة ) .  
  113المادة 

ي عن اعمال الشركة وميزانيتهاالتقرير السنو   
 

على الشركة أن تقدم إلى المراقب في خالل ثالثة أشهر من نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن أعمالها ونسخة 
عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين وله أن يطلع بذاته على سجالت الشركة وكافة مستنداتها 

  .إذا رأى ضرورة لذلك

  111المادة 
يان اسم الشركة والبلد الذي تأسست فيهب  



 
  .على الشركة أن تبين بوضوح في جميع قيودها وأوراقها اسمها واسم البلد الذي تأسست فيه

 

 الفصل الثالث عشر
  العقوبات

  115المادة 
 جريمة االحتيال

 
من أقدم على تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة االحتيال على كل  (1)

 :ارتكاب األفعال التالية
أ( إصدار األسهم أو وثائقها المؤقتة أو النهائية أو قام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل )

صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة والتصديق على نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها قبل النشر في 
 .الجريدة الرسمية

( ندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة ألحكام هذا القانونب( إصدار س .  
إجراء اكتتابات صورية لألسهم أو قبول دفع االكتتاب بصورة وهمية أو غير حقيقية -ج . 
نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على االكتتاب باألسهم أو بإسناد القرض -د .  
أو إعطاء معلومات غير صحيحة فيها أو في تقرير مجلس اإلدارة أو  تنظيم ميزانية غير مطابقة للواقع -هـ

تقرير مدققي الحسابات أو اإلدالء بمعلومات غير صحيحة إلى الهيئة العامة أو إلى كتم معلومات 
يضاحات أوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو أصحاب  وا 

 .العالقة
باح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقيةتوزيع أر  -و . 
تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة أو أغفل فيها بيان الحقيقية عن سوء نية بقصد إيهام ذوي العالقة  -ز

 .وتطبق العقوبات نفسها على الشريك والمتدخل
ب بغرامة ال تقل عن مئة إذا ارتكبت الشركة المساهمة عامة أم خصوصية مخالفة ألحكام القانون تعاق -2

  .دينار وال تتجاوز ثالثمئة دينار

  119المادة 
 مخالفات مدققي الحسابات



 
مدققو الحسابات الذي يخالفون أحكام هذا القانون بقصد اإلضرار بالشركة الموكل إليهم تدقيق حساباتها أو 

ها يعتبرون أنهم ارتكبوا جرمًا يعاقبون بتقديمهم تقارير أو بيانات ال تتفق وواقع الحسابات التي قاموا بتدقيق
  .عليه بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز مائة دينار

  117المادة 
 اصدار انظمة لتحديد الغرامات

 
تحدد األنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الغرامات التي تستوفى عن المخالفات المرتكبة خالفًا ألحكامه 

  .أو لألنظمة الصادرة بموجبه
  118المادة 

 اصدار تشريعات ثانوية
 

لمجلس الوزراء بموافقة جاللة الملك أن يصدر من وقت آلخر األنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون 
 :بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص

 .تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون (1)
  .تنظيم النماذج المتعلقة بعقد التأسيس والوثائق األخرى الالزمة بموجب هذا القانون (2)

  .أنظمة أصول المحاكمات الواجب اتباعها بالنسبة لهذا القانون (3)
  116المادة 

 االلغاءات
 

  .أ( يلغى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون)
  .األحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديالته -1

وتعديالته 1927قانون تسجيل الشركات لسنة  .  
)الفلسطيني( وتعديالته 929( لسنة 18القانون الجامع ألحكام الشركات رقم ) -2 .  

)الفلسطيني 31( لسنة 19القانون الجامع ألحكام الشركات العادية رقم ) -3 ).  
1962( لسنة 33المعدل لقانون الشركات رقم ) 63( لسنة 11القانون رقم ) -4 . 

( ( من هذه المادة تستمر كل شركة أو مؤسسة وجدت 4و 3فقرتين )ب( رغم إلغاء القوانين الفلسطينية في ال



، قائمة لمقاصد المقاضاة ووفاء التزاماتها أو استيفاء الحقوق الناشئة في 15/5/48في فلسطين لغاية 
  .فلسطين قبل ذلك التاريخ

  131المادة 
 التنفيذ

 
القانونرئيس الوزراء والوزراء كل ضمن اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا  . 

 
14/4/1964  

 
  محمد بن طالل

 


