
  
                                      

  1997 لسنة 22قانون الشرآات وتعديالته رقم 
  1997/5/15 بتاريخ 4204 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2038المنشور على الصفحة 

   
   

  1المادة 
  : التعاريف واحكام عامة 

ين يومًا على تاريخ نـشره فـي        ويعمل به بعد مرور ثالث    ) 1997قانون الشرآات لسنة    (يسمى هذا القانون    
  .الجريدة الرسمية

   
   

  2المادة 
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على          . أ  

  : غير ذلك 
    .وزارة الصناعة والتجارة :      الوزارة
    .وزير الصناعة والتجارة :       الوزير

    .مراقب عام الشرآات  :  المراقب
    .دائرة مراقبة الشرآات وترتبط بالوزير  :    الدائرة
    .الشرآة المرخصة لممارسة االعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول :       البنك

سي للـشرآة  محكمة البداية التي يقع المرآز الرئيسي للشرآة االردنية او مرآـز الفـرع الرئيـ            :  المحكمة
  .االجنبية ضمن اختصاصها المكاني

مـدير  ( و ) متعهد التغطية ( و ) المرآز  ( و) السوق  ( و  ) البورصة  ( و  ) الهيئة  ( يقصد بكلمات وعبارات    . ب
حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتـضى قـانون االوراق             ) الصدار  اامين  ( و  ) االصدار  

  .فعول المالية النافذ الم
  
 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد الغـاء نـصها الـسابق واالستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي بموجـب القـانون                         -

يكـون للكلمـات والعبـارات التاليـة حيثمـا          :  حيث آان نصها السابق آما يلـي         2002 لسنة   40المعدل رقم   
وزارة : الـوزارة  : يـر ذلـك  وردت في هذا القانون المعاني المخصـصة لهـا ادنـاه مـا لـم تـدل القرينـة علـى غ         

مراقب الشرآات المعين بقرار من مجلس الوزراء : وزير الصناعة والتجارة المراقب : الصناعة والتجارة الوزير    
البنـك المـرخص او الـشرآة الماليـة المرخـصة بتغطيـة االوراق              : متعهد التغطيـة    . بناء على تنسيب الوزير   

الذي يمثل البنك او الشرآة المالية الذين يتوليان ادارة اصدارات          الشخص الطبيعي   : مدير االصدار   . المالية
الشخص الذي يتولى حماية حقوق حملة اسناد القرض وتمثيلهم      : امين االصدار   . االسهم واسناد القرض  
محكمة البداية التي يقع المرآـز الرئيـسي للـشرآة االردنيـة او الفـرع               : المحكمة  . والدفاع عن مصالحهم  

اي سـوق  : الـسوق  . رآة االجنبية ضمن اختصاصها المكاني ما لم يرد نص على غيـر ذلـك    الرئيسي للش 
البنـك المـرخص او     : البنـك   . نظامي قد يتم ادراج االوراق المالية الخاصـة بالـشرآة المعنيـة وتـداولها فيـه               

: الشرآة  نظام  . الشرآة المالية المرخصة بتعاطي االعمال المصرفية وفق احكام التشريعات المعمول بها          
  .النظام االساسي للشرآة

   
   

  3المادة 
تسري احكام هذا القانون على الشرآات التي تمارس االعمال التجاريـة وعلـى المـسائل التـي تناولتهـا                   
نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسالة فيرجع الى قانون التجـارة فـان لـم يوجـد فيـه حكـم                         

ون المدني واال فتطبـق احكـام العـرف التجـاري واالسترشـاد باالجتهـادات               يتناول هذا االمر يرجع الى القان     
  .القضائية والفقهية وقواعد العدالة

  
 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد الغـاء نـصها الـسابق واالستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي بموجـب القـانون                         -

القانون على الشرآات تسري احكام هذا :  حيث آان نصها السابق آما يلي   2002 لسنة   40المعدل رقم   
التي تمارس االعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي            
مسالة من تلك المسائل فيرجع فيها الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه يرجع الى القانون المدني، فـان                   

ضي ان يسترشد باالجتهاد القـضائي والفقهـي وقواعـد    لم يوجد فيطبق بشانها العرف التجاري، واال فللقا     
  .العدالة

   
   

  4المادة 
يتم تاسيس الشرآة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر آل شرآة بعـد تاسيـسها        

  .وتسجيلها على ذلك الوجه شخصًا اعتباريًا اردني الجنسية ويكون مرآزها الرئيسي في المملكة



   
   

  5المادة 
ال يجوز تسجيل شرآة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية آما ال يجوز تسجيل اي شـرآة باسـم                     . أ

. سبق وسجلت به شرآة اخرى في المملكة، او باسم يشبه الى درجة قد تؤدي الـى اللـبس او الغـش                     
  .وللمراقب رفض تسجيل الشرآة بمثل ذلك االسم في اي حالة من تلك الحاالت

 شرآة ان تعترض خطيًا لدى الوزير خالل ستين يومًا من تاريخ نـشر القـرار بتـسجيل شـرآة                   يجوز الي . ب
اخرى في الجريدة الرسمية اللغاء تسجيل تلك الشرآة االخرى اذا آان االسـم الـذي سـجلت بـه ممـاثًال        

علـى  السمها او يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش، وللوزير بعد السماح للشرآة المعترض                 
تسجيلها تقديم دفاعها خالل المدة التي يحددها، ان يصدر قراره بالغاء تسجيل الشرآة االخرى اذا اقتنـع                 
باسباب االعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وازالة اسباب االعتـراض، وللمتـضرر مـن قـراره،                  

 فـي احـدى الـصحف اليوميـة         الطعن فيه لدى محكمة العـدل العليـا خـالل ثالثـين يومـًا مـن االعـالن عنـه                   
  .المحلية

  
   
   

  6المادة 
من هذا القانون تقسم الـشرآات التـي يـتم تـسجيلها بمقتـضى              ) 8(و  ) 7(مع مراعاة احكام المادتين     . أ  

  :هذا القانون الى االنواع التالية
  .شرآة التضامن. 1
  .شرآة التوصية البسيطة. 2
  .الشرآة ذات المسؤولية المحدودة. 3
  .توصية باالسهمشرآة ال. 4
  .الشرآة المساهمة الخاصة . 5
  .الشرآة المساهمة العامة. 6
ال يشترط لتسجيل أي شرآة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى اال اذا اقتضى تـشريع                  . ب

  .نافذ غير ذلك 
ال تتعلـق   يجوز االفصاح ، بمقتضى تعليمات يـصدرها الـوزير ، عـن أي بيانـات او معلومـات لـدى الـدائرة                       . ج

  .بحسابات الشرآة وبياناتها المالية 
يجوز للدائرة ان تحتفظ بـصور الكترونيـة او مـصغرة الصـول أي مـن الوثـائق والمـستندات المحفوظـة او                       . د  

المودعة لديها ، آما يجوز لها ان تحتفظ بالبيانات والمعلومـات والـسجالت والمعـامالت المتعلقـة باعمالهـا                   
ون لتلك الصور والبيانات والسجالت المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها           بوسائل الكترونية ، ويك   

  .من الموظف المختص االثار القانونية للمستندات الخطية االصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في االثبات 
  
م تعـديلها    وآان قد تـ    2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -

   .2002 لسنة 4بموجب القانون المعدل رقم 
   
   

  7المادة 
تسجل الشرآات التي تؤسس في المملكة بموجـب اتفاقيـات تبرمهـا الحكومـة مـع اي دولـة اخـرى ،               . أ  

والشرآات العربية المشترآة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمـات التابعـة لهـا لـدى                  
 خاص يعد لهذه الغاية، وتخضع هذه الشرآات لالحكام والشروط المنصوص عليها فـي              المراقب في سجل  

هذا القانون وذلك في الحاالت وعلى المـسائل التـي لـم يـنص عليهـا فـي االتفاقيـات والعقـود التـي تـم                          
  .تاسيسها بموجبها واالنظمة التاسيسية الخاصة بها

مؤسسة المناطق الحرة وفي الـسجالت التـي        تسجل الشرآات التي تعمل في المناطق الحرة لدى         . ب
تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين واالنظمة المعمـول بهـا بهـذه المؤسـسة                  
على ان ترسل المؤسسة صـورة عـن تـسجيل هـذه الـشرآات الـى المراقـب لتوثيـق التـسجيل الخـاص                 

  .بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى الوزارة
  :شرآات المدنيةال. ج
وهــي " ســجل الــشرآات المدنيــة"تــسجل الــشرآات المدنيــة لــدى المراقــب بــسجل خــاص يــسمى . 1

الشرآات التي تؤسس بين شرآاء من ذوي االختصاص والمهن وتخضع الحكـام القـانون المـدني واحكـام                  
  .القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية

مهنـة او خـروج شـرآاء منهـا وال تخـضع الحكـام االفـالس والـصلح                  يجوز دخول شرآاء جدد من نفـس ال       . 2
  .الواقي من االفالس

يسري على تـسجيلها والتغيـرات عليهـا االحكـام المنـصوص عليهـا فـي هـذا القـانون بالقـدر الـذي ال                         . 3
  .يتعارض مع احكام القوانين واالنظمة الخاصة بها



واحـدة ، وآانـت غايـات الـشرآة تقتـصر علـى             اذا آان جميع الشرآاء في الـشرآة مـن اصـحاب مهنـة              . 4
ممارسة االعمال واالنشطة المتعلقة بتلك المهنة ، فيجوز للشرآاء ان يتفقوا في عقد تاسـيس الـشرآة                 
او في نظامها الـداخلي علـى أي احكـام خاصـة الدارة الـشرآة او توزيـع ارباحهـا او تنظـيم انتقـال ملكيـة                 

  .او وضع احكام خاصة الي مسائل اخرى متعلقة بالشرآة الحصص فيها ووضع القيود الالزمة لذلك 
يجوز تسجيل شرآات ال تهدف الى تحقيق الربح وفق أي من االنواع المنصوص عليها في هذا القانون                 . د  

وتحدد احكامهـا وشـروطها     ) سجل الشرآات التي ال تهدف الى تحقيق الربح         ( في سجل خاص يسمى     
ممارسـة والرقابـة عليهـا واسـلوب وطريقـة حـصولها علـى المـساعدات         وغاياتها واالعمال التي يحق لهـا      

والتبرعات ومصادر تمويلها واسلوب انفاقها وتصفيتها وايلولة اموالها عنـد التـصفية والوفـاة والبيانـات التـي                  
  .يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب وسائر االمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية 

رآة االستثمار المشترك شرآة مساهمة عامة لـدى المراقـب فـي سـجل خـاص وتـسري         تسجل ش . هـ
على تسجيلها وادارتها والتغييرات التي تطرا عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع الحكام قانون                

 يتم امام المراقب او من يفوضه خطيا توقيع طلـب تـسجيل الـشرآة وعقـد تاسيـسها                 . و. االوراق المالية   
ونظامها االساسي او أي بيان او أي تعديل يطرا على أي منها او توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقـديمها                    
للمراقب او الدائرة الي من انواع الشرآات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام                 

  .الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين 
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40مادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه ال  -
يجوز تسجيل شرآات ال تهدف الى تحقيق الـربح وفـق احـد اشـكال الـشرآات                 . د: السابق آما يلي    ) د(

المنصوص عليها في هذا القانون ووفقًا لالحكام التي تنص عليها عقـود تاسيـسها وانظمتهـا الخاصـة بهـا                    
  .ل في سجل خاص لدى المراقب يسمى سجل الشرآات التي ال تهدف الى تحقيق الربحوتسج

   
   

  8المادة 
  : على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون

يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بنـاء علـى تنـسيب الـوزير ووزيـر الماليـة والـوزير المخـتص تحويـل أي                          . أ  
ة او مرفـق عـام او أي جـزء منـه الـى شـرآة مـساهمة عامـة او                     مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عام      

خاصة او شرآة ذات مسؤولية محـدودة تعمـل وفـق االسـس التجاريـة وتمتلـك الحكومـة آامـل اسـهمها                       
باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجـب قـانون خـاص بهـا فيقتـضي تعـديل                     

  . أي نوع من تلك الشرآات بموجب احكام هذه المادة القانون الخاص بها قبل تحويلها الى
يحدد راسمال تلك الشرآة باعـادة تقـدير موجـودات المؤسـسة او الـسلطة او الهيئـة المنقولـة وغيـر                      . ب

المنقولة وفقًا الحكام القانون على ان يكون من بين اعضاء لجنـة اعـادة التقـدير مـدقق حـسابات قـانوني                      
  . هذه الموجودات اسهمًا نقدية في راسمال الشرآةواحد على االقل وتعتبر قيمة

يعين مجلس الوزراء لجنة خاصـة تتـولى اعـداد عقـد التاسـيس والنظـام االساسـي للـشرآة متـضمنًا                  . ج
اسلوب بيع وتداول اسهمهما واتمام االجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او الـسلطة او الهيئـة الرسـمية            

  .يلها بهذه الصفة وفقًا الحكام هذا القانونالعامة الى شرآة مساهمة عامة وتسج
لدى تحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شرآة وتسجيلها بهذه الـصفة يعـين                 . د  

مجلس الوزراء مجلس ادارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصالحيات المخولة له بموجب هـذا                
  .القانون

 على الوجه المتقدم لالحكام والشروط المنصوص عليها فـي هـذا القـانون               تخضع الشرآة المؤسسة   ..هـ
وذلك في الحاالت وعلى المسائل التي لـم تـنص عليهـا عقـود تاسيـسها وانظمتهـا االساسـية وتنتخـب                      

  .مدقق حسابات مستقل لها
ة العامـة  تعتبر الشرآة المؤسسة على هذا الوجه خلفًا عامًا للمؤسسة او السلطة او الهيئـة الرسـمي       . و

  .التي تم تحويلها وتحل محلها حلوًال قانونيًا وواقعيًا في آل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
لـى تنـسيب الـوزير ووزيـر الماليـة والـوزير            يجوز بقرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء ع          . أ  : السابق آما يلي    ) أ(

المختص تحويل اي مؤسسة او سلطة او هيئة رسـمية عامـة الـى شـرآة مـساهمة عامـة تعمـل وفـق                        
االسس التجارية وتمتلك الحكومة آامل اسهمها باستثناء المؤسسة او الـسلطة او الهيئـة العامـة التـي                  

لخـاص بهـا قبـل تحويلهـا الـى شـرآة مـساهمة              انشئت بموجب قانون خاص بها فيتوجب تعديل القانون ا        
  .عامة بموجب احكام هذه المادة

   
   

  9المادة 
  :الفصل االول 

   :تاسيس شرآة التضامن وتسجيلها



تتالف شرآة التضامن من عدد من االشخاص الطبيعيين ال يقل عن اثنين وال يزيد على عشرين، اال اذا      . أ  
مـن  ) 30(و  ) 10(ان تراعى في هـذه الزيـادة احكـام المـادتين            طرات الزيادة على ذلك نتيجة لالرث، على        

  .هذا القانون
ال يقبل اي شخص شريكا في شرآة التضامن اال اذا آـان قـد اآمـل الثامنـة عـشرة مـن عمـره علـى          . ب

  .االقل 
  .يكتسب الشريك في شرآة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارسا العمال التجارة باسم الشرآة . ج
  
   
   

  10ادة الم
يتالف عنوان شرآة التضامن من اسماء جميع الشرآاء فيها، او من لقب او آنية آل منهم، او من اسم . أ 

او ) وشـرآاه (واحد او اآثر منهم او لقبه على ان تضاف فـي هـذه الحالـة الـى اسـمه او اسـمائهم عبـارة         
كـون عنـوان الـشرآة متفقـًا       حسب مقتضى الحال، او ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب ان ي           ) وشرآاهم(

  .دائمًا مع هيئتها القائمة
لشرآة التضامن ان تتخذ لها اسمًا تجاريًا خاصًا علـى ان يقتـرن هـذا االسـم التجـاري بـالعنوان الـذي                       . ب

  .سجلت به الشرآة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسالتها
اء فـي شـرآة التــضامن او بعـضهم وآـان عنـوان الـشرآة مـسجًال باســمائهم        اذا تـوفى جميـع الـشرآ   . ج

فلورثتهم والشرآاء الباقين بموافقة المراقب االحتفاظ بعنوان الشرآة واسـتعماله اذا تبـين لـه بـان عنـوان                  
  .الشرآة قد اآتسب شهرة تجارية

  
   
   

  11المادة 
لية مـن عقـد الـشرآة موقعـا مـن الـشرآاء       يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النـسخة االصـ         . أ  

من هذا القانون على ان يتـضمن  ) 7(من المادة ) و(جميعا وبيانا موقعا من آل منهم ، وفقا الحكام الفقرة   
  :عقد الشرآة وبيانها ما يلي 

  .عنوان الشرآة واسمها التجاري اذا وجد. 1
  .اسماء الشرآاء وجنسية آل منهم وعمره وعنوانه. 2
  . الرئيسي للشرآةالمرآز. 3
  .مقدار راسمال الشرآة وحصة آل شريك منهم. 4
  .غايات الشرآة. 5
  .مدة الشرآة اذا آانت محدودة. 6
  .اسم الشريك المفوض او اسماء الشرآاء المفوضين بادارة الشرآة والتوقيع عنها وصالحياتهم. 7
فالسـه او الحجـر عليـه، او وفـاة     الوضع الذي ستؤول اليه الشرآة فـي حالـة وفـاة اي شـريك فيهـا او ا             . 8

  .الشرآاء جميعًا
يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تـسجيل الـشرآة خـالل خمـسة عـشر يومـًا مـن                       . ب

تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشرآة او في بيانها ما يخـالف هـذا            
سائر التشريعات المعمول بها ولم يقـم الـشرآاء بازالـة المخالفـات خـالل               القانون او النظام العام او احكام       

. المدة التي يحددها وللشرآاء االعتراض على قرار الرفض الى الوزير خالل ثالثين يومـًا مـن تبليغـه الـيهم             
واذا قرر الوزير رفض االعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليـا خـالل ثالثـين                   

  .يومًا من تاريخ تبليغهم القرار
اذا وافق المراقب على تسجيل شرآة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى احكـام                 . ج

من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل، ويصدر المراقب للشرآة شهادة             ) ب(الفقرة  
ت القانونية، ويترتب على الشرآة االحتفـاظ بهـا وتعليقهـا           بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع االجراءا      

في مكان ظاهر في مرآزها الرئيسي، آما يقـوم المراقـب بنـشر اعـالن تـسجيل الـشرآة فـي الجريـدة                       
  .الرسمية

ال يجوز لشرآة التضامن ان تباشر اعمالها او تمارس ايًا منها اال بعـد تـسجيلها ودفـع الرسـوم المترتبـة       . د
  . احكام هذه المادة ووفقًا لسائر احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاهعليها بمقتضى

  
 حيـث آـان مطلعهـا       2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -

قـدم  ي. أ  : تسجل شرآة التضامن في المملكة وفقًا لالجـراءات التاليـة         : السابق آما يلي    ) أ(ونص الفقرة   
طلب التسجيل الى المراقب وترفق به النسخة االصلية من عقد الشرآة موقعًا من الشرآاء جميعـًا، مـع                  
بيان يوقعه آل منهم امام المراقب او امام من يفوضه خطيًا بـذلك، ويجـوز توقيـع هـذا البيـان امـام الكاتـب          

  :ا ما يليالعدل او احد المحامين المجازين، ويشترط ان يتضمن عقد الشرآة وبيانه
   
   

  12المادة 



ينظم المراقب سجًال خاصًا يسجل فيه شرآات التضامن بارقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها، وتـدرج               
فيه التعديالت والتغييرات التي تطرا على آل منها، ويجوز الي شخص االطالع على هذا السجل بموافقـة    

  .ستيفاء الرسوم المقررة منهمسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد ا
   
   

  13المادة 
لشرآة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديًال عليـه بموافقـة المراقـب ويوقـع الطلـب بـذلك مـن جميـع                        
الشرآاء وال يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشرآة من حقوق وما عليها مـن التزامـات، آمـا ال يكـون      

اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها وعلـى الـشرآة ان        سببًا في ابطال اي تصرف او       
تطلب من المراقب تسجيل التغيير السمها او التعديل الذي ادخلته عليـه فـي الـسجل الخـاص بـشرآات                    
التضامن وذلك خالل سبعة ايام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية 

  .ى الصحف اليومية المحلية على االقل على نفقة الشرآةوفي احد
   
   

  14المادة 
اذا طرا اي تغيير او تعديل على عقد شرآة التضامن او على اي بيان من البيانات التـي سـجلت بموجبهـا                 
فيترتب على الشرآة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير او التعديل في السجل الخاص به بشرآات                

لك خالل ثالثين يومًا من تـاريخ وقوعـه او اجرائـه وتتبـع اجـراءات الموافقـة والتـسجيل والنـشر                      التضامن وذ 
المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب ان ينشر فـي احـدى الـصحف المحليـة اي تعـديل او تغييـر يطـرا                     

  .على الشرآة يراه ضروريًا على نفقة الشرآة
   
   

  15المادة 
من هذا القـانون  ) 14(و ) 13(و ) 11(ات التسجيل المنصوص عليها في المواد   ان التخلف عن التقيد باجراء    

ال يمنع من تقرير وجود الشرآة فعـًال او تقريـر التغييـر الطـارئ عليهـا لمـصلحة الغيـر او مـن تقريـر بطـالن                            
نًا الشرآة او التغيير لمصلحة الغير وال يستفيد من ذلك التخلف اي من الشرآاء، ويعتبر آل شريك متـضام                 

  .مع الشرآة وباقي الشرآاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك
   
   

  16المادة 
من هذه المادة يحدد عقـد شـرآة التـضامن حقـوق الـشرآاء وااللتزامـات            ) ب(مع مراعاة احكام الفقرة     . أ  

زيعهـا بـين    المترتبة عليهم، على انـه اذا لـم يـنص العقـد علـى آيفيـة توزيـع االربـاح او الخـسائر فيـتم تو                         
  .الشرآاء بنسبة حصة آل منهم في راسمال الشرآة

للشرآاء في شرآة التضامن االتفاق على تغيير او تعديل حقوقهم وااللتزامـات المترتبـة علـيهم تجـاه                  . ب
بعضهم بموجب عقد الشرآة او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع الحكام التسجيل والنشر      

  .نصوص عليها في هذا القانونفي الجريدة الرسمية الم
  
   
   

  17المادة 
   :الفصل الثاني

   :ادارة شرآة التضامن وعالقة الشرآاء ببعضهم وبالغير
يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شرآة التضامن ويحدد عقد الشرآة اسـماء الـشرآاء المفوضـين    . أ  

باعمـال الـشرآة وفقـًا الحكـام هـذا          بادارتها والتوقيع عنها وصالحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقـوم           
القانون واالنظمة الـصادرة بموجبـه وفـي حـدود الـصالحيات المفوضـة اليـه والحقـوق الممنوحـة لـه بعقـد                        

  .الشرآة، وال يجوز له تقاضي مكافاة او اجر عن عمله في ادارة الشرآة اال بموافقة باقي الشرآاء
نها يعتبر وآيًال عن الشرآة تلتزم الشرآة باالعمال        آل شريك مفوض بادارة شرآة التضامن والتوقيع ع       . ب

التي يقوم بها بالنيابة عنها وباآلثار المترتبة على هذه االعمال، اما اذا آان الشريك غير مفوض وقـام بـاي           
عمل باسم الشرآة فتلتزم الشرآة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة        

  .ميع الخسائر واالضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العملبالتعويض عن ج
  
   
   

  18المادة 
على الشخص المفوض بادارة شـرآة التـضامن سـواء اآـان شـريكًا فيهـا او لـم يكـن ان يقـوم بالعمـل                          . أ  

لصالحها بكل امانة واخالص، وان يحافظ على حقوقها ويراعـي مـصالحها، وعليـه ان يقـدم للـشرآاء فيهـا                     



 هـا بـصورة دوريـة مناسـبة وآلمـا طلـب            صحيحة عن اعمال الشرآة ومعلومات وبيانـات وافيـة عن          حسابات
   .لشرآاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منها
يتحمل الشخص المفوض بادارة شرآة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشرآة او يلحق بها               . ب

سقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سـنوات علـى انتهـاء عملـه فـي ادارة                بسبب اهماله او تقصيره، وت    
  .الشرآة الي سبب من االسباب

   
   
   
   

  19المادة 
يترتب على الشخص المفوض بادارة شرآة التضامن ان يقدم للـشرآاء فيهـا خـالل مـدة ال تزيـد علـى                      . أ  

  :او لم يطلبوا ما يليثالثة اشهر من انتهاء عمله في ادارة الشرآة سواء طلبوا منه ذلك 
حسابًا عن آل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشرآة قـام                 . 1

به او مارسه في سياق ادارته للشرآة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة، بمـا فـي ذلـك اي منـافع مـن ذلـك                      
   التجارية او شهرتها، ويترتب عليها رد تلك  القبيل حصل عليها نتيجة الستغالله اسم الشرآة او عالماتها        

المنافع للشرآة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشرآة من جراء ذلـك بمـا فـي ذلـك                     
  .الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشرآة

و تـصرفه واسـتعمالها   حسابًا عن اي اموال او موجودات تعود للشرآة اقدم على وضعها تحت حيازته ا  . 2  
او استغاللها او بقصد استغاللها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك االمـوال والموجـودات للـشرآة وضـمان                

  .قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض الشرآة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح
من هـذا القـانون     ) 18(من المادة   ) ب(ال تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة          . ب

على االفعال المنصوص عليها في هذه المادة، آما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مـسؤولية                  
  .جزائية بمقتضى اي قانون آخر

  
   
   

  20المادة 
اذا آــان الــشخص المفــوض بــادارة شــرآة التــضامن وبــالتوقيع عنهــا شــريكا فيهــا ومعينــا بهــذه الــصفة . أ 

بمقتضى عقد الشرآة او بموجب عقد خاص تم االتفاق عليه بين الـشرآاء ، فـال يجـوز عزلـه مـن ادارتهـا                      
   والتوقيع عنها وتعيين بدال منه اال بموافقة جميع الشرآاء او بناء على قرار يصدر باآثرية تزيد على نصف                   

لشرآة يجيـز ذلـك وتـضمن       من راسمال الشرآة اذا آان عقد ا      %) 50(عددهم ممن يملكون ما يزيد على       
نصا عن آيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشرآاء بدال ممن تم عزله وبخالف ذلك ال يجوز 

  .عزل الشريك المفوض 
يجوز عزل الشريك المفوض باالدارة وبالتوقيع عن الشرآة بناء على طلب شـريك او اآثـر وبقـرار يـصدر       . ب

ت سببا مشروعا يبرر هـذا العـزل ، وتتخـذ المحكمـة المختـصة قـرارا بتعيـين                   عن المحكمة المختصة اذا را    
  .المفوض البديل 

  
 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد الغـاء نـصها الـسابق واالستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي بموجـب القـانون                         -

 اذا آـان الـشخص المفـوض بـادارة        . أ  :  حيـث آـان نـصها الـسابق آمـا يلـي              2002 لسنة   40المعدل رقم   
شرآة التضامن شريكًا فيها ومعينًا في عقد الشرآة بتلك الصفة او بعقد خاص فال يجوز عزله مـن ادارتهـا                    
اال بموافقة جميع الشرآاء او بناء على قرار يصدر باآثرية تزيد على نصف عدد جميـع الـشرآاء اال اذا نـص                      

المحكمة المختصة بناء علـى     يجوز عزل الشريك المفوض بقرار يصدر عن        . ب. عقد الشرآة على غير ذلك    
ال يترتـب علـى عـزل الـشخص         . ج. طلب احد الشرآاء اذا رات المحكمـة سـببًا مـشروعًا يبـرر هـذا العـزل                

مـن هـذه المـادة فـسخ        ) ا، ب (المفوض بادارة شرآة التضامن في اي من الحـاالت الـواردة فـي الفقـرات                
  .الشرآة

   
   

  21المادة 
 المفوض بادارتها سواء آان من الشرآاء او من غيرهم القيـام بـاي            ال يجوز للشريك في شرآة التضامن او      

و مـن جمـيعهم حـسب مقتـضى         عمل من االعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشرآاء ا           
  : الحال 

  .عقد اي تعهد مع الشرآة للقيام باي عمل لها مهما آان نوعه. أ 
وضوع التعهد او االتفـاق يـدخل ضـمن غايـات الـشرآة             عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا آان م          . ب

  .واعمالها
  .ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشرآة، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره. ج
االشتراك في شرآة اخرى تمارس اعماًال مماثلة او مشابهة العمال الشرآة، او القيام بادارة مثل تلك                . د

  .مادة مجرد المساهمة في الشرآات المساهمة العامةالشرآات، وال تشمل هذه ال



  
 حيـث آـان مطلعهـا       2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -

ال يجوز للشريك في شرآة التضامن القيام باي عمل من االعمال التاليـة دون موافقـة                : السابق آما يلي    
  . جميعًاية مسبقة من باقي الشرآاءخط

   
   

  22المادة 
تتحمل شرآة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبـدها الـشخص المفـوض بـادارة الـشرآة فـي سـياق                    
قيامه بتسيير اعمالها، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشرآة او 

  .سبقة على ذلكلحماية اموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشرآاء الم
   
   

  23المادة 
ال يجوز للشرآاء في شرآة التضامن اخراج اي منهم من الشرآة، اال بقرار من المحكمة بناء علـى طلـب                    

  .اي من الشرآاء
   
   

  24المادة 
تلتزم شرآة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجالتها في مرآزها الرئيسي او في اي محـل تمـارس                 . أ  

لتزم اذا آان راسمالها عشرة آالف دينار او اآثر بحفظ دفاتر وسجالت محاسبية منظمة              فيه اعمالها، آما ت   
بصورة اصولية، ولكل شريك فيها االطالع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيًا بذلك من اهل الخبـرة                 

  .واالختصاص فيها، والحصول على نسخ او صور منها، ويعتبر باطًال اي اتفاق على غير ذلك
لتزم شرآة التضامن التي يبلغ راسمالها ماية الف دينار او اآثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب     ت. ب

  .باآثرية الشرآاء
  
   
   

  25المادة 
تلتزم شرآة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل و بـاي مـستند                    . أ  

  .آة او لم يكنوقعه باسم الشرآة سواء آان شريكًا في الشر
يعتبر الشخص المفـوض بـادارة شـؤون الـشرآة مخـوًال بالمخاصـمة باسـم الـشرآة، اال اذا نـص عقـد               . ب
  .لشرآة على غير ذلكا

  
  .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  26المادة 
 يعتبر الـشريك فـي شـرآة التـضامن مـسؤوًال بالتـضامن              من هذا القانون  ) 27(مع مراعاة احكام المادة     . أ  

والتكافل مع سائر شرآائه عن الديون وااللتزامات التـي ترتبـت علـى الـشرآة اثنـاء وجـوده شـريكًا فيهـا،                      
  ويكون ضامنًا بامواله الشخصية لتلك الديون وااللتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد   

  .آتهوفاته في حدود تر
آل من انتحل صفة الشريك في شرآة التضامن سواء بالفاظ او بكتابـة او تـصرف او سـمح للغيـر عـن                       . ب

  .علم منه باظهاره آذلك يكون مسؤوًال تجاه آل من اصبح دائنًا للشرآة اعتقادًا منه بصحة االدعاء
  
   
   

  27المادة 
انـه ال يجـوز لـه التنفيـذ علـى االمـوال             يجوز لدائن شرآة التضامن مخاصـمة الـشرآة والـشرآاء فيهـا، اال              

الخاصة للشرآاء فيها لتحصيل دينه اال بعد قيامه بالتنفيذ على اموال الشرآة، فاذا لم تكف هـذه االمـوال                   
لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على االموال الخاصة للشرآاء، ولكل شريك الرجوع على 

  .م من دين الشرآةالشرآاء بنسبة ما دفعه عن آل منه
   
   

  28المادة 
للشريك في شرآة التضامن االنسحاب بارادتـه المنفـردة مـن الـشرآة اذا آانـت غيـر محـدودة المـدة                      . أ  

  :ويترتب على ذلك ما يلي



ــد المــسجل يتــضمن رغبتــه     . 1 ــًا بالبري ان يبلــغ المراقــب والــشرآاء اآلخــرين فــي الــشرآة اشــعارًا خطي
 حكم االنسحاب اعتبارًا من اليوم التالي من نشر المراقـب اعالنـًا بـذلك               االنسحاب من الشرآة، ويسري   ب

في صحيفتين يوميتين محليتين على االقل على نفقة الـشريك المنـسحب وال يحـتج باالنـسحاب علـى                    
  .الغير اال من هذا التاريخ

 عـن الـديون    ان يظل الشريك المنسحب مسؤوًال بالتضامن والتكافل مع الشرآاء البـاقين فـي الـشرآة              . 2
ضامنًا لها بامواله الشخـصية مـع بـاقي الـشرآاء            وااللتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر         

  .وفقًا الحكام هذا القانون
ان يكون مسؤوًال تجاه الشرآة والشرآاء الباقين فيها عـن اي عطـل او ضـرر لحـق بهـا او بهـم بـسبب                         . 3

  .كانسحابه من الشرآة والتعويض عن ذل
اما اذا آانت شرآة التضامن لمدة محدودة فال يجوز الي شريك فيها االنسحاب منها خالل تلـك المـدة                   . ب

  .اال بقرار من المحكمة
من هذه المادة اجـراء     ) أ،ب(يترتب على الشرآاء الباقين في الشرآة في حال تطبيق احكام الفقرتين            . ج

  .يرات الضرورية على اوضاعها وفقًا الحكام هذا القانونالتعديالت الالزمة على عقد الشرآة واجراء التغي
من هـذه المـادة، وآانـت الـشرآة مكونـة مـن             ) أ(وفي حالة انسحاب احد الشرآاء وفقًا الحكام الفقرة         . د

شخصين اثنين، فال يؤدي ذلك الى فسخ الشرآة ويترتب علـى الـشريك البـاقي ادخـال شـريك جديـد او                      
شريك المنسحب خالل ثالثة اشهر من تاريخ االنسحاب واذا لـم يقـم بـذلك    اآثر الى الشرآة عوضًا عن ال   

  .خالل هذه المدة تنفسخ الشرآة حكمًا
  
   
   

  29المادة 
يجوز ضم الشريك او اآثر الى شرآة التضامن بموافقة جميـع الـشرآاء فيهـا اال اذا نـص عقـد الـشرآة                       . أ  

لشرآاء عن الديون وااللتزامات التي ترتبت على على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤوًال مع باقي ا       
  .الشرآة بعد انضمامه اليها، وضامنًا لها بامواله الخاصة

من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشرآة بتنازل احد الشرآاء             ) أ(تسري احكام الفقرة    . ب
حب فـي هـذه الحالـة       اآلخرين له عن حصته في الشرآة او اي جزء منها، وتطبـق علـى الـشريك المنـس                 

  .من هذا القانون) 28(من المادة ) ا(من الفقرة ) 3 و 2(احكام البندين 
  
  .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  30المادة 
   :غير ذلكبل وفاة احد شرآائها على ما لم ينص عقد الشرآة او اي عقد آخر وقعه جميع الشرآاء ق. أ 
  .تبقى شرآة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة احد شرآائها. 1
ينضم الى الشرآة بصفة شريك متضامن آل من يرغب من ورثة الشريك المتـوفى بنـسبة مـا ال اليـه             . 2

 من حصة مورثه اذا آان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا الحكـام هـذا                
وعلى الورثة غير الراغبين في االنضمام الى الشرآة تبليغ المراقب خطيـا بـذلك خـالل شـهرين                  . القانون  

من تاريخ الوفاة ، وفي جميع االحوال على الورثة المنضمين والشرآاء اجراء التعديالت الالزمة علـى عقـد                  
  .الشرآة وبيانها بما يتفق واحكام القانون خالل مدة يحددها المراقب 

اذا آان بين ورثة الشريك المتوفى قاصرًا او فاقد لالهلية القانونية، فينضم الـى الـشرآة بـصفة شـريك          . 3
  .موصي وتتحول عندها الشرآة حكمًا الى شرآة توصية بسيطة

اذا استمرت شرآة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشرآاء فيها دون ان يكون في عقدها او في                   . ب
صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت علـى ذلـك          ميع الشرآاء قبل وفاة الشريك نص     اي عقد آخر وقعه ج    

الوجه، فال تسال ترآة الشريك المتوفى عن اي من الـديون وااللتزامـات التـي ترتبـت علـى الـشريك بعـد           
  .وفاته

  
لبنـد   حيث آان نـص ا     2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -
ينضم من يرغب مـن ورثـة الـشريك المتـوفى الـى الـشرآة آـل                 . 2: السابق آما يلي    ) أ(من الفقرة   ) 2(

بنسبة ما آل اليه من حصة مورثة بـصفة شـرآاء متـضامنين اذا آـانوا ممـن تتـوفر فـيهم الـشروط الواجـب                
  .توفرها في الشريك المتضامن وفقًا الحكام هذا القانون

   
   

  31المادة 
 احد الشرآاء في شرآة التضامن فيكون لدائني الشرآة حق االمتياز فـي طـابق افالسـه علـى        اذا افلس 

  .ديونه الخاصة، واما اذا افلست الشرآة فتعطي ديون دائنيها حق االمتياز على ديون الشرآاء
   
   



  32المادة 
   :الفصل الثالث

   :انقضاء شرآة التضامن وتصفيتها
  : االت التاليةتنقضي شرآة التضامن في اي من الح

  .باتفاق الشرآاء جميعهم على حل الشرآة او دمجها في شرآة اخرى. أ 
بانتهاء المدة المحددة للـشرآة سـواء اآانـت المـدة االصـلية لهـا او التـي مـددت اليهـا باتفـاق جميـع                    . ب

  .الشرآاء
  .انتهاء الغاية التي اسست من اجلها. ج
  .من هذا القانون) 28(من المادة ) د(د في الفقرة ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ور. د
  .باشهار افالس الشرآة، وفي هذه الحالة يترتب على افالس الشرآة افالس الشرآاء. هـ
باشهار افالس احد الشرآاء فيها او بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشرآاء جميعهم اسـتمرار الـشرآة                  . و

  .بينهم وفقًا لعقد الشرآة
  .رآة بحكم قضائيبفسخ الش. ز
  .بشطب تسجيل الشرآة بقرار من المراقب بمقتضى احكام هذا القانون. ح
  
   
   

  33المادة 
تنظر المحكمة في فسخ شرآة التضامن بنـاء علـى دعـوة يقـدمها احـد الـشرآاء، وذلـك فـي اي مـن                         . أ  

  :الحاالت التالية
الحق ضررًا جسيمًا بها نتيجة ارتكابـه خطـا         اذا اخل اي شريك بعقد الشرآة اخالًال جوهريًا مستمرًا، او           . 1

  .او تقصيرًا او اهماًال في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها المحافظة على حقوقها
  .اذا لم يعد ممكنًا استمرار الشرآة في اعمالها اال بخسارة الي سبب من االسباب. 2
  .صبحت الجدوى منتفية من استمرارهااذا خسرت الشرآة جميع اموالها او جزءًا آبيرًا منها بحيث ا. 3
  .اذا وقع اي خالف بين الشرآاء واصبح استمرار الشرآة معه متعذرًا. 4
  .اذا اصبح اي من الشرآاء عاجزًا بشكل دائم عن القيام باعماله تجاه الشرآة او الوفاء بالتزاماتها. 5
ن هذه المادة امـا ان تقـرر فـسخ    م) أ(للمحكمة في اي حالة من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة  . ب

الشرآة، او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمـل بعـد اخـراج شـريك او اآثـر منهـا اذا آـان ذلـك حـسب                           
تقديرها سيؤدي الى استمرار الـشرآة فـي اعمالهـا بـصورة طبيعيـة تحقـق مـصلحة الـشرآة والـشرآاء                       

  .الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير
  
   
   

  34المادة 
فت شرآة التضامن عن ممارسة اعمالها فعلى الشريك المفوض او أي شريك فيها تبليـغ المراقـب                 اذا توق 

بذلك خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ توقفها ، او اذا وصل لعلم المراقـب ان الـشرآة متوقفـة                      
الستئناف ممارسة  عن ممارسة اعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في آلتا الحالتين امهالها مدة محددة               

  .اعمالها ، واذا لم تستجب فله طلب اجراء تصفية الشرآة تصفية اجبارية 
  
 2002 لـسنة  40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها واالستعاضة عنه بموجب القانون المعدل رقـم       -

الـشريك  اذا توقفت شـرآة التـضامن عـن ممارسـة اعمالهـا فعلـى               . أ  : حيث آان نصها السابق آما يلي       
المفوض او اي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ توقفها وآذلك            
اذا وصل الى علم المراقب ان الشرآة متوقفة عن ممارسة اعمالها، فله اما امهال الـشرآة للعـودة الـى                    

رآة واعـالن ذلـك فـي الجريـدة         ممارسة اعمالها خالل مدة يحددها لها، او ان يقـرر شـطب تـسجيل الـش               
الرسمية وفي احدى الصحف المحلية لمرة واحـدة علـى االقـل وعلـى نفقـة الـشرآة دون ان يخـل ذلـك                        
بمسؤولية الشرآة او الشرآاء فيها عن التزاماتها والتزاماتهم تجاه الغير او يؤثر على تلك االلتزامات حتـى                 

ر من قرار المراقب بالغاء تسجيل شرآة التضامن الي متضر. ب. تاريخ االعالن عن شطب تسجيل الشرآة   
ان يطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوما مـن تـاريخ نـشر القـرار فـي الجريـدة الرسـمية ،             
ويوقف تنفيذ قرار االلغاء عند الطعن فيه ويعتبر الحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة قطعيا ويترتب 

  .لجريدة الرسمية بعد تبليغه لهعلى المراقب نشره في ا
   
   

  35المادة 
تعتبر شرآة التضامن بعد انقضائها الي سبب من االسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة                . أ  

تصفية، وتتم تصفية اموالها وتقسيمها بين الشرآاء، وفقًا لما هو متفق عليه في عقد الشرآة او في اي                   
اء فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك االتفاق فتتبع في تصفية الـشرآة وتقـسيم   وثيقة موقعة من جميع الشرآ  

  .اموالها بين الشرآاء احكام هذا القانون



تحتفظ شرآة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها االعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر              . ب
دير المفوض بادارة اعمال الشرآة في هذه       والى المدى الالزمين للتصفية والجراءاتها، وتنتهي سلطة الم       

  .الحالة سواء آان من الشرآاء او غيرهم
  
   
   

  36المادة 
اذا آانت تصفية شرآة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشرآاء فيعين المصفي وتحدد اجوره مـن قـبلهم،                 

ى طلـب الـشرآاء او    فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة بنـاء علـ               
اي منهم، واما اذا آانت الشرآة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قـضائي فيـتم تعيـين المـصفي وتحديـد                      

  .اجوره من قبل المحكمة
   
   

  37المادة 
على مصفي شرآة التضامن ان يبدا عمله باعالن عن تصفية الشرآة في صحيفة يومية محلية واحدة                . أ  

 تتضمن موجودات الشرآة ومطلوباتها ، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها مـن              على االقل واعداد قائمة   
حقوق على الغير وما عليهـا مـن التزامـات ، وال يحـق لـه التنـازل عـن أي مـن هـذه االمـوال والموجـودات                 

  .الحقوق او يتصرف بها اال بموافقة مسبقة من جميع الشرآاء او باذن من المحكمة و
رس اي عمل جديد مـن اعمـال الـشرآة او باسـمها اال مـا آـان الزمـًا او ضـروريًا                       ليس للمصفي ان يما   . ب

يعتبر المصفي مسؤوًال بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه        . ج. التمام عمل سبق للشرآة ان بداته     
  .المادة

  
فقرة  حيث آان نص ال2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
علـى المـصفي لـشرآة التـضامن ان يبـدا عملـه باعـداد قائمـة تتـضمن امـوال                     . أ  : السابق آما يلـي     ) أ(

الشرآة وموجوداتها، وان يعمل على تحديد ما لها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، وال يحـق                 
 بموافقـة مـسبقة مـن جميـع       له ان يتنازل عن اي من هذه االموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها اال             

  .الشرآاء
   
   

  38المادة 
يترتب على المصفي التقيد باالجراءات القانونية والعملية لتصفية شرآة التضامن وفقًا الحكام هذا القانون           
واي تشريع آخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون المـستحقة للـشرآة، وتـسديد                   

  .حسب االولوية القانونية المقررة لهاالديون المستحقة عليها 
   
   

  39المادة 
تتبع االحكام والقواعد التالية في تسوية الحقـوق بـين الـشرآاء بعـد انقـضاء شـرآة التـضامن ووضـعها                  . أ  

تحت التصفية، وتستعمل اموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق وااللتزامات المترتبة عليها بمـا فـي                 
  :مها الشرآاء الغراض تلك التسوية وآجزء منها وفق الترتيبات التاليةذلك االموال التي قد

  .نفقات التصفية واتعاب المصفي. 1
  .المبالغ المستحقة على الشرآة للعاملين فيها. 2
  .المبالغ المستحقة على الشرآة للخزينة العامة. 3
  .عها حقوق االمتيازالديون المستحقة على الشرآة لغير الشرآاء فيها على ان تراعي في دف. 4
  .القروض التي قدمها الشرآاء للشرآة ولم تكن جزءًا من حصصهم في راس مالها. 5
ينال آل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح او خسارة التـصفية حـسب النـسبة                    . ب

وزيـع االربـاح    المتفق عليها والمحددة في عقد الشرآة، واذا لـم يـنص العقـد علـى هـذه النـسبة، فيـتم ت                     
ويقــسم مــا تبقــى بعــد ذلــك مــن امــوال الــشرآة  . والخــسائر بنــسبة حــصة آــل مــنهم فــي راس المــال 

  .موجوداتها بين الشرآاء آل بنسبة حصته في راسمالهاو
  
   
   

  40المادة 
على المصفي عند االنتهاء من تصفية شرآة التضامن ان يقـدم لكـل شـريك فيهـا حـسابا ختاميـا عـن          . أ  

ذلك الحساب الى المحكمة اذا آان المصفي        جراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم         االعمال واال 
قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحاالت باسـباب التـصفية ويـزود بنـسخة مـن ذلـك الحـساب                       

ة خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ قـرار التـصفية وبخـالف ذلـك للمراقـب تحويـل الـشرآة تحـت التـصفي                        
للمحكمة الستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة الآمال تلك االجـراءات           



وفي جميع الحاالت يترتب على المراقب نشر االعالن عن تـصفية الـشرآة فـي الجريـدة الرسـمية وفـي                     
ة يوميـة   صحيفة يومية محلية على نفقة الشرآة ويسري موعد االستئناف مـن تـاريخ نـشره فـي صـحيف                  

  .محلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور االطراف 
اذا تبين بعد االنتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشرآة وجود اموال منقولة او غيـر منقولـة                  . ب

باسم الشرآة لم تشملها التصفية يقوم المراقب باحالة االمر للمحكمة بناء على طلب مستعجل الصـدار           
  .صفية هذه االموال سواء بتعيين مصف جديدا او استمرار المصفي القديم بعمله قرار يحدد آيفية ت

  
 2002 لـسنة  40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها واالستعاضة عنه بموجب القانون المعدل رقـم       -

على المصفي عند االنتهاء من تصفية شـرآة التـضامن ان يقـدم لكـل               : حيث آان نصها السابق آما يلي       
ك فيها حسابًا ختاميا عن االعمال واالجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلـك الحـساب                  شري

الى المحكمة اذا آان المصفي قد عين مـن قبلهـا، ويبلـغ المراقـب فـي جميـع حـاالت واسـباب التـصفية                         
  .نسخة من ذلك الحساب، لالعالن عن تصفية الشرآة في الجريدة الرسمية

   
   

  41المادة 
   :باب الثانيال

   :شرآة التوصية البسيطة
رآاء فـي آـل   تتالف شرآة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشرآاء وتـدرج وجوبـا اسـماء الـش          

   :منهما في عقد الشرآة
وهم الذين يتولون ادارة الشرآة وممارسة اعمالها، ويكونون مسؤولين بالتـضامن     : الشرآاء المتضامنون . أ  

  . ديون الشرآة وااللتزامات المترتبة عليها في اموالهم الخاصةوالتكافل عن
ويـشارآون فـي راس مـال الـشرآة دون ان يحـق لهـم ادارة الـشرآة او ممارسـة               : الشرآاء الموصـون  . ب

اعمالها، ويكون آل منهم مسؤوال عن ديون الشرآة وااللتزامات المترتبـة عليهـا بمقـدار حـصته فـي راس                    
  .مال الشرآة

  
   
   

  42دة الما
ال يجوز ان يشتمل عنوان شرآة التوصية البسيطة اال على اسماء الشرآاء المتضامنين واذا لم يكن فيهـا                  

الـى اسـمه، آمـا ال يجـوز ان يـدرج اسـم اي               ) وشـرآاه ( اال شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبـارة          
لمه بـذلك، آـان مـسؤوال    شريك موص في عنوان شرآة التوصية البسيطة، فاذا ادرج بناء على طلبه او بع   

عن ديون الشرآة وااللتزامات التي تترتب عليها آشريك متضامن تجـاه الغيـر ممـن يكـون قـد اعتمـد فـي              
  .تعامله مع الشرآة على ذلك بحسن نية

   
   

  43المادة 
ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شرآة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامهـا،       . أ  

لخاصة بـالقرارات المتخـذة فـي سـياق ادارتهـا      ا له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجالت       انما يجوز 
  .وان يستوضح عن حالتها وامورها ويتداول والشرآاء اآلخرين بشانها

اذا اشترك الشريك الموصـي فـي ادارة امورهـا فيكـون مـسؤوال عـن جميـع الـديون وااللتزامـات التـي                        . ب
  .شتراآه في ادارتها وآانه شريك متضامنتحملتها الشرآة اثناء ا

  
   
   

  44المادة 
للشريك الموصي في شرآة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخـر ودون                
الحاجة الى اخذ موافقة الشرآاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكا موصيا في الشرآة اال اذا وافـق   

  .على ان يدخل شريكا متضامنا في الشرآةجميع الشرآاء المتضامنون 
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  45المادة 
يجوز قبول شريك متضامن جديد في شرآة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشرآاء المتضامنين فيها او               

  .تشترط موافقة الشرآاء الموصين على ذلكاآثريتهم اذا اجاز عقد الشرآة ذلك وال 
   
   



  46المادة 
يفصل الشرآاء المتضامنون في شرآة التوصية البسيطة فـي اي خـالف يقـع فـي ادارة الـشرآة باجمـاع                 

اذا اجاز عقـد  (من راسمال الشرآة %) 50(آرائهم او باتفاق اآثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اآثر من         
 يجـوز اجـراء اي تغييـر ان تعـديل فـي عقـد وبيـان الـشرآة اال بموافقـة جميـع           علـى انـه ال   ) الشرآة ذلـك  

  .الشرآاء المتضامنين
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  47المادة 
 االهليـة او    ال تفسخ شرآة التوصية البـسيطة بـافالس الـشريك الموصـي او اعـساره او وفاتـه او فقدانـه                    

  .اصابته بعجز دائم
   
   

  48المادة 
تطبق على شرآة التوصية البسيطة االحكام التي تطبق على شرآة التضامن المنصوص عليها في هـذا                

  .القانون وذلك في الحاالت واالمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب 
   
   

  49المادة 
   :الباب الثالث

   :شرآة المحاصة
حاصة شرآة تجارية تنعقد بين شخصين او اآثر، يمـارس اعمالهـا شـريك ظـاهر يتعامـل مـع                شرآة الم . أ  

الغير بحيث تكون الشرآة مقتصرة على العالقة الخاصة بين الشرآاء على انـه يجـوز اثبـات الـشرآة بـين                     
  .الشرآاء بجميع طرق االثبات

  .اجراءات التسجيل والترخيص ال تتمتع شرآة المحاصة بالشخصية االعتبارية وال تخضع الحكام و. ب
  
   
   

  50المادة 
  .ال يعتبر الشريك غير الظاهر في شرآة المحاصة تاجرا اال اذا قام بالعمل التجاري بنفسه

   
   

  51المادة 
ليس للغير حق الرجوع اال على الشريك الذي تعامل معه في شرآة المحاصة، فاذا اقر احد الشرآاء فيها                  

ما يدل للغيـر علـى وجودهـا بـين الـشرآاء جـاز اعتبارهـا شـرآة قائمـة فعـال،              بوجود الشرآة او صدر عنه      
  .واصبح الشرآاء فيها مسؤولين اتجاه ذلك الغير بالتضامن

   
   

  52المادة 
يحدد عقد شرآة المحاصة حقوق الشرآاء في الشرآة وااللتزامات المترتبة علـيهم تجـاه الـشرآة وتجـاه        

  .باح والخسائر بينهمبعضهم بما في ذلك آيفية توزيع االر
   
   

  53المادة 
   :الباب الرابع

   :الشرآة ذات المسؤولية المحدودة
تتالف الشرآة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين او اآثر ، وتعتبر الذمة المالية للشرآة مـستقلة                . أ  

وااللتزامـات  عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشرآة بموجوداتهـا واموالهـا مـسؤولة عـن الـديون                   
المترتبة عليها وال يكون الشريك مسؤوال عن تلك الـديون وااللتزامـات والخـسائر اال بمقـدار حصـصه التـي                     

  .يملكها في الشرآة 
يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شـرآة ذات مـسؤولية محـدودة تتـالف مـن شـخص واحـد او ان                      . ب

  .تصبح مملوآة لشخص واحد 
لـشرآة ذات المـسؤولية المحـدودة فتنتقـل حـصته الـى ورثتـه ويطبـق هـذا          اذا توفى اي شريك فـي ا  . ج

  .الحكم على الموصي لهم باي حصة او حصص في الشرآة
  
منها واالستعاضة عنه بموجب القانون المعـدل       ) أ و ب  ( هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرتين          -



تتـالف الـشرآة ذات المــسؤولية   . أ :  حيـث آــان نـص الفقـرتين الـسابق آمــا يلـي      2002 لـسنة  40رقـم  
المحدودة من شخصين او اآثـر، وتكـون مـسؤولية الـشريك فيهـا عـن ديونهـا وااللتزامـات المترتبـة عليهـا                   

يجوز للوزير بناء علـى تنـسيب مبـرر مـن المراقـب الموافقـة               . ب. وخسائرها بمقدار حصته في راس مالها     
  .شخص واحدعلى تسجيل شرآة ذات مسؤولية محدودة تتالف من 

   
   

  54المادة 
يحدد راس مال الشرآة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار االردنـي، علـى ان ال يقـل عـن ثالثـين الـف                      . أ  

دينار مقسمًا الى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على االقل غير قابلـة للتجزئـة، علـى                   
 الشرآاء فيها اختيار واحد منهم ليمثلهم لـدى          انه اذا تملكها اآثر من شخص واحد الي سبب وجب على          

الشرآة، فاذا لم يتفق الشرآاء فيها او لم يوافقوا على ذلك خالل ثالثين يومـًا مـن تـاريخ اشـتراآهم فـي                       
  .الحصة فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشرآة او هيئة المديرين فيها

طــرح حصــصها او زيــادة راســمالها او االقتــراض بطريقــة  ال يجــوز للــشرآة ذات المــسؤولية المحــدودة . ب
  .االآتتاب 

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  55المادة 
ــارة        ــا عب ــضاف اليه ــا ويجــب ان ت ــشرآة ذات المــسؤولية المحــدودة اســمها مــن غاياته ــستمد ال ذات (ت

وان يدرج اسمها هذا ومقدار راسمالها ) م.م.ذ(ن اختصار هذه العبارة باالحرف    ويمك) لمسؤولية المحدودة ا
  .ورقم تسجيلها في جميع االوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي العقود التي تبرمها

   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  56المادة 
شرآة التضامن او التوصية البسيطة االحتفاظ باسمها االصـلي اذا مـا رغبـت بـالتحول الـى شـرآة                    يحق ل 

  .ذات مسؤولية محدودة
   
   

  57المادة 
يقدم طلب تاسيس الشرآة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب مرفقًا به عقد تاسيسها ونظامهـا               . أ  

مراقب او من يفوضه خطيًا بذلك او امام الكاتب العـدل او            على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، وتوقع امام ال       
  .احد المحامين المجازين

  :يجب ان يتضمن عقد تاسيس الشرآة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية. ب
  .اسم الشرآة وغاياتها والمرآز الرئيسي لها. 1
  .اسماء الشرآاء وجنسية آل منهم وعنوانه المختار للتبليغ . 2
  .قدار راس مال الشرآة، وحصة آل شريك فيه م. 3
  .بيان الحصة او الحصص العينية في راس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها. 4
  .اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشرآاء او يطلب المراقب تقديمها تنفيذًا الحكام القانون. 5
من ) ب(لية المحدودة، البيانات المنصوص عليها في الفقرة يجب ان يتضمن نظام الشرآة ذات المسؤو. ج

  :هذه المادة باالضافة الى البيانات التالية
طريقة ادارة الشرآة وعدد اعضاء هيئة المديرين وصالحيات هـذه الهيئـة بمـا فـي ذلـك حـدود وسـقف                      . 1

  .ة وغاياتها االستدانة ورهن موجودات الشرآة وآفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشرآ
شروط التنازل عن الحصص في الشرآة واالجراءات الواجب اتباعهـا فـي ذلـك والـصيغة التـي يجـب ان                     . 2

  .يحرر بها التنازل
  .آيفية توزيع االرباح والخسائر على الشرآاء. 3
رارات اجتماعات الهيئة العامة للشرآة وهيئة المديرين فيها والنصاب القـانوني الجتماعاتهـا واتخـاذ القـ               . 4

  .فيها واالجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك االجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها 
  .قواعد واجراءات تصفية الشرآة. 5
  .اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشرآاء او يطلب المراقب تقديمها. 6

  
 آـان نـص      حيـث  2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم                  -

طريقة ادارة الشرآة وعدد اعـضاء هيئـة المـديرين          . 1: السابق آما يلي    ) ج(من الفقرة    ) 4 و 1(الفقرتين  
وصالحياتهم وحدود صالحيات هيئة المديرين في االستدانة ورهن العقارات التي تملكها الـشرآة وتقـديم               

قـانوني ونـصاب اتخـاذ القـرارات فيهـا،          اجتماعـات الهيئـة العامـة للـشرآاء ونـصابها ال          . 4. الكفاالت باسمها 
  .واالجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك االجتماعات



   
   

  58المادة 
اذا آان راسمال الشرآة او جزء منه حصصًا عينية فعلى مقدمي هذه الحـصص المحافظـة علـى هـذه                    . أ  

  .يتها اليهاالمقدمات وعدم التصرف بها الى حين تسليمها الى الشرآة وتسجيلها باسمها ونقل ملك
اذا لم يلتزم مقدموا الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها ، حسب مقتضى الحال ، الـى الـشرآة                  . ب

خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تسجيل الشرآة ، قابلة للتجديد بموافقة المراقب ، يعتبر آل منهم ملزما                  
نظام الشرآة ويحق للمراقب طلب مـا       حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في           

  .يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية 
اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة مـن الـشرآاء ، فعلـى الـوزير بنـاء علـى                 . 1. ج

تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة واالختـصاص علـى نفقـة الـشرآة لتقـدير الحـصص المـراد                
النقد على ان يكون الشرآاء من اعضاء اللجنة ، وتقدم اللجنة تقريرها الى المراقب خالل مدة ال                 تقويمها ب 

  .تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ تشكيلها 
للشرآاء االعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خالل عشرة ايام من تاريخ تقديمه الى المراقب وعلى                . 2

ين من تقديمه الى المراقب فاذا قبل االعتراض يتم رفـض تـسجيل             الوزير البت في االعتراض خالل اسبوع     
الشرآة اال اذا عاد الشرآاء ووافقـوا علـى التقيـيم ففـي هـذه الحالـة تـستكمل اجـراءات تـسجيلها وفقـا                       

  .الحكام هذا القانون 
مات تعتبر حقوق االمتياز وحقوق االختـراع والمعرفـة الفنيـة وغيرهـا مـن الحقـوق المعنويـة مـن المقـد                     . د

  .العينية
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
اذا لم يلتزم مقدمو هذه الحصص بنقل ملكيتها الى الشرآة فيكونون ملـزمين             . ب: السابق آما يلي    ) ب(

نظام الشرآة، ويحق للمراقب طلب ما      حكمًا بدفع قيمتها نقدًا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في           
  .يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية

   
   

  59المادة 
يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشرآة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقـديم الطلـب                 . أ  

مـا يخـالف   والتوقيع عليه من قبل الشرآاء، وله رفض الطلب اذا تبين لـه ان فـي عقـد الـشرآة او نظامهـا         
    االحكام المنصوص عليها في هذا القانون واالنظمة الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به                 

في المملكة، ولم يقم الشرآاء بازالة المخالفة خالل المدة التي يحـددها المراقـب، وللـشرآاء االعتـراض                  
م، واذا قـرر الـوزير رفـض االعتـراض، فيحـق            على قرار الرفض الى الوزير خالل ثالثين يوما مـن تبليغـه الـيه             

  .للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار
اذا وافق المراقب على تسجيل الشرآة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقـا الحكـام الفقـرة      . 1. ب
مـن راسـمال    %) 50(الشرآاء الوثـائق التـي تثبـت ان مـا ال يقـل عـن                من هذه المادة ، وبعد ان يقدم        ) أ(

الشرآة قـد تـم ايـداعها لـدى بنـك فـي المملكـة ، يـستوفي المراقـب رسـوم التـسجيل ويـصدر شـهادة                       
وفي جميع االحوال يجب تسديد باقي راسـمال الـشرآة خـالل            . بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية      

  . يجوز التصرف في المبلغ المودع اال الغراض الشرآة السنتين التاليتين لتسجيلها وال
  .من هذه الفقرة على أي زيادة تطرا على راسمال الشرآة ) 1(ينطبق حكم البند . 2
ال يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشرآة تحت التاسيس ردها اال بعد ابـراز     . ج

سيس الشرآة ، ويطبق هذا الحكـم عنـد أي زيـادة فـي راسـمال                شهادة من المراقب تفيد العدول عن تا      
  .الشرآة 

  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
اذا وافق المراقب على تسجيل الشرآة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير          . ب: السابق آما يلي    ) ب(

من هذه المادة، وبعـد ان يقـدم الـشرآاء الوثـائق التـي              ) ا(كمة العدل العليا وفقا الحكام الفقرة       او من مح  
مــن راســمال الــشرآة قــد تــم دفعهــا، يقــوم المراقــب باســتيفاء رســوم %) 50(تثبــت ان مــا ال يقــل عــن 

باقي التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي جميع االحوال يجب ان يسدد  
  .راسمال الشرآة خالل السنتين التاليتين لتسجيلها

   
   

  60المادة 
يتولى ادارة الشرآة مدير او هيئة مديرين ال يقل عدد اعضائها عـن اثنـين وال يزيـد علـى سـبعة سـواء                   . أ  

آانوا من الشرآاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام االساسي للـشرآة لمـدة اربـع سـنوات                     
ان ينص النظام على مدة اقل من ذلـك وتنتخـب هيئـة المـديرين رئيـسا لهـا ونائبـا لـه والمفوضـين                         ويجوز  

  .بالتوقيع عن الشرآة 



يكون لمدير الشرآة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المـديرين فيهـا الـصالحيات الكاملـة فـي ادارة                   . ب
رفات التـي يقـوم بهـا او يمارسـها المـدير او             وتعتبر االعمال والتص  . الشرآة في الحدود التي يبينها نظامها     

هيئة المديرين باسم الشرآة ملزمة لها في مواجهة الغير الـذي يتعامـل مـع الـشرآة بحـسن نيـة بغـض          
  .النظر عن اي قيد يرد في نظام الشرآة او عقد تاسيسها

م ذلـك الغيـر     يعد الغير الذي يتعامل مع الشرآة حـسن النيـة مـا لـم يثبـت غيـر ذلـك علـى انـه ال يلـز                          . ج
بالتحقق من وجود اي قيد على صالحيات المـدير او هيئـة المـديرين علـى سـلطتهم فـي الـزام الـشرآة              

  .بموجب عقدها او نظامها
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
ة مدير او هيئة مديرين ال يقل عدد اعضائها عن اثنين وال يزيد يتولى ادارة الشرآ. أ : السابق آما يلي ) أ(

على سبعة وفق ما ينص عليه النظام االساسي للشرآة لمدة ال تزيد على اربع سنوات، وتنتخـب هيئـة               
  .المديرين رئيسا لها ونائبا له

   
   

  61المادة 
هـا او احـد اعـضاء هيئـة المـديرين           يعتبر مدير الشرآة ذات المسؤولية المحدودة، سواء آان مديرا منفردا ل          

فيها، مسؤوال تجاه الشرآة والشرآاء فيها والغير ، عن ارتكابه اي مخالفة الحكـام هـذا القـانون واالنظمـة                  
  .الصادرة بموجبه، ولعقد تاسيس الشرآة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة او هيئة المديرين

   
   

  62المادة 
ــشرآة ذا  ــدير ال ــشرآة    علــى م ــسنوية لل ــة ال ــديريها اعــداد الميزاني ــة م ت المــسؤولية المحــدودة او هيئ

وحساباتها الختامية بما في ذلك حـساب االربـاح والخـسائر وااليـضاحات الالزمـة وبيـان تـدفقاتها النقديـة                     
مدققة جميعها من مدقق حـسابات قـانوني وفقـا لمعـايير المحاسـبة والتـدقيق الدوليـة المتعـارف عليهـا                

تمدة اضافة الى التقرير الـسنوي عـن اعمـال الـشرآة وتقـديمها الـى الهيئـة العامـة للـشرآة فـي                        والمع
اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهايـة االشـهر                

  .الثالثة االولى من السنة المالية الجديدة 
  
ا الـسابق واالستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي بموجـب القـانون                هكذا اصبحت هذه المادة بعـد الغـاء نـصه          -

علـى مـدير الـشرآة ذات المـسؤولية         :  حيث آـان نـصها الـسابق آمـا يلـي             2002 لسنة   40المعدل رقم   
المحدودة، او هيئة مديريها، اعداد الميزانية السنوية للشرآة وحساباتها الختامية بمـا فـي ذلـك حـساب                  

المرفقــة، مدققــة جميعهــا مــن مــدققي حــسابات قــانونيين وفقــا لقواعــد  االربــاح والخــسائر وااليــضاحات 
المحاسبة المتعـارف عليهـا، باالضـافة الـى التقريـر الـسنوي عـن اعمـال الـشرآة وانجازاتهـا ومـشاريعها                  
وتقديمها الى الهيئة العامة للشرآة وللمراقب مرفقة بالتوصـيات المناسـبة، وذلـك خـالل االشـهر الثالثـة                

  .نة المالية الجديدة للشرآةاالولى من الس
   
   

  63المادة 
يحظر على مدير الشرآة ذات المسؤولية المحدودة سواء اآان مـديرا منفـردا او مـديرا معينـا مـن قبـل                      . أ  

هيئة المديرين آما ويحظر على اي من اعضاء هيئة المديرين فيهـا تـولي وظيفـة فـي شـرآة اخـرى ذات         
ة او ممارسـة عمـل مماثـل العمـال الـشرآة سـواء لحـسابه او                 غايات مماثلة او منافسة العمـال الـشرآ       

لحساب الغير باجر او بدونه او االشتراك في ادارة شرآة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للـشرآة اال                   
  .من الحصص المكونة لراسمال الشرآة%) 75(بموافقة الهيئة العامة باغلبية ال تقل عن 

مـن هـذه المـادة عـن الحـصول علـى            ) أ(لمـذآورين فـي الفقـرة       اذا تخلف أي شخص من االشخاص ا      . ب
موافقة الهيئة العامة ، وتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الـشرآاء فعلـى المراقـب                     
الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وازالة المخالفة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك وبخالف  

ص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين او مرآزه في الشرآة حكما ويعاقب المخالف بغرامة             ذلك يعتبر الشخ  
  .ال تقل عن الف دينار وال تزيد على عشرة االف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشرآة او الشرآاء 

  
نص الفقرة  حيث آان 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
اعـاله عـن    ) ا(اذا تخلـف اي شـخص مـن االشـخاص المـذآورين فـي الفقـرة                 . ب: السابق آما يلي    ) ب(

الحصول على موافقة الهيئة العامة، فعلى المراقب امهاله مدة ثالثين يومًا من تاريخ علمـه بـذلك لتوفيـق          
ة آالف دينار والزامه بالضرر الـذي     اوضاعه وبغير ذلك يعاقب بغرامة ال تقل عن الف دينار وال تزيد على عشر             

او /لحق بالشرآة او الـشرآاء وفـي حـال اسـتمرار المنافـسة بعـد ذلـك يعتبـر الـشخص فاقـدًا لوظيفتـه و                   
  .عضويته من هيئة المديرين حكمًا

   
   



  64المادة 
عـًا  تتالف الهيئة العامة في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة مـن جميـع الـشرآاء فيهـا، وتعقـد اجتما           . أ  

سنويًا واحدًا خالل االشهر االربعة االولى من السنة المالية للـشرآة، بـدعوة مـن المـدير او رئـيس هيئـة                  
  .المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما

للهيئة العامة في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي اآثر بدعوة من المدير                . 1. ب
 فـي أي مـن      لبحث أي من االمور التي تدخل ضمن اختصاصها وفقا الحكام هذا القـانون            او هيئة المديرين    
بناء على طلب عدد من الشرآاء ممن يملكون ربع راسمال الشرآة على االقل على   -: الحالتين التاليتين

 بناء على طلـب المراقـب اذا قـدم اليـه طلـب بـذلك مـن عـدد مـن                      -. ان ترسل نسخة منه الى المراقب       
من راسمال الـشرآة علـى االقـل واقتنـع المراقـب باالسـباب الـواردة فـي                  %) 15(شرآاء ممن يملكون    ال

  .الطلب 
اذا لم يستجب المدير او هيئة المديرين للطلب خالل اسبوع من تاريخ تقديمه ، يتولى المراقب الدعوة       . 2

  .لالجتماع على نفقة الشرآة 
دودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العاديـة         لكل شريك في الشرآة ذات المسؤولية المح      . ج

للشرآة لمناقشة االمـور التـي تعـرض عليهـا والتـصويت علـى القـرارات التـي تتخـذها ولـه تفـويض احـد                          
لشرآاء لحضور االجتماع نيابة عنه بموجـب قـسيمة التوآيـل المعـدة مـن قبـل ادارة الـشرآة او بموجـب                       ا
  .ل او التفويض للغير بذات الطريقة اذا اجاز عقد الشرآة ذلك آالة عدلية آما يجوز التوآيو

تبلغ الـدعوة لكـل شـريك فـي الـشرآة ذات المـسؤولية المحـدودة لحـضور اجتماعـات الهيئـة العامـة                        . د  
للشرآة سواء آان عاديا او غير عادي اما بتسليم الدعوة باليـد مقابـل التوقيـع بالتـسلم او ارسـالها اليـه                       

، على ان يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عـشر يومـا علـى االقـل مـن التـاريخ المحـدد                      بالبريد المسجل   
لعقد االجتماع ، علـى ان تكـون الـدعوة مـشتملة علـى جـدول االعمـال الـسنوي ، ومرفقـا بهـا البيانـات                           

ة من هذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خالل مدة ال تزيد علـى سـت              ) 62(المشار اليها في المادة     
  .ايام من تاريخ ايداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشرآة 

ال يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة سـواء آانـت                . هـ
عادية او غير عادية ولكن على مدير الشرآة او هيئة المـديرين فيهـا تزويـد المراقـب بنـسخة مـن محـضر                        

جتماع موقعة من رئيس االجتماع ومن آاتب المحضر وذلك خالل عشرة ايام من تاريخ انعقاده للمراقـب            اال
حضور الجلسة بناء على طلب المدير او هيئة المديرين او بناء على طلب خطي من شرآاء يحملون مـا ال          

  .من الحصص المكونة لراسمال الشرآة%) 15(يقل عن 
من هذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر االجتماع        ) د( المبينة في الفقرة     اذا لم تتم مراعاة االصول    . و

والقرارات الصادرة عن االجتماع اال اذا وافق الشريك او الشرآاء غير المبلغين وفـق تلـك االصـول مـن غيـر                      
     الحاضرين لالجتماع على اعتبار انفسهم مبلغين دون ان تدخل حصته او حصصهم في النصاب المقـرر                 

  .لصدور القرار 
  
 حيـث آـان نـص       2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم                  -

للهيئة العامة في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة عقد . ب: السابق آما يلي ) د(، ) ج(، ) ب(الفقرات 
المديرين لبحث االمور التي تعرض عليهـا  اجتماع غير عادي او اآثر في اي وقت بدعوة من المدير او هيئة         

بمقتضى احكام هذا القانون، وتدعى الهيئة العامة للشرآة الى عقد اجتماع غير عادي بنـاء علـى طلـب                   
عدد من الشرآاء في الشرآة يملكون ربع راسمال الشرآة على االقل او بناء على طلب المراقب اذا قدم 

مـن راس مالهـا علـى االقـل، وقنـع      %) 15(شرآة يملكـون    اليه طلب بذلك من عدد مـن الـشرآاء فـي الـ            
باالسباب الواردة في الطلب وفي حالة عدم استجابة الشرآة يقوم المراقب بالدعوة لالجتماع على نفقة        

لكل شريك في الشرآة ذات المسؤولية المحـدودة حـضور اجتماعـات الهيئـة العامـة العاديـة                  . ج. الشرآة
ن عدد الحصص التي يملكها في راس مال الشرآة، ومناقـشة االمـور التـي              وغير العادية للشرآة مهما آا    

تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها وله تفويض اي شريك آخر فـي الـشرآة لتمثيلـه فـي                    
تبلغ الدعوة لكل شريك في الشرآة ذات المسؤولية المحـدودة لحـضور اجتمـاع              . د. اجتماع هيئتها العامة  

 للشرآة سواء آان عاديًا او غير عادي اما بتسليم الدعوى باليد مقابل التوقيـع باالسـتالم او            الهيئة العامة 
بارسالها اليه بالبريد المسجل، على ان يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عشر يومًا على االقل من التاريخ 

ة ايام من تاريخ ايـداعها      المحدد لعقد االجتماع، وتعتبر الدعوى مبلغة للشريك خالل مدة ال تزيد على ست            
  .في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشرآة

   
   

  65المادة 
يكون نصاب االجتماع العادي للهيئة العامة للشرآة ذات المسؤولية المحدودة قانونيًا بحـضور عـدد مـن                 . أ  

نصاب خالل ساعة مـن     الشرآاء يمثلون اآثر من نصف راس مال الشرآة اصالة ووآالة واذا لم يتوفر هذا ال              
الوقت المحدد لبدء االجتماع فيتاجل االجتماع الى موعد آخر يعقد خالل خمـسة عـشر يومـًا مـن التـاريخ                     
المحدد لالجتماع االول ويعاد تبليغ الشرآاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب فـي االجتمـاع الثـاني قانونيـًا                   

  . التي يملكونها في راس المالبالشرآاء الذين يحضرونه مهما آان عددهم او النسبة
يكون نصاب االجتماع غير العادي للهيئة العامة للشرآة ذات المسؤولية المحدودة قانونيًا بحـضور عـدد       . ب

من الحصص المكونة لراسمال الشرآة على االقل اصالة ووآالة، ما لم يـنص             %) 75(من الشرآاء يمثلون    



     النصاب خالل ساعة من الوقـت المحـدد لبـدء االجتمـاع              نظام الشرآة على اغلبية اعلى واذا لم يتوفر       
فيؤجل االجتماع الى موعد آخر خالل عشرة ايام من التاريخ المحدد لالجتماع االول ويعـاد تبليـغ الـشرآاء                   

علـى االقـل مـن الحـصص     %) 50(الذين لم يحضروا ويكـون النـصاب فـي االجتمـاع الثـاني قانونيـًا بحـضور             
    آة اصالة ووآالة ما لم ينص نظام الشرآة على اغلبية اعلى واذا لم يتوفر هـذا             المكونة لراسمال الشر  

  .النصاب يلغى االجتماع مهما آانت اسباب الدعوة اليه
  
   
   

  66المادة 
يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشرآة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعهـا الـسنوي               . أ  

  :ةالعادي على االمور التالي
مناقشة تقرير المدير او هيئة المـديرين عـن اعمـال الـشرآة واوجـه نـشاطها ومرآزهـا المـالي خـالل                        . 1

  .السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشرآة 
مناقشة ميزانية الشرآة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ، والمـصادقة عليهـا بعـد تقـديم       . 2

  .هم ومناقشتهمدققي الحسابات لتقرير
  .انتخاب مدير الشرآة او هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقا الحكام هذا القانون. 3
  .انتخاب مدقق حسابات الشرآة وتحديد اتعابه. 4
اي امور اخرى تتعلق بالشرآة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشرآة او هيئة المديرين فيهـا                  . 5

وافق الهيئة العامة على مناقـشتها، علـى ان ال يكـون اي مـن تلـك االمـور ممـا ال                      او يقدمها اي شريك وت    
  .يجوز عرضه على الهيئة العامة اال في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون

تتخذ الهيئة العامة في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من االمور المنصوص عليهـا                . ب
ن هذه المادة باآثرية الحصص من راس المال الممثلـة فـي االجتمـاع ويكـون لكـل حـصة                    م) أ(في الفقرة   
  .صوت واحد

  
  .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  67المادة 
وز مناقـشة   تدعى الهيئة العامة في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عـادي وال يجـ               . أ  

  :أي من االمور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى االجتماع 
  .النص المعدل لعقد تاسيس الشرآة او نظامها . 1
تخفيض او زيادة راسمال الشرآة وتحديد مقدار عالوة االصدار او خصم االصـدار ، علـى ان تراعـى فـي             . 2

  .ون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة راس المال من هذا القان) 68(تخفيض راس المال احكام المادة 
  .دمج الشرآة واندماجها باي من طرق االندماج الواردة في هذا القانون . 3
  .فسخ الشرآة وتصفيتها . 4
  .اقالة مدير الشرآة او هيئة المديرين فيها او أي من اعضائها . 5
  .و شراء موجوداتها آليا او جزئيا بيع الشرآة او بيع آامل موجوداتها او تملك شرآة اخرى ا. 6
  .آفالة التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشرآة ذلك . 7
أي امــر يــدخل ضــمن اختــصاص الهيئــة العامــة غيــر العاديــة نــص عليــه هــذا القــانون او نظــام الــشرآة . 8

  .االساسي 
لهدف اعـادة هيكلـة راس      من هذا القانون، واذا آان ا     ) 75و   68(على الرغم مما هو وارد في المادتين        . ب

المال، يجوز تخفيض راسمالها واعادة زيادته في نفس اجتمـاع الهيئـة العامـة غيـر العاديـة المـدعوة وفقـًا         
الحكام القانون لهذا الغرض، وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا االجراء، وان  

  .محليتين ولمرة واحدة على االقل يتم نشر اعادة هيكلة راس المال في صحيفتين 
للهيئة العامة للشرآاء في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة ان تناقش في اجتماعها غير العادي ايـًا                . ج

مـن هـذا القـانون علـى ان تـدرج فـي الـدعوة الـى االجتمـاع                   ) 66(من االمور المنصوص عليها في المادة       
تتخـذ الهيئـة العامـة فـي        . د.  المـال الممثلـة فـي االجتمـاع        وتتخذ قراراتها فيها باآثرية الحصص من راس      

مـن هـذه    ) أ(لشرآة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في اي من االمور المنـصوص عليهـا فـي الفقـرة                  ا
من الحصص المكونة لراس المـال الممثلـة فـي االجتمـاع، مـا لـم يـنص           %) 75(المادة باآثرية ال تقل عن      

اعلى، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في االمور المنصوص عليهـا            نظام الشرآة على اغلبية     
من هذه المادة الحكام الموافقة والتسجيل والنشر       ) ب(والفقرة  ) أ(من الفقرة   ) 6،  4،  3،  2،  1(في البنود   

  .المنصوص عليها في هذا القانون
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 رقم  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل  -
تدعى الهيئة العامة في الشرآة ذات المـسؤولية المحـدودة الـى اجتمـاع غيـر                . أ  : السابق آما يلي    ) أ(

: عادي لمناقشة االمور التالية وال يجوز مناقشة اي امر منها اذا لم يكن مدرجا في الدعوة الـى االجتمـاع                   
تخفيض او زيـادة    . 2. امها على ان ترفق التعديالت المقترحة بالدعوة      تعديل عقد تاسيس الشرآة او نظ     . 1



) 68(راس مال الشرآة وتحديد مقدار عالوة االصدار على ان تراعى في تخفيض راس المال احكام المادة                 
اقالة مدير الـشرآة او     . 5. فسخ الشرآة وتصفيتها  . 4. دمج الشرآة في شرآة اخرى    . 3. من هذا القانون  

  .بيع الشرآة لشرآة اخرى. 6. يرين فيهاهيئة المد
   
   

  68المادة 
للشرآة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض راسمالها اذا زاد على حاجتهـا او اذا لحقـت بهـا خـسائر                    . أ  

  .من هذا القانون) 75(تزيد على نصف راسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة 
 على نفقة الشرآة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحـدة          على المراقب ان ينشر اعالناً    . ب

على االقل ثالث مرات متتالية تتضمن قـرار الهيئـة العامـة للـشرآة بتخفـيض راسـمالها ويحـق لكـل مـن                        
دائنيها االعتراض خطيًا على التخفيض لدى المراقب خالل خمسة عشر يومًا من تـاريخ نـشر آخـر اعـالن                     

دائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تـسوية               لقرار التخفيض ولل  
اعتراضه خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه اليها علـى ان ال يوقـف هـذا الطعـن اجـراءات التخفـيض اال اذا             

  .قررت المحكمة ذلك
  
  2002نة  لس40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  69المادة 
تعفى الشرآة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب ارباحها وخسائرها والموجز             

  .من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية
   
   

  70المادة 
لــصافية لحــساب مــن ارباحهــا الــسنوية ا%) 10(علــى الــشرآة ذات المــسؤولية المحــدودة ان تقتطــع . أ 

االحتياطي االجباري، وان تستمر على هذا االقتطاع لكل سنة على ان ال يتجاوز مجموع مـا اقتطـع لهـذا                    
  .االحتياطي راس مال الشرآة

مـن  %) 20(للهيئة العامة في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نـسبة ال تزيـد علـى     . ب
اب االحتياطي االختيـاري، وللهيئـة العامـة ان تقـرر اسـتخدام هـذا               االرباح السنوية الصافية للشرآة لحس    

  .االحتياطي الغراض الشرآة او توزيعه على الشرآاء آارباح اذ لم يستخدم في تلك االغراض
  
   
   

  71المادة 
تحتفظ الشرآة ذات المسؤولية المحدودة في المرآز الرئيسي لها بسجل خـاص للـشرآاء تـدون فيـه                  . أ  

الية عنهم، ويكون المدير او هيئة المديرين فـي الـشرآة مـسؤولين عنـه وعـن صـحة البيانـات                     البيانات الت 
  :المدرجة فيه

  .اسم الشريك ولقبه اذا آان له لقب وجنسيته ومرآز اقامته وعنوانه على وجه التحديد. 1
  .عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها. 2
  .، وتفاصيله وتاريخ وقوعهالتغير الذي يطرا على حصة او حصص الشريك. 3
  .ما يقع على حصة او حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها. 4
ويحق لكل شـريك فـي   . اي بيانات اخرى يقرر مدير الشرآة او هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل         . 5

  .ًا بذلكالشرآة االطالع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطي
على مدير الشرآة ذات المـسؤولية المحـدودة او رئـيس هيئـة المـديرين فيهـا تزويـد المراقـب سـنويًا                       . ب

مـن هـذه   ) أ(بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشرآاء فـي الـشرآة المنـصوص عليهـا فـي الفقـرة                   
ل او تغييـر يطـرا علـى تلـك          المادة وذلك خالل الشهر االول من انتهاء السنة المالية للشرآة، وبكـل تعـدي             
  .البيانات خالل مدة ال تزيد على ثالثين يومًا من تاريخ وقوع التعديل او التغيير

  
   
   

  72المادة 
للـشريك فـي الــشرآة ذات المـسؤولية المحـدودة ان يتنــازل عـن حصـصه فــي الـشرآة الـى أي مــن         . أ 

ها المراقـب ويـتم التوقيـع علـى هـذا           الشرآاء او لغيرهم ، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التـي يعتمـد            
  .السند وفقا لالجراءات المتبعة في تسجيل الشرآة بمقتضى احكام هذا القانون 

وفي جميع االحوال ، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب واالعـالن عنـه واسـتيفاء الرسـوم المقـررة                    . ب
  . الغير اال من تاريخ توثيقه لدى المراقب لذلك ، وال يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشرآة او الشرآاء او



يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشرآة بغيـر البيـع الـى الزوجـة او الحـد االقـارب حتـى الدرجـة                        . ج
الثالثة او الوقف واعالم المدير او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام االساسـي للـشرآة علـى          

  .غير ذلك 
  
 حيـث آـان نـصها       2002 لـسنة    40المادة بعد تعديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم             هكذا اصبحت هذه     -

للشريك في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في راسمال            . أ  : السابق آما يلي    
الشرآة الى اي من الشرآاء او لغيرهم، بموجب سند تحويل وفقًا للـصيغة المحـددة فـي نظـام الـشرآة                     

 وتوثيقه لدى المراقب واالعالن عنه واستيفاء الرسوم المقررة لذلك، وال يحتج بهذا التنـازل فـي              ويتم قيده 
ال يتوقف تنازل الـشريك     . ب. مواجهة الشرآة او الشرآاء او الغير اال بعد قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم            

غيـرة الـى احـد الـشرآاء        عن حصته او حصصه في راس مال الشرآة ذات المسؤولية المحدودة بالبيع او ب             
فـي حالـة تنـازل شـريك عـن          . ج. منها على موافقة باقي الشرآاء او مدير الشرآة او هيئة المديرين فيها           

حصصه بغير البيع فيترتب عليه الحصول على موافقة المدير او هيئة المديرين ما لم ينص النظام على غير 
  .ذلك

   
   

  73المادة 
شرآة في بيع حصصه او جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير   اذا رغب احد الشرآاء في ال     . أ  

، ونسخ منه الى الشرآاء والى المراقب يتـضمن الـسعر            هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال      الشرآة او 
    الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها وعلى المـدير او رئـيس هيئـة المـديرين تبليـغ بـاقي                       

 التنازل اما باليد مقابل التوقيع او بالبريد المسجل وذلـك خـالل اسـبوع مـن تـاريخ تقـديم                     الشرآاء بشروط 
الطلب ويكون للشرآاء االولوية بالشراء بالسعر المعروض ، وعلى المـدير او رئـيس هيئـة المـديرين تبليـغ                    

    رر الـذي  المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الـشرآاء وذلـك تحـت طائلـة المـسؤولية بـالتعويض عـن الـض              
  .يلحق بالشريك المتضرر 

اذا تقدم اآثر مـن شـريك لـشراء الحـصة او الحـصص المـراد التنـازل عنهـا بالـسعر المعـروض، تقـسم                          . ب
الحصص بين الـراغبين مـن الـشرآاء بالـشراء آـل بنـسبة حـصته فـي راسـمال الـشرآة، امـا فـي حالـة                            

انوني علـى نفقـة البـائع والمـشتري مـن           االختالف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حـسابات قـ          
الشرآاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائيًا وتقسم الحصص بين الشرآاء الراغبين بالشراء واذا لـم يلتـزم                 
  .الشريك باتمام عملية البيع او الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤوال عن تلك النفقات تجاه الشرآة

من تـاريخ اخطـار الـشرآاء بـشروط البيـع دون ان يبـدي احـد مـنهم رغبتـه فـي                       اذا انقضت ثالثون يومًا     . ج
الشراء سواء بالسعر المعروض او بالسعر المقـدر مـن مـدقق الحـسابات فيكـون للـشريك الراغـب بـالبيع                      

  .الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض او بالسعر المقدر آحد ادنى
رغبته في شراء الحصة او الحصص المراد بيعهـا خـالل ثالثـين يومـًا               اذا لم يبد اي من الشرآاء او الغير         . د  

اعاله، بحيث اصبح بيع هذه الحصة او الحـصص متعـسرًا، فعنـدها             ) ج(من انتهاء المدة المبينة في الفقرة       
    يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بـالمزاد العلنـي ويـصدر الـوزير بنـاء علـى تنـسيب                       

  .لتعليمات الالزمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني المراقب ا
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
اذا رغب احد الشرآاء في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة ببيع حصـصه فـي              . أ  : السابق آما يلي    ) أ(

 عليه ان يقدم طلبًا بذلك الـى مـدير الـشرآة او هيئـة مـديريها حـسب واقـع الحـال                       الشرآة للغير فيترتب  
يتضمن السعر الذي يطلبه، وعلى المدير او هيئة المديرين اخطـار بـاقي الـشرآاء بـشروط التنـازل خـالل                     

م اسبوع من تاريخ تقديم الطلب اليها ويكون للشرآاء االولوية بالشراء بالسعر المعروض وعلى الذي يعتـز               
  .التنازل ابالغ المراقب بنسخة من الطلب وعليه اخطار باقي الشرآاء بشروط التنازل

   
   

  74المادة 
اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص احد الشرآاء المدينين فتعطى االولويـة فـي شـراء                   . أ  

ا او تعـذر االتفـاق      تلك الحصة او الحصص لباقي الشرآاء في الشرآة، واذا لـم يتقـدم احـد مـنهم لـشرائه                  
  على السعر خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ صدور الحكم القطعي به، فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد 

العلني، ولكل شريك في الشرآة الدخول باسمه في المزاد على قـدم المـساواة مـع الغيـر وشـراء تلـك                      
  .الحصة او الحصص لنفسه

  .لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني الغراض هذه المادةيصدر المراقب التعليمات الالزمة . ب
  
   
   

  75المادة 
اذا زادت خسائر الشرآة ذات المسؤولية المحدودة على نصف راسمالها فيترتب على مديرها او هيئـة            . أ  

المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشرآة الى اجتماع غير عـادي لتـصدر قرارهـا امـا بتـصفية الـشرآة او                      



استمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها ، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشان خالل  ب
اجتماعين متتالين فيمنح المراقب الشرآة مدة ال تزيد على شهر التخاذ القـرار واذا لـم تـتمكن مـن ذلـك                      

  .ام القانون فتتم احالة الشرآة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا الحك
اذا بلغت خسائر الشرآة ثالثة ارباع قيمة راسـمالها فيجـب تـصفيتها اال اذا قـررت الهيئـة العامـة فـي                       . ب

اجتماع غير عادي زيـادة راسـمالها لمعالجـة وضـع الخـسائر او اطفائهـا بمـا يتفـق مـع معـايير المحاسـبة                     
قيـة علـى نـصف راسـمال الـشرآة فـي       والتدقيق الدولية المعتمدة على ان ال يزيد مجمل الخـسائر المتب  

  .آلتا الحالتين 
  
 حيـث آـان نـصها       2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها بموجب القانون المعدل رقم             -

اذا زادت خسائر الـشرآة ذات المـسؤولية المحـدودة علـى نـصف راس مالهـا فيترتـب                   : السابق آما يلي    
دعوة الهيئة العامة للشرآة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارهـا امـا             على مديرها او هيئة المديرين فيها       

بتصفية الشرآة، او باستمرار قيامها، واما اذا بلغت خسائر الـشرآة ثالثـة اربـاع قيمـة راس مالهـا فيجـب                      
تصفية الشرآة اال اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة راس مال الـشرآة بمـا ال يقـل عـن                       

  .لخسائرنصف ا
   
   

  76المادة 
تطبق االحكام المتعلقة بالشرآة المساهمة العامة على الشرآة ذات المسؤولية المحدودة فـي آـل مـا                 

  .لم يرد بشانه نص صريح في االحكام المتعلقة بالشرآات ذات المسؤولية المحدودة
   
   

  77المادة 
   :الباب الخامس

   :شرآة التوصية باالسهم
  : باالسهم من فئتين من الشرآاء هماتتالف شرآة التوصية 

ال يقــل عــددهم عــن اثنــين يــسالون فــي امــوالهم الخاصــة عــن ديــون الــشرآة   : شــرآاء متــضامنون . أ 
  .وااللتزامات المترتبة عليها

ال يقل عددهم عن ثالثة، ويسال آل شـريك مـنهم بمقـدار مـساهمته عـن ديـون            : شرآاء مساهمون . ب
  .الشرآة والتزاماتها

  
   
   

  78ادة الم
ال يجوز ان يقل راس مال شرآة التوصية باالسهم عـن مائـة الـف دينـار يقـسم الـى اسـهم متـساوية                         . أ  

القيمة قابلة للتداول وقيمة السهم الواحد منها دينار واحد غير قابل للتجزئة، ويشترط في ذلك ان ال يزيـد                   
شرآاء المتـضامنون فـي    راس مال الشرآة الـذي يطـرح لالآتتـاب علـى مثلـي مجمـوع مـا سـاهم بـه الـ                      

  .الشرآة
من هذه المـادة ، يجـوز ان يتفـق الـشرآاء المتـضامنين والـشرآاء                ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة       . ب

المساهمون في عقد تاسيس الشرآة ونظامها االساسـي علـى وجـود انـواع مـن االسـهم تتمتـع بقـوة                  
فـاق علـى وجـود حظـر علـى التـصرف باسـهم              تصويتية ومن حيث توزيع االرباح والخسائر وآذلك يجوز االت        
  .الشرآاء المتضامنين خالل مدة معينة من تاريخ التاسيس 

من هذه المادة فيتعـين بيانهـا فـي         ) ب(اذا اتفق الشرآاء على أي من االمور المشار اليها في الفقرة            . ج
  .نشرة االصدار عند طرح االسهم لالآتتاب 

  
  .2002 لسنة 40ا بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديله-
   
   

  79المادة 
يتكون اسم شرآة التوصية باالسهم من اسم واحد او اآثر من الشرآاء المتضامنين، على ان تضاف الـى                  

وال يجـوز ان يـذآر اسـم الـشريك          . "، ومـا يـدل علـى غاياتهـا        )شرآة توصـية باالسـهم    (اسمها هذا عبارة    
فاذا ذآر اسمه مع علمـه بـذلك اعتبـر شـريكًا متـضامنًا فـي مواجهـة الغيـر                    المساهم في اسم الشرآة،     

  ".حسن النية
   
   

  80المادة 
  .يخضع تسجيل شرآة التوصية باالسهم لموافقة المراقب

   



   
  81المادة 

يتولى ادارة شرآة التوصية باالسهم شريك متضامن او اآثر يحدد عددهم وصالحياتهم وواجباتهم فـي               . أ  
ة، وتــسري علــى ســلطتهم ومــسؤوليتهم وعــزلهم االحكــام التــي تطبــق علــى الــشرآاء   نظــام الــشرآ

  .المفوضين في شرآة التضامن
اذا شغر منصب مدير شرآة التوصية باالسهم في اي وقت الي سبب من االسباب فيتـولى الـشرآاء                  . ب

منصوص عليه فـي    المتضامنون تعيين مدير الشرآة من بينهم، واذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة ال             
من هذا القانون تعيين مدير مؤقتًا للشرآة يتولى ادارة اعمالها على ان تدعى الهيئـة العامـة                 ) 84(المادة  

  .خالل ثالثين يومًا من تاريخ تعيين المدير المؤقت النتخاب مدير للشرآة من الشرآاء المتضامنين
  
بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم       )  مكرر   81المادة  (  هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة        -
   .2002 لسنة 4
   
   

  82المادة 
تسري احكام شرآة التضامن المنصوص عليها في هذا القـانون علـى الـشرآاء المتـضامنين فـي شـرآة                    
التوصية باالسهم، وتسري على الـشريك المـساهم فـي هـذه الـشرآة االحكـام المنـصوص عليهـا فـي                      

  .ة بشرآة التوصية البسيطةالمتعلق) 43(المادة 
   
   

  83المادة 
تتالف الهيئة العامة لشرآة التوصية باالسهم من جميع الشرآاء المتـضامنين والـشرآاء المـساهمين،               . أ  

ويكون لكل منهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشرآة سواء آانت عاديـة او غيـر عاديـة ومناقـشة                    
     لتصويت على القرارات التي تتخذها، ويكون لـه مـن االصـوات فـي        االمور المعروضة عليها واالشتراك با    

  .الهيئة العامة بعدد ما يملكه من اسهم في الشرآة
تطبق االحكام الخاصة باجتماعات الهيئـة العامـة العاديـة وغيـر العاديـة للـشرآات المـساهمة العامـة                    . ب

  .لشرآة التوصية باالسهمالمنصوص عليها في هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة 
  
   
   

  84المادة 
يكون لشرآة التوصية باالسهم مجلس للرقابة من ثالثة اعضاء على االقـل يتـولى الـشرآاء المـساهمون                  

  .انتخابهم من بينهم سنويًا لمدة سنة واحدة وفقًا لالجراءات المنصوص عليها في نظام الشرآة
   
   

  85المادة 
  : توصية باالسهم المهام والصالحيات التاليةيتولى مجلس الرقابة في شرآة ال

مراقبة سير اعمـال الـشرآة، والتحقـق مـن صـحة اجـراءات تاسيـسها والطلـب مـن مـدير الـشرآة او                         . أ  
  .مديريها تزويده بتقرير شامل عن تلك االعمال واالجراءات

  .االطالع على قيود الشرآة وسجالتها وعقودها، وجرد اموالها وموجوداتها. ب
داء الراي في المسائل التي يري انها تهم الشرآة، او في االمـور التـي يعرضـها مـديرها او مـديروها                      اب. ج

  .عليه
الموافقة على اجراء التصرفات واالعمال التي ينص نظام الشرآة على ان تنفيذها او القيـام بهـا يحتـاج            . د

  .الى موافقته
ذا تبين له ان مخالفات ارتكبت في ادارة الشرآة،   دعوة الهيئة العامة للشرآة الى اجتماع غير عادي ا        . هـ

  .ويجب عرضها على الهيئة العامة
  
   
   

  86المادة 
على مجلس الرقابة في شرآة التوصية باالسهم ان يقدم للمساهمين في الشرآة في نهاية آل سـنة                 

ئة العامة للشرآة فـي  مالية تقريرًا عن اعمال الرقابة التي قام بها ونتائجها، ويعرض هذا التقرير على الهي          
  .اجتماعها السنوي العادي، وترسل نسخة منه الى المراقب

   
   

  87المادة 



يكون لشرآة التوصـية باالسـهم مـدقق حـسابات قـانوني تختـاره الهيئـة العامـة للـشرآة وتـسري عليـه             
  .ناالحكام الخاصة بمدققي الحسابات في الشرآات المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانو

   
   

  88المادة 
تنقضي شرآة التوصية باالسهم وتصفى بالطريقة التي يقررها نظام الشرآة، واال فتنطبق عليها االحكام              

  .الخاصة بتصفية الشرآة المساهمة العامة
   
   

  89المادة 
تسري على شرآات التوصية باالسهم االحكام الخاصة بالـشرآات المـساهمة العامـة فـي هـذا القـانون                   

  .ا لم يرد عليه النص في هذا الباب على آل م
-------------  

  الباب الخامس مكرر 
  الشرآات المساهمة الخاصة

   
  مكرر  ) 65(دة الما

  :تاسيس الشرآة المساهمة الخاصة 
تتالف الشرآة المـساهمة الخاصـة مـن شخـصين او اآثـر ويجـوز للـوزير بنـاء علـى تنـسيب مبـرر مـن                          . أ  

شــرآة مــساهمة خاصــة مؤلفــة مــن شــخص واحــد او ان يــصبح عــدد المراقــب الموافقــة علــى تــسجيل 
  . مساهميها شخصا واحدا 

تعتبر الذمة المالية للشرآة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مـساهم فيهـا وتكـون       . ب
الـشرآة باموالهـا وموجوداتهــا هـي وحــدها المـسؤولة عـن الــديون وااللتزامـات المترتبــة عليهـا وال يكــون        

  . لمساهم مسؤوال تجاه الشرآة عن تلك الديون وااللتزامات اال بمقدار مساهمته في راسمال الشرآة ا
شرآة مساهمة خاصـة  ( يجب ان ال يتعارض اسم الشرآة مع غاياتها على ان تتبعه اينما وردت عبارة         . ج

ختـراع مـسجلة    ويجوز ان يكون باسم شخص طبيعي اذا آانـت غايـة الـشرآة اسـتثمار بـراءة ا                 ) محدودة  
  . بصورة قانونية باسم ذلك الشخص 

تكون مدة الشرآة المساهمة الخاصـة غيـر محـدودة اال اذا حـدد عقـد تاسيـسها ونظامهـا االساسـي                 . د
  .خالف ذلك فعندئذ تنتهي مدتها بانتهاء المدة او العمل الذي حدد لها 

   
   
   

   مكرر 66المادة 
  :راسمال الشرآة 

 المساهمة الخاصة هو مجموع القيم االسمية السهم الشرآة على ان ال يقـل              يكون راسمال الشرآة  . أ  
  . راس المال المكتتب به عن خمسين الف دينار اردني 

  . يحدد راس مال الشرآة المساهمة الخاصة بالدينار االردني . ب
 واوراق مالية   مع مراعاة قانون االوراق المالية للشرآة المساهمة الخاصة اصدار االسهم واسناد قرض           . ج

اخرى ويجوز للشرآة ان تقرر ادراج اوراقها المالية في السوق وتداولها من خالله وفق االنظمة والتعليمات 
  .الصادرة عن هيئة االوراق المالية 

  
  

  مكرر  ) 67( المادة 
  :طلب التاسيس 

 ونظامهـا  يقدم طلـب تاسـيس الـشرآة المـساهمة الخاصـة الـى المراقـب مرفقـا بـه عقـد تاسيـسها           . أ  
ويجب ان يكون عقد تاسيس الشرآة ونظامها االساسـي باللغـة    . االساسي واسماء مؤسسي الشرآة     

العربية اال انه يجوز ان يالزم ذلك ترجمة له بلغة اخرى وفي حالة تعارض او اختالف النصوص يعتمـد الـنص            
  .العربي 

لتاليــة وفــق مــا يتفــق عليــه يجــب ان يتــضمن عقــد تاســيس الــشرآة المــساهمة الخاصــة البيانــات ا. ب
  :مؤسسوا او مساهموا الشرآة 

  .اسم الشرآة . 1
  .مرآزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ . 2
  .غايات الشرآة . 3
اسماء مؤسسي الشرآة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعـدد االسـهم المملوآـة مـن قبـل                 . 4

  .آل منهم عند التاسيس 
  .المصرح به وعدد االسهم المصرح بها وانواعها وفئاتها وقيمتها االسمية راسمال الشرآة . 5
  .طريقة ادارة الشرآة وعدد اعضاء مجلس االدارة وصالحياته . 6



اسماء االشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامـة التاسيـسية لالنعقـاد وادارة الـشرآة الـى حـين                   . 7
  . انتخاب مجلس االدارة االول 

يتضمن النظام االساسي للشرآة المساهمة الخاصـة البيانـات التاليـة وفـق مـا يتفـق عليـه                   يجب ان   . ج
  :مؤسسو او مساهموا الشرآة 

  .اسم الشرآة . 1
  .مرآزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ . 2
  .غايات الشرآة . 3
مملوآـة مـن قبـل      اسماء مؤسسي الشرآة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعـدد االسـهم ال           . 4

  .آل منهم عند التاسيس 
راسمال الشرآة المصرح به وعدد االسهم المـصرح بهـا وانواعهـا وقيمهـا االسـمية وحقوقهـا وصـفاتها                    . 5

  .وميزاتها 
  .الشروط العامة لنقل ملكية اسهم الشرآة واالجراءات الواجب اتباعها في ذلك . 6
  .ة وصالحياته واسس اتخاذ القرارات فيه طريقة ادارة الشرآة وعدد اعضاء مجلس االدار. 7
اجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمـساهمين العاديـة وغيـر العاديـة ونـصابها القـانوني واصـول                   . 8

  .الدعوة لها وصالحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع االمور المتعلقة بها 
  .اجراءات وقواعد تصفية الشرآة . 9

شخاص الـذين سـيتولون دعـوة الهيئـة التاسيـسية لالنعقـاد وادارة الـشرآة لحـين انتخـاب                    اسماء اال . 10
  . مجلس االدارة االول وطريقة الدعوة لمجلس االدارة االول 

اذا آان لمساهمي وحاملي االوراق المالية الصادرة عن الشرآة حـق االولويـة فـي اصـدارات جديـدة                   . 11
  .للشرآة 

لى عقد تاسـيس الـشرآة وفـق تعليمـات تـصدر عـن الـوزير وال يجـوز لغيـر                يجوز الي شخص االطالع ع    . د
مساهمي الشرآة االطالع على نظام الشرآة االساسي اال بتفويض من احد المساهمين او الشرآة او                

  .اذا تطلب أي تشريع اخر ذلك 
  
  

   مكرر 68المادة 
  :انواع االسهم وخيارات المساهمة 

  :  هذا الباب ، يجوز للشرآة مع مراعاة أي احكام وردت في. أ 
وحسب ما ينص عليه نظامها االساسي اصدار عدة انواع وفئات من االسهم تختلف فيما بينها مـن حيـث                   
القيمة االسمية والقوة التصويتية ومن حيـث آيفيـة توزيـع االربـاح والخـسائر علـى المـساهمين وحقـوق                     

ع اخـرى مـن االسـهم ومـا الـى ذلـك مـن الحقـوق                 واولويات آل منها عند التصفية وقابليتها للتحـول النـوا         
والمزايا واالولويات والقيود االخرى على ان يتم تضمينها او ملخص عنها على شهادات االسهم ان وجـدت                 

 .  
يجوز ان ينص النظام االساسي للشرآة المساهمة الخاصة على حق الشرآة اصـدار االسـهم قابلـة                 . ب

  . حامل السهم او عند توافر شروط معينة لالسترداد اما بطلب من الشرآة او من 
يجوز ان يكون الي نوع او فئة من اسهم الشرآة افضلية في توزيع االربـاح علـى غيرهـا مـن االنـواع او                    . ج

الفئات آما ويجوز ان تستحق مقدارا مقطوعا او نسبة معينة من االرباح وذلك بالشروط وفي االوقات التي             
   ا يجـوز ان يكـون الي مـن هـذه االنـواع والفئـات حـق االولويـة فـي          يحددها نظام الشرآة االساسي آم    

استيفاء ارباحها عن أي سنوات لم توزع فيها االرباح باالضافة الى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية                  
 .  
يجوز ان ينص النظام االساسي للشرآة المساهمة الخاصة على قابلية تحـول او اسـتبدال أي نـوع او                   . د

 من االسهم الصادرة عنها الى أي نوع او فئة اخرى بطلـب مـن الـشرآة او المـساهم او عنـد تحقـق                         فئة
  . شرط معين وفق النسب والكيفية التي تحدد في نظام الشرآة االساسي 

يجوز للشرآة المساهمة الخاصة شراء االسهم التي سبق وان اصدرتها ولها اما اعـادة اصـدار او بيـع                   . هـ
سعر الذي يراه مجلس االدارة مناسبا او الغائها وتخفيض راس مالها بمقدار هذه االسـهم          هذه االسهم بال  

حسب االسس المبينة في نظامها االساسي وهذا الباب وال تؤخذ االسهم التي تمتلكها الـشرآة بعـين                 
عـاة احكـام    االعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة والتخـاذ القـرارات فيهـا وذلـك مـع مرا                  

مع مراعاة احكام نظام الشرآة االساسـي       . و. قانون االوراق المالية واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه      
وقانون االوراق المالية واالنظمـة والتعليمـات الـصادرة بموجبـه يجـوز للـشرآة المـساهمة الخاصـة اصـدار                     

ة وتحـدد شـروط الخيـارات وتـواريخ         خيارات اسهم تسمح لحامليها شراء او طلب اصدار اسهم من الـشرآ           
تنفيذها واسعار تنفيذها في نظام الشرآة االساسي او بقرار من مجلس االدارة اذا فوضته الهيئة العامـة                 

  .غير العادية بذلك 
  
  

   مكرر 69المادة 
  :اجراءات التسجيل 



خ تقـديم الطلـب     يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشرآة خالل خمسة عشر يوما من تاري            . أ  
والتوقيع عليه من مؤسسي الشرآة ، وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقـد التاسـيس او نظامهـا مـا                   
يخالف االحكام المنصوص عليها في هذا الباب او ما يخالف أي تشريع اخر معمـول بـه فـي المملكـة ولـم                       

ب وللمـساهمين االعتـراض علـى    يقم مساهمو الشرآة بازالة المخالفة خالل المدة التي يحددها المراقـ      
قرار الرفض الى الوزير خالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ تبليغـه الـيهم واذا قـرر الـوزير رفـض االعتـراض فيحـق                           

  . للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا 
 العـدل  اذا وافق المراقب على تسجيل الشرآة او تمت هذه الموافقة بقرار مـن الـوزير او مـن محكمـة             . ب

من هذه المادة وبعد ان يقدم المساهمون الوثائق التي تثبت انه قد تم دفـع               ) أ(العليا وفقا الحكام الفقرة     
مـن هـذا البـاب    )  مكـرر  66(مـن المـادة   ) أ(ما ال يقل عن خمسين الف دينار المنصوص عليها في الفقـرة        

  .شر في الجريدة الرسميةسجيلها وينقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتي
ال يجوز للشرآة المباشرة باعمالها اال بعـد صـدور شـهادة تـسجيلها مـن قبـل المراقـب ، اال انـه يجـوز            . ج

لمساهمي الـشرآة المـساهمة الخاصـة الموافقـة فـي اجتمـاع الهيئـة العامـة التاسيـسي علـى اقـرار                       
فــان لــم توافــق الهيئــة العامــة التزامــات المؤســسين نيابــة عــن الــشرآة قبــل اعــالن تــسجيل الــشرآة  

  .التاسيسية على ذلك ال تلزم الشرآة باي من هذه االلتزامات 
  
  

   مكرر70المادة 
  :المقدمات العينية 

يجوز لمساهمي الشرآة المساهمة الخاصة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الـشرآة مقـدمات عينيـة              . أ  
فـي حالـة اصـدار اسـهم جديـدة ، وتعتبـر حقـوق               تقوم بالنقد يوافق عليها المؤسـسون او الهيئـة العامـة            

االمتياز واالختراع والمعرفة الفنية والرخص وجميع الحقوق المعنوية واي حقوق اخرى يقرها المـساهمون              
  . من المقدمات العينية 

اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بنقل ملكيتها وتـسليمها الـى الـشرآة خـالل ثالثـين يومـا مـن                      . ب
جيل الشرآة او اصدار االسهم العينية آانوا ملزمين حكما بدفع قيمتهـا نقـدا وفـق الـسعر الـذي                    تاريخ تس 

اعتمده المساهمون في نظام الـشرآة او قـرار الهيئـة العامـة ويجـوز االتفـاق علـى مـدة اطـول بموافقـة                         
  . المراقب 

ومـا مـن تـاريخ موافقـة        يحق للمراقب من تلقاء نفسه او اذا اعترض أي من المساهمين خالل ثالثين ي             . ج
الهيئة العامة على قبول تلك المقـدمات التنـسيب للـوزير بتـشكيل لجنـة علـى نفقـة الـشرآة مـن ذوي                        
الخبرة واالختصاص لتقدير االسهم العينية بالنقد على ان يكون من بـين اعـضاء اللجنـة احـد المـساهمين        

مـدة ال تتجـاوز الثالثـين يومـا مـن تـاريخ             واحد موظفي دائرة مراقبة الشرآات وتقدم اللجنة تقريرها خـالل           
تشكيلها ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليـه نهـائي فـاذا اعتـرض أي مـن المـساهمين االخـرين او         
الشرآة فللوزير رفض تسجيل الشرآة او مساهمة المـساهم المعنـي حـسب الحـال وال يحـق الي مـن                     

  . قيمة االسهم العينية المقدمة بعد ذلك المؤسسين او المساهمين الالحقين االعتراض على
  
  

   مكرر 71المادة 
  :االجتماع التاسيسي 

يتوجب على المساهمين عقد اجتماع هيئة عامة عادي تاسيسي خالل شهر مـن تـاريخ صـدور شـهادة                
  : تسجيل الشرآة من قبل المراقب ليتم فيه ما يلي 

  . انتخاب مجلس ادارة الشرآة االول. أ 
ار المناســب بــشان مــصاريف التاســيس واي التزامــات تمــت مــن قبــل المؤســسين قبــل   اتخــاذ القــر. ب

  . التاسيس 
  .انتخاب مدقق حسابات وتحديد اتعابه او تفويض مجلس االدارة بتحديد اتعابه . ج
  
  

  : مكرر 72المادة 
  :مجلس االدارة 

 للـشرآة عـدد اعـضائه       يتولى ادارة الشرآة المساهمة الخاصة مجلس ادارة يحدد النظـام االساسـي           . أ  
ومؤهالت العضوية فيه وطريقة مل المقاعد الشاغرة وصالحياته ومكافاته وآيفية تعيينـه او انتخابـه وعقـد                  
اجتماعاته واتخاذ قراراته ومدته بحيث ال تزيد على اربع سنوات وينتخـب مجلـس االدارة مـن بـين اعـضائه                    

ضائه او مـن غيـرهم ويكـون لـرئيس المجلـس صـوتا              رئيسا ونائبا للرئيس آما ويعين امينا لسر من بين اع         
  . ترجيحيا في حال تساوي االصوات ما لم ينص النظام االساسي للشرآة على خالف ذلك 

على مجلس االدارة تحديـد المفوضـين بـالتوقيع عـن الـشرآة بمـا ال يتعـارض واحكـام عقـد تاسـيس                        . ب
لى ان يتم ذلك في موعد اقصاه اسبوع مـن  الشرآة ونظامها االساسي في اول اجتماع له بعد انتخابه ع         

انتخاب المجلس ويجوز للمجلـس اعـادة انتخـاب الـرئيس ونائـب الـرئيس واسـتبدال امـين الـسر وتعـديل                       
صالحيات المفوضين بالتوقيع في أي وقـت بمـا ال يتعـارض مـع احكـام هـذا البـاب واحكـام عقـد تاسـيس                          

  . الشرآة ونظامها االساسي 



هادة صادرة عن رئيس مجلس االدارة او نائبه في حالة غيابه ومـصدقا عليهـا مـن     يعتبر أي محضر او ش    . ج
قبل امين السر فيما يخص قرارات مجلس االدارة او الهيئة العامة للشرآة دليال على صحة هـذه القـرارات    

  . ويتحمل الرئيس ونائب الرئيس وامين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص 
لس ادارة الشرآة المـساهمة الخاصـة عقـد اجتماعاتـه بواسـطة الهـاتف او أي مـن وسـائل                     يجوز لمج . د

االتصال االخرى اذا اجاز النظام االساسي للشرآة ذلك شريطة ان يتمكن جميع االعضاء المشارآين فـي                
  االجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول اعمال االجتماع على ان يصادق رئيس المجلس             

  .ن السر على المحضر وبانعقاد االجتماع بشكل قانوني وامي
  
  

   مكرر 73المادة 
  :مسؤولية مجلس االدارة 

رئيس واعضاء مجلس ادارة الشرآة المساهمة الخاصـة مـسؤولون تجـاه الـشرآة والمـساهمين فيهـا       . أ  
ظـام الـشرآة   والغير عن آـل مخالفـة ارتكبهـا أي مـنهم او جمـيعهم للقـوانين واالنظمـة المعمـول بهـا ولن                   

االساسي وعن أي خطا في ادارة الشرآة وال تحول موافقة الهيئة العامة على ابـراء ذمـة مجلـس االدارة        
  . دون المالحقة القانونية لرئيس واعضاء المجلس 

من هذه المادة اما شخصية تترتب على عضو او اآثر          ) أ(تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة       . ب
دارة الشرآة او مـشترآة بـين رئـيس واعـضاء المجلـس ويكونـون جمـيعهم فـي هـذه                     من اعضاء مجلس ا   

   الحالة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة او الخطا على ان ال                  
تشمل هذه المسؤولية أي عـضو اثبـت اعتراضـه خطيـا فـي محـضر االجتمـاع علـى القـرار الـذي تـضمن                          

 الخطا وفي جميع االحوال ال تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمـس سـنوات علـى                  المخالفة او 
تاريخ اجتماع الهيئة العامـة الـذي صـادقت فيـه علـى الميزانيـة الـسنوية والحـسابات الختاميـة للـشرآة                       

  .للسنة المالية التي جرى فيها الخطا او المخالفة 
  
  

   مكرر 74المادة 
  :الموظفين التزامات مجلس االدارة و

يحظـر علــى اعـضاء مجلــس ادارة الـشرآة المــساهمة الخاصـة ان يكونــوا اعـضاء فــي مجــالس ادارات      . أ 
شــرآات اخــرى ذات غايــات مماثلــة او منافــسة العمــال الــشرآة اال بموافقــة الهيئــة العامــة غيــر العاديــة 

  . للشرآة 
 ذات غايات مماثلة او منافـسة       يحظر على مدير عام الشرآة وموظفيها تولي وظيفة في شرآة اخرى          . ب

  . العمال الشرآة سواء لحسابه او لحساب الغير باجر او بدون اجر اال بموافقة مجلس ادارة الشرآة 
مـن هـذه المـادة عـن الحـصول          ) ب(و) أ(اذا تخلف أي شخص من االشخاص المذآورين في الفقـرتين           . ج

مراقب امهاله مدة ثالثين يوما من تـاريخ تبلغـه          ال على الموافقة المنصوص عليها وتم ابالغ المراقب فعلى       
  بذلك لتوفيق اوضاعه وبخالف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لوظيفته او عضويته في مجلس االدارة حكما آما 

  . ويعاقب بغرامة ال تزيد على الف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشرآة او المساهمين 
يت على أي قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة اال ال يجوز لعضو مجلس االدارة التصو   . د  

  . انه يجوز احتساب حضوره لغايات النصاب القانوني للمجلس 
ال يجــوز ان يكــون العــضاء مجلــس ادارة الــشرآة المــساهمة الخاصــة او مــديرها العــام او أي موظــف . هـــ

ريع واالرتباطات التي تعقد مع الـشرآة او       مسؤول فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشا         
  .لحسابها اال بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشرآة 

  
  

   مكرر 75المادة 
  :اعداد الحسابات 

على مجلس ادارة الشرآة المساهمة الخاصة خالل االشهر الثالثة االولى من السنة المالية الجديدة              . أ  
ساباتها الختامية بما في ذلك حساب االرباح والخسائر وبيان تدفقاتها اعداد الميزانية السنوية للشرآة وح

النقديــة وااليــضاحات المرفقــة ، مدققــة جميعهــا مــن مــدققي حــساباتها القــانونيين وفقــا لقواعــد واصــول 
المحاسبة الدولية المتعارف عليها وآذلك اعداد التقرير الـسنوي عـن اعمـال الـشرآة وانجازاتهـا                  معايير  و

  . ها وتقديمها جميعا الى الهيئة العامة للشرآة وللمراقب مع التوصية المناسبة وارفاقها بالدعوة ومشاريع
على مجلس ادارة الشرآة المساهمة الخاصة اعداد تقرير آل ستة اشـهر يبـين فيـه المرآـز المـالي                    . ب

الهيئـة بنـسخة منـه    للشرآة ونتائج اعمالها ويصدق هذا التقرير من رئيس مجلس االدارة ويزود المراقب و          
  .خالل ثالثين يوما من انتهاء المدة 

  
  

   مكرر 76المادة 
  :الهيئة العامة 



تتالف الهيئة العامة للـشرآة المـساهمة الخاصـة مـن جميـع مـساهميها الـذين يحـق لهـم التـصويت                       . أ  
  . حسب احكام النظام االساسي للشرآة 

الهيئة العامة للشرآة المساهمة الخاصة الجتماع من هذه المادة تدعى ) ج(مع مراعاة احكام الفقرة  . ب
عادي او اآثر والجتماع غير عادي او اآثر حسب ما ينص عليه النظام االساسي للشرآة وما يراه مجلس                  

  . االدارة او المساهمون مناسبا 
ل يتوجب على مجلس ادارة الشرآة دعوة الهيئة العامة العادية لالنعقاد مـرة واحـدة علـى االقـل خـال                   . ج

االشهر االربعة االولى التالية لنهاية السنة المالية للشرآة لمناقشة مـا يلـي واتخـاذ القـرارات المناسـبة          
  .بشانها 

تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشرآة واوجه نشاطها ومرآزها المالي خالل السنة الماليـة الـسابقة           . 1
  .والخطة المستقبلية للشرآة 

حساب ارباحها وخسائرها وتـدفقاتها النقديـة والمـصادقة عليهـا بعـد تقـديم               مناقشة ميزانية الشرآة و   . 2
  .مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته 

  .انتخاب مجلس ادارة الشرآة حسب مقتضى الحال ووفقا الحكام نظام الشرآة االساسي . 3
  .انتخاب مدقق حسابات الشرآة وتحديد اتعابه . 4
عرض على الهيئة العامة من قبل مجلس االدارة او أي مساهم وتوافق أي امور اخرى تتعلق بالشرآة ت     . 5

الهيئة العامة على مناقشتها على ان ال يكون أي من تلك االمور مما ال يجوز عرضه على الهيئة العامة اال  
  .في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون او نظام الشرآة االساسي 

  
  

   مكرر 77المادة 
  :ة العامة غير العادية اختصاص الهيئ

تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة واقرار االمور التالية وال يجوز مناقشة واقـرار أي امـر منهـا اذا                    . أ  
  :لم يكن مدرجا في الدعوة الى االجتماع 

  .تعديل عقد تاسيس الشرآة او نظامها االساسي على ان ترفق التعديالت المقترحة بالدعوة . 1
)  مكـرر  82(يض او زيادة راس مال الشرآة على ان تراعي في تخفـيض راس المـال احكـام المـادة                    تخف. 2

  .من هذا الباب 
  .دمج الشرآة او اندماجها باحدى طرق االندماج الواردة في هذا القانون . 3
  .تصفية الشرآة وفسخها . 4
ن قبل فئة او نوع معين من االسهم اقالة مجلس ادارة الشرآة او احد اعضائه ما لم يكن العضو معينا م. 5

  .فتتم االقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام االساسي للشرآة 
  .من راسمال شرآة اخرى %) 50(بيع آامل موجودات الشرآة او تملك ما يزيد على . 6
آة االساسي أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا الباب او نظام الشر          . 7

  .صراحة او داللة 
  . اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم . 8
يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة واقرار أي امر من االمور التي تقع ضمن صالحية الهيئة العامـة       . ب

  .العادية للشرآة المساهمة الخاصة 
  
  

   مكرر 78المادة 
  :اجتماعات الهيئة العامة 

ضافة الى أي طريقة اخرى يحددها النظام االساسي للشرآة تعقد اجتماعات الهيئة العامة بـدعوة           باال. أ  
مــن مجلــس االدارة او بنــاء علــى طلــب عــدد مــن مــساهمين يملكــون اســهما يحــق لهــا التــصويت فــي  

على االقل من مجموع االصوات التي يحق لها حـضور االجتمـاع او   %) 25(جتماعات الهيئة العامة تشكل   ا
بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من احد اعضاء مجلس االدارة او مـدقق حـساباتها او مـن              

على %) 15(عدد من المساهمين يملكون اسهما يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل              
  . االقل من مجموع االصوات التي يحق لها حضور االجتماع 

  :ماع الهيئة العامة العادية او غير العادية لكل مساهم يحق له التصويت اما تبلغ الدعوة لحضور اجت. ب
بارسال الدعوة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما على االقل من التاريخ المحدد لالجتماع ويعتبر               . 1

   ، اوايداع الدعوة في البريد المسجلالمساهم متبلغا خالل مدة ال تزيد على ستة ايام من 
  . مها باليد مقابل التوقيع بالتسلم ويعتبر المساهم متبلغا عند االستالم تسلي. 2
  . يجب ان تحدد الدعوة لالجتماع مكان وموعد االجتماع . ج
يعتبر المساهم متبلغا حكما اذا حضر االجتماع ولم يعترض على صحة التبليغ او اذا ارسل آتابا الحقـا                  . د  

  . جتماع للشرآة يوافق فيه على آل ما تم في اال
ال يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشرآة المساهمة الخاصة سواء آانـت عاديـة                . هـ

او غير عادية ولكن على مجلس االدارة فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر االجتماع خالل عشرة ايـام                  
 او بنـاء علـى طلـب خطـي مـن            من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب مجلس االدارة          

  .من االسهم المكونة لراسمال الشرآة %) 15( مساهمين يحملون ما ال يقل عن 



  
  

   مكرر 79المادة 
  :نصاب اجتماعات الهيئة العامة 

ما لم يحدد النظـام االساسـي للـشرآة نـسبا اعلـى ، يكـون نـصاب االجتمـاع العـادي للهيئـة العامـة                          . أ  
نونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وآالـة اسـهما يزيـد عـدد اصـواتها                للشرآة المساهمة الخاصة قا   

ما يحددها النظام االساسـي     عن نصف عدد االصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة آ             
، فاذا لم يتوافر هذا النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لبدء االجتمـاع فيؤجـل االجتمـاع الـى                     للشرآة

اخر يعقد خالل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لالجتماع االول ويعاد تبليغ المساهمين الذين               موعد  
لم يحضروا ويكون النصاب في االجتماع الثاني قانونيا بحضور مـساهمين يحملـون اصـالة او وآالـة اسـهما           

  . يحق لها التصويت مهما بلغ عددها 
 اعلى يكون نـصاب االجتمـاع غيـر العـادي للهيئـة العامـة               ما لم يحدد النظام االساسي للشرآة نسبا      .  ب

( للشرآة المساهمة الخاصة قانونيا بحضور مساهمين يحملون اصالة او وآالة اسهما يبلغ عـدد اصـواتها                 
او اآثر من عدد االصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئـة العامـة آمـا يحـددها النظـام                 % ) 75

 لم يتوافر هـذا النـصاب خـالل سـاعة مـن الوقـت المحـدد لبـدء االجتمـاع فيؤجـل                       االساسي للشرآة فاذا  
االجتماع الى موعد اخر يعقد خالل خمسة عـشر يومـا مـن التـاريخ المحـدد لالجتمـاع االول ويعـاد تبليـغ                        

او اآثـر يحملـون   %) 50( المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب في االجتماع الثاني قانونيا بحـضور            
لة او وآالة اسهما يحق لها التصويت ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى االجتمـاع مهمـا آانـت اسـباب                      اصا

  . الدعوة اليه 
اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفيـذا                . ج

لها مهلة شهر التخاذ القرار المناسـب وفـي حالـة         لحكم القانون في اجتماعين متتاليين فيعطي المراقب        
عدم صدور هذا القرار فيتم احالة الشرآة الى المحكمة التخاذ االجراء القـانوني المناسـب بمـا فـي ذلـك                     

  .تقرير تصفيتها 
  
  

   مكرر 80المادة 
  :قرارات الهيئة العامة 

ة لالجتمـاع والتـي يحـق لهـا التـصويت فـي             تتخذ الهيئة العامة العادية قراراتها باغلبية االصوات الحاضر       . أ  
االجتماع على اي بند من بنود جدول اعمال االجتماع ما لم ينص نظام الـشرآة االساسـي علـى نـسبة                     

  . اعلى 
ما لم ينص نظام الشرآة على نسبة اعلى ، تتخـذ الهيئـة العامـة غيـر العاديـة قراراتهـا فـي اي مـن                           .  ب

مـن االصـوات الحاضـرة      %) 75( من هذا الباب باآثرية ال تقـل عـن          ) رر  مك / 77( االمور الواردة في المادة     
    والتي يحق لها التصويت في االجتماع على أي بند من بنود جدول اعمال االجتماع فاذا ناقشت الهيئة               

العامة غير العادية امور اخرى غير مخصصة للهيئـة العامـة غيـر العاديـة فتتخـذ القـرارات باغلبيـة االصـوات                      
  . اضرة والتي يحق لها التصويت في االجتماع على أي بند من بنود جدول اعمال االجتماع الح
ــا ممنوحــة بموجــب عقــد التاســيس والنظــام االساســي للــشرآة    . ج ال يجــوز تعــديل أي حقــوق او مزاي

المساهمة الخاصة الي من حملة نوع او فئة من االسهم اال بموافقة حملة هذه االسهم في اجتماع غير   
من حملـة ذلـك النـوع او الفئـة مـن            % ) 75( دي يعقد لتلك الغاية يحضره اصالة او وآالة ما ال يقل عن             عا

من الحاضرين من حملة ذلك النوع او الفئة من االسهم وذلـك  %) 75(االسهم وبقرار يتخذه ما ال يقل عن       
  . ما لم ينص النظام االساسي للشرآة على نسب اعلى 

رآة المـساهمة الخاصـة الـذي يحـق لـه التـصويت حـضور اجتماعـات الهيئـة           يجوز للمساهم في الـش    . د  
العامة واالدالء باصواته اما شخصيا او ان يوآل غيره من المساهمين او غيرهم حـسب مـا يحـدده النظـام                     

  . االساسي للشرآة 
النظـام االساسـي   تعتبر قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية المتخذة وفقا الحكام هـذا القـانون و          . هـ

  .للشرآة ملزمة لمجلس االدارة والمساهمين الحاضرين لالجتماع والذين لم يحضروا 
   
   

   مكرر 81المادة 
  :اصدار االسهم 

يجوز للشرآة المساهمة الخاصة بقرار من مجلس ادارتها اصدار أي اسهم مصرح باصـدارها فـي عقـد                  . أ  
او قيود نص عليها عقد التاسيس والنظـام االساسـي   تاسيسها ونظامها االساسي مع مراعاة أي شروط    

  . او قرارات الهيئة العامة 
وللمجلس اصدار االسهم المصرح باصدارها باي سعر سواء آان ذلك مساويا للقيمة االسمية او اعلى . ب

الى او اقل منها ، وسواء آان ذلك نقدا او اسهما عينية او عن طريق تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل              
اسهم او طرح اسـهم لمـوظفي الـشرآة او صـندوق ادخـارهم او أي طريقـة اخـرى وفقـا للـشروط التـي                          

  . يحددها نظام الشرآة االساسي وهيئتها العامة 



للمساهمين حق االولوية في أي اصدارات جديدة من االسهم ما لـم يـنص نظـام الـشرآة االساسـي              . ج
  . على غير ذلك 

ي الشرآة باصدار خاص وفي حال اقـرت الـشرآة اعطـاء المـوظفين حـق                في حال طرح اسهم لموظف    . د  
 معينة فيجب ان ال تتجاوز المـدة مـا بـين            ةخيار المساهمة واالآتتاب باسهم الشرآة المطروحة ضمن مد       

تاريخ اصدار حق خيار المساهمة من قبل الهيئة العامة وبين تاريخ اصدار تلـك االسـهم للمـوظفين الـذين                    
  . ساهمة واالآتتاب في حالة ممارستهم للحق عشر سنوات منحوا خيار الم

في حال اقرت الشرآة المساهمة الخاصة خطة لتمليـك موظفيهـا او صـندوق ادخـارهم اسـهما فـي                    . هـ
الشرآة ، فيتعين عليها االفصاح قبل نقل الملكية الى الموظفين او صندوق االدخـار او مـنحهم حـق خيـار              

الحال عـن جميـع االمـور المتعلقـة بالـشرآة والتـي يفـصح عنهـا عـادة                   المساهمة واالآتتاب حسب واقع     
لمساهمي الشرآات المساهمة العامة ، وشروط الخطة وعلـى سـبيل المثـال ال الحـصر تلتـزم الـشرآة              

  :باالفصاح عما يلي 
البيانات المالية الخاصـة بالـشرآة واي معلومـات ماليـة ذات اهميـة علـى ان تـشمل هـذه المعلومـات                . 1

  .زانية العامة وحساب االرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية الخر سنة مالية المي
  .المخاطر التي قد تنجم عن االستثمار في اسهم الشرآة واالثار الضريبية لهذا االستثمار . 2
  .القيود على نقل ملكية االسهم . 3
  .ت الية تقييم سعر االسهم عند بيعها والية تقييمها دوريا ان وجد. 4
  .طريقة تسديد ثمن االسهم والية تقييم سعر االسهم ، ان وجدت . 5
   
   

   مكرر 82المادة 
  :تخفيض راس المال 

مع مراعاة ما ورد في هذا القانون للشرآة المـساهمة الخاصـة بقـرار مـن الهيئـة العامـة غيـر العاديـة                        . أ  
 المراقب ان ينـشر اعالنـا علـى نفقـة           على. ب. تخفيض راسمالها اذا زاد عن حاجتها او الطفاء خسائرها          

الشرآة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على االقل ثالث مرات متتاليـة يتـضمن قـرار الهيئـة                   
العامة غير العادية بتخفيض راس المال ويحق لكل من دائنيها االعتراض خطيا لدى المراقب خالل خمسة                

ق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن       عشر يوما من تاريخ نشر اخر اعالن وللدائن ح        
    المراقب من تسوية اعتراضه خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه على ان ال يوقف هذا الطعـن اجـراءات                    

  . التخفيض اال اذا قررت المحكمة ذلك 
 ان تلغـي اي     يجوز للشرآة المـساهمة الخاصـة تخفـيض راسـمالها المـصرح بـه وغيـر المكتتـب بـه او                    . ج

اسهم غير مكتتب بها قامت باعادة شرائها او استردادها حسب ما يسمح به نظامهـا االساسـي وقـانون              
االوراق المالية واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتخفـيض راسـمالها بمـا يعـادل قيمـة هـذه االسـهم                  

) أ  ( ات المنصوص عليها في الفقرة      االسمية المستردة او المعاد شراؤها دون الحاجة الى السير باالجراء         
  . من هذه المادة او وجود حق العتراض الدائنين 

من هذا القانون ، اذا آان الهدف اعادة هيكلة         )  مكرر   86(على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة         . د  
تماع ، على راس المال ، يجوز للشرآة المساهمة الخاصة تخفيض راسمالها واعادة زيادته في نفس االج

ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا االجراء وان يتم نشر اعالن اعـادة هيكلـة راس                    
  .المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على االقل 

   
   

   مكرر 83المادة 
  :سجل المساهمين وتحويل االسهم ورهنها 

الرئيـسي لهـا بـسجل خـاص للمـساهمين تـدون فيـه          تحتفظ الشرآة المساهمة الخاصة في المرآـز        . أ  
البيانات التالية عـنهم ، ويكـون مجلـس ادارة الـشرآة مـسؤوال عـن هـذا الـسجل ، وعـن صـحة البيانـات                           

  :المدرجة فيه 
اسم المساهم ولقبه اذا آان لـه لقـب وجنـسيته ومرآـز اقامتـه وعنوانـه المختـار للتبليـغ علـى وجـه                         . 1

  .التحديد 
  .تي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة االسمية لها عدد االسهم ال. 2
  .التغيير الذي يطرا على اسهم المساهم ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه . 3
  .ما يقع على اسهم المساهم من حجر ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها . 4
ق لكـل مـساهم فـي الـشرآة االطـالع           ويح. اي بيانات اخرى يقرر مجلس االدارة تدوينها في السجل          . 5

  . على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك 
على مجلس ادارة الشرآة المساهمة الخاصة تزويد المراقب سـنويا بالبيانـات المدونـة فـي الـسجل                  .  ب

شهر من هذه المادة ، وذلـك خـالل الـ   ) أ ( الخاص بالمساهمين في الشرآة المنصوص عليها في الفقرة         
االول من انتهاء السنة المالية للشرآة ، وبكل تعديل او تغيير يطرا على تلـك البيانـات خـالل مـدة ال تزيـد                        

  .على ثالثين يوما من تاريخ وقوع التعديل او التغيير 



ال تصدر الشرآة المساهمة الخاصة شهادات باسهم مساهميها اال اذا نص نظام الـشرآة االساسـي                . ج
فـي هـذه الحالـة يحـدد النظـام االساسـي شـكل هـذه الـشهادات وآيفيـة اصـدارها                      و. على خالف ذلك    

  . وتوقيعها واجراءات استبدالها في حالة ضياعها او تلفها او سرقتها 
يتم تحويل اسهم الشرآة المساهمة الخاصة بموجب سند تحويل بمـا يتوافـق مـع الـصيغة المحـددة                   . د  

محال له المختار للتبليغ على ان يتم توقيعه امام المراقـب        في نظام الشرآة االساسي ويتضمن عنوان ال      
او آاتب العدل او احد المحامين المجازين في المملكة ويـتم قيـده وتوثيقـه لـدى المراقـب واالعـالن عنـه                       
ودفع الرسوم المقررة لذلك وال يحتج بهذا التحويل من قبـل الـشرآة او المـساهمين او الغيـر مـا لـم يـتم                         

  . ى الوجه المتقدم قيده وتوثيقه عل
 ال يتوقف تنازل المساهم عن اسهمه في الشرآة المساهمة الخاص بالبيع او خالفـه علـى موافقـة                   ..هـ

الشرآة او المساهمين او مجلس االدارة ما لم ينص نظام الشرآة على خالف ذلك ، وال يكون الي قيد او               
و سـجل المـساهمين اثـرا تجـاه اي     حق اولوية متعلق باي سهم لم يتضمنه نظـام الـشرآة االساسـي ا             

  . شخص لم يعلم به 
ال يعتبر اي رهن او حجز قضائي نافذا تجاه الشرآة والمساهمين االخرين والغيـر مـا لـم يـتم قيـد هـذا                        . و

الرهن او الحجز في سجل الشرآة لدى المراقب ، وفي حالة ايقاع الرهن ال يجوز تحويل السهم المرهون 
الراهن او الجهة التي اوقعت الحجز وتدفع االرباح الموزعة على االسهم المرهونـة              او المحجوز اال بموافقة     

  . او المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن او طلب الحجز على خالف ذلك 
في حال ادراج اسهم الشرآة لدى اي سوق تكون لالحكـام الخاصـة بـذلك الـسوق االولويـة بـالتطبيق             . ز

  .ة على احكام هذه الماد
  
  

   مكرر 84المادة 
  :االعفاء من النشر 

تعفى الشرآة المساهمة الخاصة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب ارباحها وخسائرها وبيان تـدفقاتها              
النقدية وتقرير مجلـس ادارتهـا فـي الـصحف المحليـة ، مـا لـم يتطلـب ذلـك اي تـشريع اخـر او انظمـة او                              

  .عليمات صادرة بموجبه ت
  
  

  كرر م85المادة 
  :االحتياطات 

من ارباحها السنوية الـصافية لحـساب االحتيـاطي    %) 10(على الشرآة المساهمة الخاصة ان تقتطع       . أ  
مـن راس   %) 25( االجباري وان تستمر على هذا االقتطاع لكل سنة على ان ال يتجاوز مجموع ما يقتطع                

  . مال الشرآة المكتتب به 
ة الخاصة ان تقرر اقتطاع نسبة اضافية معينة من االرباح السنوية      للهيئة العامة في الشرآة المساهم    .  ب

للــشرآة لحــساب االحتيــاطي االختيــاري ، وللهيئــة العامــة ان تقــرر اســتخدام هــذا االحتيــاطي الغــراض  
  .الشرآة او توزيعه على المساهمين آارباح اذا لم يستخدم في تلك االغراض 

   
   

   مكرر86المادة 
  :الخسائر الجسيمة 

ا تعرضت الشرآة المساهمة الخاصة لخسائر جسيمة بحيث اصبحت غير قادرة على الوفـاء بالتزاماتهـا                اذ
اتجاه دائنيها فيترتب على مجلس االدارة فيها دعوة الهيئة العامة غير العادية للشرآة الى اجتماع لتـصدر        

تها علـى الوفـاء بالتزاماتهـا ،        قرارها اما بتصفية الشرآة او باصدار اسهم جديدة او باي قرار اخر يكفل قـدر              
واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار واضح بذلك خالل اجتماعين متتاليين فيمـنح المراقـب الـشرآة     
مهلة شهر التخاذ القرار المطلوب واذا لم تتمكن من ذلك فيتم احالة الـشرآة للمحكمـة لغايـات تـصفيتها                    

  .تصفية اجبارية وفقا الحكام هذا القانون 
  
  

   مكرر 87المادة 
  :توزيع االرباح 

للشرآة المساهمة الخاصة بموافقة الهيئة العامة العادية توزيـع اربـاح علـى المـساهمين امـا نقـدا او                    . أ  
عينا او باصدار اسهم جديدة ، وفي حالة اصدار اسهم جديدة فتعتبر هذه االسـهم زيـادة فـي راس المـال             

، وال يعتبر تقسيم االسهم المصدرة الـى اسـهم اآثـر عـددا زيـادة فـي         بموافقة الهيئة العامة غير العادية      
  . راس المال 

مع مراعاة اي شروط اضافية في نظام الشرآة االساسي ، يجوز للشرآة المـساهمة الخاصـة توزيـع                  . ب
االربــاح مــن ارباحهــا الــسنوية الــصافية او مــن ارباحهــا الــسنوية المــدورة مــن الــسنين الــسابقة او مــن     

  . اطي االختياري ، وال يجوز توزيع ارباح من االحتياطي االجباري للشرآة االحتي
  . ينشا حق المساهم في االرباح بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها . ج



يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشرآة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيـه                 . د  
  . نص نظام الشرآة االساسي على خالف ذلك توزيع االرباح ، ما لم ي

تلتزم الشرآة بدفع االرباح المقرر توزيعها على المساهمين خالل ستين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة               . هـ
العامة او التاريخ الذي حددته الهيئة العامة لتوزيع االرباح ، وفي حـال االخـالل بـذلك تلتـزم الـشرآة بـدفع             

عر الفائدة السائد على الودائع الجل خالل فترة التاخير ، على ان ال تتجاوز مدة  فائدة للمساهم بمعدل س
  .تاخير دفع االرباح ستة اشهر من تاريخ استحقاقها 

   
   

   مكرر 88المادة 
  :تصفية الشرآة المساهمة الخاصة 

ي تنقضي الشرآة المساهمة الخاصة حـسب احكـام تـصفية الـشرآات المـساهمة العامـة مـع مراعـاة ا                 
اولويات او شروط نص عليها عقد نظـام الـشرآة االساسـي بخـصوص مـساهمي الـشرآة وانـواع وفئـات                      

  .اسهمهم 
   
   
   

   مكرر 89المادة 
تطبق االحكام المتعلقة بالشرآات المساهمة العامة الواردة في هذا القانون على الشرآة المساهمة  .  أ

  . لباب او في عقد تاسيسها او نظام االساسي الخاصة على آل ما لم يرد بشانه نص صريح في هذا ا
  . من القانون االصلي ) 167(تخضع الشرآات المساهمة الخاصة الحكام المادة .  ب
( والباب الخامس عـشر     ) الرقابة على الشرآات    ( تطبق االحكام الواردة في آل من الباب الرابع عشر          .  ج

  .ون االصلي على الشرآات المساهمة الخاصة واالحكام الختامية الواردة في القان) العقوبات 
  
 لـسنة  4اليها بموجب القانون المعدل رقـم       ) الباب الخامس مكرر    (  هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة        -

   .2002 لسنة 40مكررة بموجب القانون المعدل رقم  ) 87( من المادة ) ب( وتم تعديل الفقرة 2002
   
   

  90المادة 
   :الباب السادس

   :رآات المساهمة العامةالش
   :الفصل االول

   :تاسيس الشرآة المساهمة العامة وتسجيلها
تتالف الشرآة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين ال يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة                . أ  

ت اخـرى   لالدراج في اسواق لالوراق الماليـة وللتـداول والتحويـل وفقـًا الحكـام هـذا القـانون واي تـشريعا                    
  .معمول بها

من هذا القانون يجوز للوزير بناء على تنـسيب مبـرر مـن          ) 99(من المادة   ) ب(مع مراعاة احكام الفقرة     . ب
المراقب الموافقة على ان يكون مؤسس الشرآة المساهمة العامة المحدودة شخـصًا واحـدًا او ان تـؤول                  

   .ملكية الشرآة الى مساهم واحد في حال شرائه آامل اسهمهما
شرآة مساهمة  (تستمد الشرآة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد عبارة              . ج

، وال يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي اال اذا آانت غاية الشرآة اسـتثمار بـراءة اختـراع                   )عامة محدودة 
  .مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص

ة غير محدودة اال اذا آانت غاياتهـا القيـام بعمـل معـين، فتنقـضي                تكون مدة الشرآة المساهمة العام    . د  
  .الشرآة بانتهائه

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  91المادة 
تعتبر الذمة المالية للشرآة المساهمة العامة مـستقلة عـن الذمـة الماليـة لكـل مـساهم فيهـا، وتكـون                      
الشرآة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون وااللتزامات المترتبة عليهـا وال يكـون المـساهم مـسؤوًال            

  .تجاه الشرآة عن تلك الديون وااللتزامات، اال بمقدار االسهم التي يملكها في الشرآة
   
   

  92المادة 
وذج المقـرر لهـذا     يقدم طلب تاسيس الشرآة مـن قبـل مؤسـسي الـشرآة الـى المراقـب علـى النمـ                   . أ  

  :الغرض مرفقًا بما يلي
  .عقد تاسيس الشرآة. 1



  .نظامها االساسي. 2
  .اسماء مؤسسي الشرآة. 3
محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسـسين التـي تتـولى االشـراف علـى اجـراءات                  . 4

  .التاسيس وتحديد صالحية التوقيع عن الشرآة خالل مدة التاسيس 
  .الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التاسيس اسم مدقق . 5
  :يجب ان يتضمن عقد تاسيس الشرآة المساهمة ونظامها االساسي البيانات التالية. ب
  .اسم الشرآة. 1
  .مرآزها الرئيسي. 2
  .غايات الشرآة. 3
  .اسماء مؤسسي الشرآة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد االسهم المكتتب بها. 4
  .راس مال الشرآة المصرح به والجزء المكتتب به فعًال. 5
  .بيان بالمقدمات العينية في الشرآة ان وجدت وقيمتها. 6
فيما اذا آان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق اولوية لالآتتاب في اي اصـدارات            . 7

  .جديدة للشرآة
 في الفترة ما بين تاسيسها واجتماع الهيئة العامة االول الذي آيفية ادارة الشرآة والمفوضين بالتوقيع    . 8

  .يجب ان يعقد خالل ستين يومًا من تاريخ تاسيس الشرآة
  .تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشرآة لالجتماع . 9
ن يوقع عقد تاسيس الشرآة المساهمة العامة ونظامها االساسي من آل مؤسس امام المراقب او م. ج

  .ويجوز توقيعها امام الكاتب العدل او احد المحامين المجازين. يفوضه خطيًا بذلك
  
 حيث آان نـص البنـد       2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -
 اسـماء لجنـة مـن المؤسـسين تتـولى االشـراف علـى اجـراءات               . 4: السابق آما يلي    ) أ(من الفقرة   ) 4(

  .التاسيس
   
   

  93المادة 
ال يجوز القيام باي عمل من االعمال التالية اال من قبل شرآات مساهمة عامة يتم تاسيسها وتـسجيلها                  

  .وفقًا الحكام هذا القانون
  .اعمال البنوك والشرآات المالية والتامين بانواعه المختلفة. أ 
  .الشرآات ذات االمتياز. ب
  
   
   

  94المادة 
ير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشرآة او رفض هذا التسجيل خـالل مـدة                 يصدر الوز . أ  

اقصاها ثالثين يومًا من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنـسيب خـالل ثالثـين يومـًا مـن                     
لـوزير قـراره    تاريخ تقديم الطلب اليه موقعًا من المؤسسين ومستكمًال للشروط القانونية، فـاذا لـم يـصدر ا                

  .خالل تلك المدة يعتبر الطلب مقبوًال
  .لمؤسسي الشرآة في حالة رفض الوزير تسجيل الشرآة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا. ب
  
   
   

  95المادة 
   :الفصل الثاني

   :راس مال الشرآة المساهمة العامة واسهمها
 وآذلك الجزء المكتتب بـه فعـًال بالـدينار االردنـي            يحدد راس مال الشرآة المساهمة العامة المصرح به       . أ  

ويقسم الى اسهم اسمية وتكون قيمة السهم دينارًا واحدًا، شريطة ان ال يقل راس المال المصرح به عن 
    دينـار او عـشرين      ) 100.000(دينار وراس المال المكتتب بـه عـن مئـة الـف             ) 500.000(خمسمائة الف   

  . المصرح به ايهما اآثرمن راس المال%) 20(بالمائة 
من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خالل ثالث سنوات من تاريخ             ) د(مع مراعاة احكام الفقرة     . ب

تسجيل الشرآة او زيادة راس المال ، حسب مقتضى الحال ، وفي حال التخلف عـن تـسديد الجـزء غيـر                       
  :المكتتب به خالل هذه المدة يراعى ما يلي 

دينار عند انتهاء المدة فيـصبح راس  ) 500.000(راس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة الف     اذا آان   . 1
  .مال الشرآة المصرح به هو راس مالها المكتتب به فعًال

دينـار عنـد انتهـاء المـدة فيحـق          ) 500.000(اذا آان راس المال المكتتب بـه يقـل عـن خمـسمائة الـف                . 2
مـل علـى تـسديد فـرق المبلـغ الـالزم حتـى يـصبح راس مـال الـشرآة                     للمراقب انذار الشرآة بضرورة الع    
      دينار وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبليغ االنـذار الـى             ) 500.000(المكتتب به فعًال خمسمائة الف      



الشرآة، فاذا تخلفت الشرآة عن ذلك فعلى المراقب بعدها الطلب الى المحكمة تصفية الشرآة حسب               
  .من هذا القانون) 266(احكام المادة 

يجوز لمجلس ادارة الشرآة اعادة طرح االسهم غير المكتتب بهـا مـن راس مـال الـشرآة المـصرح بـه                      . ج
حسب ما تقتـضيه مـصلحة الـشرآة وبالقيمـة التـي يراهـا المجلـس مناسـبة سـواء آانـت هـذه القيمـة                          

السـهم وفقـًا الحكـام االنظمـة     مساوية لقيمة السهم االسمية او اعلى او اقل منها على ان تصدر هـذه ا            
  .والتشريعات المعمول بها

على مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال . د 
  :تغطية االسهم غير المكتتب بها باي من الطرق التالية

  .ضم االحتياطي االختياري لراسمال الشرآة. 1
  .ة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيًا على ذلكرسملة ديون الشرآ. 2
  .تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقًا الحكام هذا القانون. 3
يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق االسس التي تحدها لهذه الغاية تخصيص جزء من راسمال الـشرآة             . هـ

لين لدى الشرآة آحافز لهم ، ويجوز في هـذه الحالـة بقـاء هـذا الجـزء                  غير المكتتب به لعرضه على العام     
  معروضا عليهم لمدة ال تزيد على اربع سنوات من تـاريخ تـسجيل الـشرآة او زيـادة راسـمالها ، حـسب                        

  .مقتضى الحال 
  .لمجلس االدارة اصدار االسهم حسب ما تسمح به احكام قانون االوراق المالية المعمول به. و

  
 حيـث آـان مطلـع       2002 لـسنة    40ا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القـانون المعـدل رقـم               هكذ -

يسدد الجزء غير المكتتب به خالل ثالث سـنوات مـن تاسـيس الـشرآة او     : السابق آما يلي   ) ب(الفقرة  
رفع راس المال، حـسب االحـوال، وفـي حـال التخلـف عـن تـسديد الجـزء غيـر المكتتـب بـه خـالل المـدة                 

  :لمذآورة فيراعى ما يليا
   
   

  96المادة 
يكون السهم في الشرآة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة، ولكن يجـوز للورثـة االشـتراك فـي ملكيـة                    
السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم، وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشـترآوا فـي ملكيـة اآثـر مـن                     

ا فـي الحـالتين احـدهم ليمـثلهم تجـاه الـشرآة ولـديها واذا          سهم واحد من ترآة مورثهم، على ان يختارو       
  .تخلفوا عن ذلك خالل المدة التي يحددها لهم مجلس ادارة الشرآة يعين المجلس احدهم من بينهم

   
   

  97المادة 
تكون اسهم الشرآة المساهمة العامـة نقديـة ، وتـسدد قيمـة االسـهم المكتتـب بهـا دفعـة واحـدة ،                       . أ  

  سهم الشرآة عينية ، تعطى مقابل مقدمات عينية ويجوز ان تكون ا
مقومة بالنقد وفقا الحكام هذا القانون ، وتعتبر حقوق االمتياز وحقـوق االختـراع والمعرفـة الفنيـة وغيرهـا                    
من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقـدمات عينيـة شـريطة تقـديم تقـارير فـي                    

  :واالختصاص مع مراعاة ما يلي تحديد قيمتها من ذوي الخبرة 
اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الـى الـشرآة خـالل شـهر مـن تـاريخ                       . 1

تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون فـي طلـب تاسـيس                 
  .مات العينية الشرآة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقد

اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير االسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين فعلـى الـوزير تـشكيل           . 2
لجنة على نفقة الشرآة من ذوي الخبرة واالختصاص لتقدير الحـق المـراد تقويمـه بالنقـد علـى ان يكـون                  

       تزيد على ثالثين يوما من تاريخ احد المؤسسين من اعضاء اللجنة وتقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال
تشكيلها الى المراقب ، وللمؤسسين االعتراض عليه لدى الوزير خالل عشرة ايام من تاريخ اعتماده مـن                 

  .قبل المراقب 
على الوزير البت فـي االعتـراض خـالل اسـبوعين مـن تقديمـه ، فـاذ اقبـل االعتـراض يـرفض تـسجيل               . ب

 ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل وال يحق الي من الشرآة اال اذا عاد المؤسسون
المؤســسين او المــساهمين الالحقــين االعتــراض علــى قيمــة االســهم العينيــة المقدمــة فــي مرحلــة     

  .التاسيس 
  
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

تكون اسهم الـشرآة المـساهمة العامـة نقديـة،        :  حيث آان نصها السابق آما يلي        2002لسنة   40رقم  
وتسدد قيمة االسهم المكتتب بها دفعـة واحـدة، ويجـوز ان تكـون اسـهم الـشرآة عينيـة، تعطـى مقابـل                  

لمعرفـة  مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقًا الحكام هذا القانون، وتعتبر حقـوق االمتيـاز وحقـوق االختـراع وا                 
  .الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية

   
   

  98المادة 



تحتفظ الشرآة المساهمة العامة بسجل او اآثر تدون فيها اسماء المـساهمين وعـدد االسـهم التـي                  . أ  
  .يملكها آل منهم، وعمليات التحويل التي تجري عليها، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين

من هذه المادة، يجـوز للـشرآة ان تـودع نـسخة مـن الـسجالت المـشار         ) ج(ع مراعاة احكام الفقرة     م. ب
اعاله لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شـؤون المـساهمين وان تفـوض تلـك الجهـة                  ) ا(اليها في الفقرة    

  .حفظ وتنظيم هذه السجالت 
االجراءات والقواعد المنصوص عليها    على الشرآة المساهمة العامة ادراج اسهمها لدى السوق وتتبع          . ج

بالقوانين واالنظمة والتعليمات المنظمة لعمليـات تـداول االوراق الماليـة فـي المملكـة والخاصـة بتـسليم                   
  .اعاله الى الجهة التي تحددها هذه القوانين واالنظمة والتعليمات) أ(السجالت المشار اليها في الفقرة 

طالع على سجل المـساهمين فيمـا يخـص مـساهمته الي سـبب              يجوز الي مساهم في الشرآة اال     . د  
آــان، وعلــى آامــل الــسجل الي ســبب معقــول، ويجــوز الي شــخص آخــر ذو مــصلحة حــسب مــا تقــدره  
المحكمة الطلب من الشرآة االطالع على سـجل المـساهمين، ويحـق للـشرآة فـي جميـع االحـوال ان                  

  .استنساخ السجل او اي جزء منهتتقاضى بدًال معقوًال في حالة رغبة اي شخص او مساهم 
يجوز للشرآة المساهمة العامة شراء االسهم الصادرة عنها وبيعها وفقا الحكام قانون االوراق الماليـة        . هـ

  .واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  99المادة 
   :لفصل الثالثا

   :االآتتاب باسهم الشرآة المساهمة العامة وتغطيتها
يترتــب علــى مؤســسي الــشرآة المــساهمة العامــة عنــد التوقيــع علــى عقــد تاسيــسها ونظامهــا     . أ 

االساسي تغطية آامل قيمة االسهم التي اآتتبوا بها وتزويـد المراقـب بمـا يثبـت ذلـك، علـى ان ال تزيـد                        
مـن راس  %) 50(ا من قبل المؤسسين فـي البنـوك والـشرآات الماليـة علـى        نسبة االسهم المكتتب به   

  .المال المصرح به وان ال يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصًا
يجب ان ال تزيد مساهمة المؤسس او المؤسسين فـي الـشرآة المـساهمة العامـة عنـد التاسـيس                    . ب

او لجنـة المؤسـسين طـرح االسـهم     مـن راس المـال المـصرح بـه ويترتـب علـى المؤسـس             %) 75(على  
المتبقية لالآتتاب حسب ما يسمح به قانون االوراق المالية الساري المفعول ، اال انه يجوز للشرآاء فـي                  
الشرآات المحولة من ذات مسؤولية محدودة او توصية باالسهم او مساهمة خاصة الى شرآة مساهمة           

و طرح االسهم المتبقيـة لالآتتـاب العـام او الخـاص           عامة تغطية فرق آامل راس مال الشرآة المصرح به ا         
  .وفقا لالجراءات المنصوص عليها في قانون االوراق المالية 

يحظر على مؤسسي الشرآة المساهمة العامة االآتتاب باالسـهم المطروحـة لالآتتـاب فـي مرحلـة                . ج
  . على اغالق االآتتابالتاسيس اال ان يجوز لهم تغطية ما تبقى من االسهم بعد انقضاء ثالثة ايام

في جميع االحوال اذا لم يتم تغطية االسهم المطروحة لالآتتاب فيجـوز االآتفـاء بعـدد االسـهم التـي                    . د  
مـن  ) 95(اآتتب بها على ان ال يقل راس المال المكتتب به عن الحد االدنى المنصوص عليـه فـي المـادة         

  .هذا القانون وان ال يقل عدد المكتتبين عن اثنين 
  
 حيـث آـان نـص       2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم                  -

المؤســسين فــي / يجــب ان ال تزيــد مــساهمة المؤســس . ب: الــسابق آمــا يلــي ) د(، ) ب(الفقــرتين 
من راس المال المكتتب به ويترتب على المؤسس        % 75الشرآة المساهمة العامة عند التاسيس على       

نة المؤسسين طرح االسهم المتبقية لالآتتاب حسب ما يسمح به قـانون االوراق الماليـة المعمـول    او لج 
وفي جميع االحوال اذا لم يتم تغطية جميع االسهم المطروحـة لالآتتـاب فيجـوز تـسجيل الـشرآة                   . د. به

نـصوص عليـه    بعدد االسهم التي اآتتب بها على ان ال يقل راس المال المكتتب به عـن الحـد االدنـى الم                   
  ).95(في المادة 

   
   

  100المادة 
يحظر التصرف بالسهم التاسيسي في الشرآة المساهمة العامة قبل مرور سـنتين علـى االقـل مـن                  . أ  

  .تاسيس الشرآة ويعتبر باطًال اي تصرف يخالف احكام هذه المادة
هم التاسيـسي الـى   من هـذه المـادة انتقـال الـس    ) أ(يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة        . ب

الورثة وفيما بين الزوجين واالصول والفروع، وآذلك انتقاله مـن مؤسـس الـى مؤسـس آخـر فـي الـشرآة                      
  .وانتقال السهم الى الغير بقرار قضائي او نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق احكام القانون

  
   
   

  101المادة 



 الـشرآة المـساهمة العامـة او مجلـس          مع مراعاة النصوص الواردة في اي قانون آخـر، يجـوز لمؤسـسي            
  .ادارتها ان يعهدوا بتغطية اسهم الشرآة الى متعهد تغطية او اآثر

   
   

  102المادة 
ال يجوز الآثر من شخص واحد االشتراك في الطلب الواحد لالآتتاب في االسـهم المطروحـة ، ويحظـر                   . أ  

آتتاب في اي من الحاالت المنصوص عليها االآتتاب الوهمي او باسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطالن اال       
  .في هذه الفقرة

يجري االآتتاب في اسهم الشرآة المساهمة العامة بشكل يتفق مع احكـام هـذا القـانون والقـوانين                  . ب
  .النافذة االخرى

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  103المادة 
رآة تزويد المراقب خـالل مـدة ال تتجـاوز ثالثـين يومـًا مـن تـاريخ اغـالق اي اآتتـاب فـي اسـهم            على الش 

  .الشرآة المساهمة العامة آشفًا يتضمن اسماء المكتتبين، ومقدار االسهم التي اآتتب آل منهم فيها
   
   

  104المادة 
روحة في االآتتاب فيترتـب     اذا زاد االآتتاب في اسهم الشرآة المساهمة العامة على عدد االسهم المط           

  .على الشرآة تخصيص االسهم المطروحة على المكتتبين وفقًا لالنظمة والتشريعات المعمول بها
   
   

  105المادة 
تكون الشرآة مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشرآة المساهمة العامـة المطروحـة               

 يومًا مـن تـاريخ اغـالق االآتتـاب او اقـرار تخـصيص االسـهم               لالآتتاب وذلك وخالل مدة ال تزيد على ثالثين       
واذا تخلفت عن ذلك الي سبب من االسـباب فيترتـب لكـل مـن المـستحقين لتلـك المبـالغ                     . ايهما اسبق 

فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثالثين يومًا المنصوص عليها في هـذه المـادة                  
  . السائد بين البنوك االردنية على الودائع الجل خالل ذلك الشهروبمعدل اعلى سعر للفائدة

   
   

  106المادة 
مـن هـذا   ) 92(يراس اجتماع الهيئة العامة االول للشرآة المساهمة العامـة المـشار اليـه فـي المـادة              . أ  

ذا مـن هـ   ) 92(القانون احد اعضاء لجنة مؤسسي الشرآة المكلفين بادارة الشرآة بموجب احكام المادة             
  :القانون وتقوم الهيئة العامة في هذا االجتماع بما يلي 

االطالع على تقرير لجنة مؤسسي الشرآة المكلفين بادارة الشرآة الذي يجـب ان يتـضمن معلومـات                 . 1
وبيانات وافية عن جميع اعمال التاسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لهـا، والتثبـت مـن صـحتها، ومـدى                    

  .لنظام الشرآة االساسيموافقتها للقانون و
االطالع على نفقات التاسـيس المدققـة والمـصادق عليهـا مـن مـدقق حـسابات الـشرآة ومناقـشتها               . 2

  .واتخاذ القرارات المناسبة بشانها 
  .انتخاب مجلس االدارة االول للشرآة. 3
  .يدهاانتخاب مدقق او مدققي حسابات الشرآة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحد. 4
تطبق على اجتماع الهيئة العامة االول اجراءات ومتطلبات الـدعوة والنـصاب القـانوني واتخـاذ القـرارات                  . ب

  .المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشرآة
تنتهي صالحيات لجنة مؤسسي الشرآة المساهمة العامة واعمالها فور انتخاب مجلـس االدارة االول              . ج

  . تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشرآة الى هذا المجلسللشرآة وعليهم
  
 حيث آان نـص البنـد       2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -
  .االطالع على نفقات التاسيس ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها. 2: السابق آما يلي ) 2(
   
   

  107ة الماد
من االسهم الممثلة   %) 20(اذا اعترض مساهمون في الشرآة المساهمة العامة يحملون ما ال يقل عن             

في اجتماع الهيئة العامة االول للشرآة على اي بند من بنود نفقـات تاسـيس الـشرآة، فعلـى المراقـب                     
لمقـدمي طلـب   فاذا لم يتمكن من ذلك الي سـبب مـن االسـباب ف   . التحقق من صحة االعتراض وتسويته    



االعتراض اقامة الدعوى لدى المحكمة وال تؤثر هذه الـدعوى علـى اسـتمرار الـشرآة فـي اعمالهـا اال اذا           
  .قررت المحكمة غير ذلك

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  108المادة 
لشرآة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة يترتب على رئيس مجلس االدارة االول ل. أ 

االول للشرآة والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنـة مؤسـسي الـشرآة الـى الهيئـة العامـة وذلـك خـالل                      
  .خمسة عشر يومًا من تاريخ اجتماع الهيئة العامة االول

رحلـة تاسيـسها تطبيـق اي نـص او          اذا تبين للمراقب ان الشرآة المساهمة العامة قد اغفلـت فـي م            . ب
حكم قانوني او خالفت مثل ذلك النص او الحكم فعليه ان ينذرها خطيًا بتصويب اوضاعها خالل ثالثة اشهر                  

  .من تاريخ تبليغها االنذار فاذا لم تمتثل لما يتطلبه االنذار احالها الى المحكمة
مـن هـذه المـادة ان اجـراءات     ) أ(ام الفقـرة  اذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة اليـه بمقتـضى احكـ        . ج

تاسيس الشرآة المساهمة العامة آانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطيًا بحقها في الـشروع               
  .في اعمالها

  
   
   

  109المادة 
   :الفصل الرابع

   :االسهم العينية
لـشرآة مقـدمات عينيـة      يجوز لمؤسسي الشرآة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسـهمهم فـي ا            . أ  

  .من القانون ) 97(تقوم بالنقد ، على ان تراعى بشانها االحكام المبينة في المادة 
اما بالنسبة لالسهم العينية المقدمة في اي مرحلة الحقة للتاسيس فيجـب الحـصول علـى موافقـة                  . ب

  .الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية
ر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك االجتماع ان           يحق الي مساهم حض   . ج

  .يطعن لدى المحكمة المختصة بقيمة المقدمات العينية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ االجتماع
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
يجوز لمؤسسي الـشرآة المـساهمة العامـة ان يقـدموا مقابـل اسـهمهم فـي           . أ  : السابق آما يلي    ) أ(

الشرآة مقدمات عينية تقوم بالنقد، وتعتبر من المقدمات العينية حقوق االمتياز واالختراع والمعرفة الفنية         
نـسيب المراقـب    وجميع الحقوق المعنوية واي حقوق اخرى يقرها المؤسسون ويحـق للـوزير بنـاًء علـى ت                

التثبت من صحة تقدير المقدمات العينية بالطريقة التي يراهـا مناسـبة، او مـن خـالل تـشكيل لجنـة مـن                       
الخبراء وعلى نفقة الشرآة شريطة ان تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز الـستين يومـًا مـن تـاريخ                     

، فاذا اعترض المؤسسون فللوزير رفض تـسجيل  تشكيلها، ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليه نهائياً 
الشرآة، وال يحق الي من المؤسسين او المساهمين الالحقين االعتـراض علـى قيمـة االسـهم العينيـة                   

  .المقدمة بمرحلة التاسيس
   
   

  110المادة 
ة الخاصـة  ال تصدر االسهم العينية في الشرآة المساهمة العامة لمالكيها اال بعد اتمام االجراءات القانونيـ              

  .بتسليم المقدمات العينية الى الشرآة ونقل ملكيتها اليها
   
   

  111المادة 
يتمتع مالكو االسهم العينية في الشرآة المساهمة العامـة بـالحقوق التـي يتمتـع بهـا اصـحاب االسـهم                     
النقديــة واذا آانــت االســهم العينيــة تاسيــسية فتطبــق عليهــا القيــود المطبقــة علــى االســهم النقديــة   

  .لتاسيسيةا
   
   

  112المادة 
   :الفصل الخامس

   :زيادة راسمال الشرآة المساهمة العامة
يجوز للشرآة المساهمة العامة ان تزيد راسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غيـر العاديـة اذا آـان                   

  .قد اآتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة
   



   
  113المادة 

مراعاة قانون االوراق المالية، للشرآة المساهمة العامة زيادة راسمالها باحـدى الطـرق التاليـة او اي                 مع  
  :طريقة اخرى تقرها الهيئة العامة للشرآة

  .طرح اسهم الزيادة لالآتتاب من قبل المساهمين او غيرهم. 1
  .ى راسمال الشرآةضم االحتياطي االختياري او االرباح المدورة المتراآمة او آليهما ال. 2
رسملة الديون المترتبة على الشرآة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيـًا علـى                  . 3

  .ذلك
  .تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقًا الحكام هذا القانون. 4

  
   
   

  114المادة 
  الفصل السادس

  تخفيض راسمال الشرآة المساهمة العامة
وز للشرآة المساهمة بقـرار مـن الهيئـة العامـة غيـر العاديـة تخفـيض الجـزء غيـر المكتتـب بـه مـن             يج. أ  

راسمالها المصرح به، آما يجوز لها تخفيض راسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طـرات عليهـا                    
   ر راعى فـي قـرا    ي جزء منها، على ان ت     خسارة ورات الشرآة انقاص راسمالها بمقدار هذه الخسارة او ا         

  .من هذا القانون) 115(التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة 
يجري التخفيض في راس المال المكتتب به بتنزيل قيمة االسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يـوازي                 . ب

اسـمالها يزيـد عـن      مبلغ الخسارة في حالة وجـود خـسارة فـي الـشرآة او باعـادة جـزء منـه اذا رات ان ر                      
  .حاجتها

ال يجوز تخفيض راسمال الشرآة المساهمة العامة في اي حالة من الحاالت الى اقل من الحد االدنى . ج
  .من هذا القانون) 95(المقرر بمقتضى المادة 

اذا آان الهدف اعادة هيكلة راسـمال الـشرآة فيجـوز اتخـاذ قـرار تخفـيض راسـمالها وزيادتـه باجتمـاع                       . د  
 العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم                الهيئة

تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة االجتمـاع اسـباب اعـادة الهيكلـة والجـدوى التـي يهـدف           
  .اليها هذا االجراء 

  
  2002 لسنة 40  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم-
   
   

  115المادة 
يقدم مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة طلب تخفيض راس مالها المكتتب بـه الـى المراقـب مـع     . أ  

االسباب الموجبة له بعد ان تقـرر الهيئـة العامـة للـشرآة الموافقـة علـى التخفـيض باآثريـة ال تقـل عـن                           
اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغايـة،        خمسة وسبعين بالمائة من االسهم الممثلة في        %) 75(

وترفق بالطلب قائمة باسماء دائني الـشرآة ومقـدار ديـن آـل مـنهم وعنوانـه وبيـان بموجـودات الـشرآة                       
ــدائنين للــشرآة وبيــان موجوداتهــا والتزاماتهــا مــصدقة مــن مــدقق      والتزاماتهــا، علــى ان تكــون قائمــة ال

  .حساباتها
الواردة اسماؤهم في القائمة المقدمة مـن قبـل الـشرآة اشـعارًا يتـضمن قـرار                 يبلغ المراقب الدائنين    . ب

هيئتها العامة بتخفيض راس مال الشرآة المكتتب به وينـشر االشـعار فـي صـحيفتين يـوميتين محليتـين          
على نفقة الشرآة، ولكل دائن ان يقدم الى المراقب خالل مدة ال تزيد على ثالثين يومًا مـن تـاريخ نـشر                      

ر آلخر مرة اعتراضًا خطيًا على تخفيض راس مـال الـشرآة، فـاذا لـم يـتمكن المراقـب مـن تـسوية                        االشعا
االعتراضات التي قدمت اليه خالل ثالثين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحـددة لتقـديمها فيحـق الصـحابها                   

لمـدة التـي منحـت      مراجعة المحكمة بشان ما ورد في اعتراضاتهم خـالل ثالثـين يومـًا مـن تـاريخ انتهـاء ا                   
  .للمراقب لتسويتها، وترد اي دعوى تقدم بعد هذه المدة

اذا تبلغ المراقب اشعارًا خطيًا من المحكمة باقامة اي دعوى لديها خالل المـدة المنـصوص عليهـا فـي                    . ج
من هذه المادة بالطعن في تخفيض راس مال الـشرآة المكتتـب بـه، فيترتـب عليـه ان يوقـف             ) ب(الفقرة  

التخفيض الى ان يصدر قـرار المحكمـة فـي الـدعوى ويكتـسب الدرجـة القطعيـة، علـى ان تعتبـر             اجراءات  
الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى ذات الصفة المـستعجلة بمقتـضى احكـام قـانون اصـول المحاآمـات                    

  .المدنية المعمول به
 المـساهمة العامـة     اذا لم تقدم اي دعـوى الـى المحكمـة بـالطعن فـي قـرار الهيئـة العامـة للـشرآة                     . د  

بتخفيض راس مالها المكتتب به او اقيمـت دعـوى وردتهـا المحكمـة واآتـسبت الحكـم الدرجـة القطعيـة،                      
فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض راس مال الشرآة، وان يرفـع تنـسيبه بـشانه الـى الـوزير                     

تـسجيله ونـشره مـن قبـل المراقـب علـى            ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا فيه، فاذا قرر الموافقة عليه تم            
نفقة الشرآة وفقًا لالجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وبحيث يحل راس المال المخفض للشرآة     

  .حكمًا محل راس مالها المدرج في عقد تاسيسها ونظامها



  . المصرح بهال تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من راس المال. هـ
  
   
   

  116المادة 
   :الفصل السابع
   :اسناد القرض

اسناد القرض اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشرآة المساهمة العامة او الـشرآة المـساهمة                
الخاصة او الي من الشرآات التي يجيز لها قانون االوراق المالية اصـدار هـذه االسـناد ويـتم طرحهـا وفقـا                       

لقانون وقـانون االوراق الماليـة للحـصول علـى قـرض تتعهـد الـشرآة بموجـب هـذه االسـناد                      الحكام هذا ا  
  .بسداد القرض وفوائده وفقا لشروط االصدار 

  
 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد الغـاء نـصها الـسابق واالستعاضـة عنـه بـالنص الحـالي بموجـب القـانون                         -

اسـناد القـرض اوراق ماليـة ذات قيمـة         : ي   حيث آان نـصها الـسابق آمـا يلـ          2002 لسنة   40المعدل رقم   
اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشرآة المساهمة العامة وتطرحهـا وفقـًا الحكـام هـذا القـانون واي                    
قانون آخر مخـتص للحـصول علـى قـرض تتعهـد الـشرآة بموجبهـا بـسداد القـرض وفوائـده وفقـًا لـشروط                          

  .االصدار
   
   

  117المادة 
ض موافقة مجلس ادارة الشرآة على اصدارها باغلبية ثلثي اعضاء المجلس على            يشترط في اسناد القر   

االقل، واذا آانت هذه االسناد قابلة للتحويـل الـى اسـهم فيـشترط آـذلك الحـصول علـى موافقـة الهيئـة              
العامة غيـر العاديـة للـشرآة، وتعتبـر موافقتهـا هـذه بمثابـة موافقـة علـى زيـادة راس المـال المـصرح بـه                

دون ان يكون لمجلس االدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة ان يمارس الصالحيات الممنوحة له بموجب للشرآة 
  .من هذا القانون) 95(من المادة ) ب(الفقرة 

   
   

  118المادة 
تسجل اسناد القرض باسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجالت الشرآة المصدرة لهـا او                . أ  

لهـذه الـسجالت ، وتكـون هـذه االسـناد قابلـة للتـداول فـي اسـواق االوراق الماليـة               لدى الجهة الحافظة    
  .حسب ما ينص عليه قانون االوراق المالية النافذ 

يجوز في الحاالت التي يوافق عليها المراقب وهيئة االوراق الماليـة اصـدار اسـناد قـرض لحاملـه وفقـا                     . ب
  .لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية 

  
ا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   هكذ -

تكـون اسـناد القـرض اسـمية تـسجل اسـماء            :  حيث آـان نـصها الـسابق آمـا يلـي             2002 لسنة   40رقم  
مالكيها وتوثق البيـوع الواقعـة عليهـا فـي سـجالت الـشرآة المـصدرة لهـا او لـدى الجهـة الحافظـة لهـذه                
السجالت، وتكون هذه االسناد قابلة للتـداول فـي اسـواق االوراق الماليـة حـسب مـا يـنص عليـه قـانون                        

  .االوراق المالية النافذ
   
   

  119المادة 
تكون اسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في االصدار الواحد وتـصدر شـهادات االسـناد بفئـات مختلفـة                   . أ  

  .الغراض التداول
قرض بقيمته االسمية او بخصم او بعالوة اصدار وفي جميع الحاالت يسدد الـسند    يجوز ان يباع سند ال    . ب

  .بقيمته االسمية
  
   
   

  120المادة 
تدفع قيمة سند القرض عند االآتتاب به دفعة واحـدة وتقيـد باسـم الـشرآة المقترضـة فـاذا وجـد متعهـد                        

جلس ادارة الـشرآة المقترضـة      تغطية فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة م          
  .وتعاد حصيلة االآتتاب للشرآة في الموعد المتفق عليه مع متعهد التغطية

   
   

  121المادة 
  : يجب ان يتضمن السند البيانات التالية



  :على وجه السند. أ 
  .اسم الشرآة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشرآة. 1
  .لك سند القرض اذا آان السند اسميًااسم ما. 2
  .رقم السند ونوعه وقيمته االسمية ومدته وسعر الفائدة. 3
  :على ظهر السند. ب
  .مجموع قيم اسناد القرض المصدرة. 1
  .مواعيد وشروط اطفاء االسناد ومواعيد استحقاق الفائدة. 2
  .الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجدت. 3
ط واحكام اخرى ترى الشرآة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هـذه االضـافات       اي شرو . 4

  .مع شروط االصدار
  
   
   

  122المادة 
اذا آانت اسناد القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينيـة اخـرى او بغيـر ذلـك مـن         

 والموجودات تامينًا للقرض وفقًا للتشريعات المعمـول        الضمانات او الكفاالت فيجب ان يتم وضع تلك االموال        
  .بها وتوثيق الرهن او الضمان او الكفالة قبل تسليم اموال االآتتاب في اسناد القرض الى الشرآة

   
   

  123المادة 
  .تحرر اسناد القرض بالدينار االردني او باي عملة اجنبية وفق القوانين المعمول بها

   
   

  124المادة 
الدارة ان يكتفي بقيمة االسناد التي تم االآتتاب بها اذا لم تتم تغطيـة جميـع االسـناد الـصادرة                    لمجلس ا 

  .خالل المدة المقررة
   
   

  125المادة 
  :يجوز للشرآة اصدار اسناد قرض قابلة للتحويل الى اسهم وفقًا لالحكام التالية

تم علـى اساسـها تحويـل االسـناد الـى           ان يتضمن قرار مجلس االدارة جميع القواعد والشروط التي يـ          . أ  
  .اسهم وان يتم بموافقة مالكيها الخطية وبالشروط وطبقًا لالسس المحددة لذلك

ان يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط االصدار، فاذا لم يبد رغبته . ب
  .خالل هذه المدة فقد حقه في التحويل

ي يحصل عليها مالكو االسناد حقوق في االرباح تتناسب مـع المـدة الزمنيـة بـين                 ان تكون لالسهم الت   . ج
  .موعد التحويل وانتهاء السنة المالية

ان يتم في نهاية آل سنة مالية بيان عدد االسهم التي تم اصدارها خالل السنة مقابل اسناد القرض    . د  
  .التي رغب اصحابها في تحويلها الى اسهم خالل تلك السنة

  
   
   

  126المادة 
  .تتكون حكمًا من مالكي اسناد القرض في آل اصدار هيئة تسمى هيئة مالكي اسناد القرض. أ 
  .لهيئة مالكي اسناد القرض الحق ان تعين امينًا لالصدار على نفقة الشرآة المصدرة السناد القرض. ب
  .الجهات المختصةيشترط في امين االصدار ان يكون مرخصًا لممارسة هذا النشاط من قبل . ج
  
   
   

  127المادة 
تكون مهمة هيئة مـالكي اسـناد القـرض حمايـة حقـوق مالكيهـا واتخـاذ التـدابير الالزمـة لـصيانة هـذه               . أ  

  .الحقوق بالتعاون مع امين االصدار
تجتمع هيئـة مـالكي اسـناد القـرض الول مـرة بنـاًء علـى دعـوة مـن مجلـس ادارة الـشرآة المـصدرة                     . ب

  .امين االصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلكلالسناد ويتولى 
  
   
   

  128المادة 



  : يتولى امين االصدار الصالحيات التالية
  .تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء آمدع او مدعى عليه آما يمثلها امام اي جهة اخرى. أ 
  .تولي امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض. ب
  .الزمة لحماية مالكي اسناد القرض والمحافظة على حقوقهمالقيام باالعمال ال. ج
  .اي مهام اخرى توآله بها هيئة اسناد القرض. د

  
   
   

  129المادة 
على الـشرآة المقترضـة دعـوة امـين االصـدار الجتماعـات الهيئـة العامـة للـشرآة وعليـه ان يحـضر تلـك                          

  .رات الهيئة العامةاالجتماعات ويبدي مالحظاته وال يكون له حق التصويت على قرا
   
   

  130المادة 
على امين االصدار ان يدعو مالكي االسناد لالجتماع آلما راى ذلك ضروريًا علـى ان ال تقـل اجتماعـات        . أ  

  .هيئة مالكي اسناد القرض عن مرة واحدة في السنة
بـق علـى الـدعوة      تدعى هيئة مالكي االسناد وفقًا للقواعد المقررة لدعوة الهيئـة العامـة العاديـة وتط              . ب

  .واجتماعاتها االحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة
آل تصرف يخالف شـروط اصـدار اسـناد القـرض يعتبـر بـاطًال اال اذا اقرتـه هيئـة مـالكي اسـناد القـرض                          . ج

باآثرية ثالثة ارباع اصواتهم الممثلة في االجتماع شريطة اال تقل االسناد الممثلة في االجتماع عن ثلثي                
  .موع قيمة االسناد المصدرة والمكتتب بهامج
يبلغ امين االصدار قرارات هيئة مالكي اسـناد القـرض الـى المراقـب والـشرآة المـصدرة لالسـناد واي            . د  

  .سوق لالوراق المالية تكون االسناد مدرجة فيها
  
   
   

  131المادة 
سنويًا علـى مـدى مـدة اسـناد     يجوز ان تتضمن شروط االصدار حق الشرآة باطفاء اسناد القرض بالقرعة            

  .القرض
   
   

  132المادة 
  الفصل الثامن

  ادارة الشرآة المساهمة العامة
يتولى ادارة الشرآة المساهمة العامة مجلس ادارة ال يقل عدد اعـضائه عـن ثالثـة اشـخاص وال يزيـد                     . أ  

ة العامـة للـشرآة     ويـتم انتخـابهم مـن قبـل الهيئـ         . على ثالثة عشر شخصًا وفقًا لما يحدده نظام الشرآة        
ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربـع سـنوات تبـدا        . باالقتراع السري وفقًا الحكام هذا القانون     

  .من تاريخ انتخابه
على مجلس االدارة ان يدعو الهيئة العامة للشرآة لالجتماع خالل االشهر الثالثـة االخيـرة مـن مدتـه                   . ب

 تاريخ انتخابه ، على ان يـستمر فـي عملـه الـى ان ينتخـب مجلـس       لتنتخب مجلس ادارة يحل محله من   
االدارة الجديد اذا تاخر انتخابه الي سبب من االسباب، ويشترط في ذلك ان ال تزيد مدة ذلك التـاخير فـي                     

  .اي حالة من الحاالت على ثالثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم
  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40ا بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديله  -
اذا آــان موعــد عقــد االجتمــاع الــذي ســتدعى اليــه الهيئــة العامــة للــشرآة . ج: الــسابق آمــا يلــي ) ج(

من هذه المادة يقع قبل انتهاء مدة مجلس االدارة القائم بـستة اشـهر علـى                ) ب(بمقتضى احكام الفقرة    
نتهاء مدة المجلس بنفس المدة، فيستمر هذا المجلـس فـي عملـه وينتخـب مجلـس                 االآثر، او يقع بعد ا    

  .االدارة الجديد في اقرب اجتماع عادي للهيئة العامة
   
   

  133المادة 
يحدد نظام الشرآة المساهمة العامة عدد االسـهم التـي يـشترط ان يكـون الـشخص مالكـًا لهـا فـي                       . أ  

ويبقى محتفظًا بعضويته فيه، ويشترط في هذه االسـهم ان          الشرآة حتى يترشح لعضوية مجلس ادارتها       
ال تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بهـا، ويـستثنى مـن هـذا الحكـم                       

من هذا القانون الـذي يقـضي بعـدم جـواز التـصرف فـي االسـهم                 ) 100(القيد المنصوص عليه في المادة      
  .التاسيسية



لمؤهل لعضوية مجلس االدارة محجوزًا ما دام مالك االسهم عضوًا في المجلـس ولمـدة        يبقى النصاب ا  . ب
وتحقيقـًا لـذلك توضـع اشـارة     . ستة اشهر بعد انتهاء عضويته فيها، وال يجوز التداول بهـا خـالل تلـك المـدة     

الحجز عليها مع االشارة الى ذلـك فـي سـجل المـساهمين ويعتبـر هـذا الحجـز رهنـًا لمـصلحة الـشرآة                         
  .لضمان المسؤوليات وااللتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس االدارةو
تسقط تلقائيـًا عـضوية اي عـضو مـن اعـضاء مجلـس ادارة الـشرآة المـساهمة العامـة اذا نقـص عـدد                          . ج

من هذه المادة، الي سبب من االسباب       ) أ(االسهم التي يجب ان يكون مالكًا لها بمقتضى احكام الفقرة           
ت الحجز عليها بحكم قضائي اآتسب الدرجة القطعية او تم رهنها خالل مدة عضويته، ما لم يكمـل      او تثبي 

االسهم التي نقصت من اسهم التاهيل الخاصة به خـالل مـدة ال تزيـد عـن ثالثـين يومـًا، وال يجـوز لـه ان                           
  .يحضر اي اجتماع لمجلس االدارة خالل حدوث النقص في اسهمه

  
   
   

  134المادة 
 ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة او يكـون عـضوًا فيـه اي شـخص حكـم                     ال يجوز 

  : عليه من محكمة مختصة بما يلي
باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف آالرشوة واالخـتالس والـسرقة والتزويـر وسـوء                  . أ  

باآلداب واالخـالق العامـة، او ان يكـون فاقـدًا           استعمال االمانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة          
  .لالهلية المدنية او باالفالس ما لم يرد له اعتباره

  .من هذا القانون) 278(باي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة . ب
  
   
   

  135المادة 
ارية عامة اخـرى    اذا ساهمت الحكومة ، او أي من المؤسسات الرسمية العامة او أي شخصية اعتب             . 1. أ  

في شرآة مساهمة عامة تمثل في مجلس ادارتهـا بمـا يتناسـب مـع نـسبة مـساهمتها فـي راسـمال                       
الــشرآة اذا آانــت هــذه النــسبة تؤهلهــا لعــضوية او اآثــر فــي المجلــس ، وتحــرم فــي هــذه الحالــة مــن  

لهـا لعـضوية    انتخاب اعضاء المجلس االخرين ، واذا قلت مساهمتها عن النـسبة التـي تؤه              المشارآة في 
المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية والمشارآة في انتخاب اعضاء المجلس شـانها شـان                
أي مساهم اخر ، وفي جميع هذه الحاالت يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل 

ر مـن مجلـس ادارة      ويشترط ان ال يعين أي شخص بمقتضى احكام هذه الفقرة عـضوا فـي اآثـ               . واجباتها  
شرآتين تساهم فيهما الحكومة او المؤسسة الرسمية العامـة او الشخـصية االعتباريـة العامـة بمـا فـي                    

  .ذلك الشرآات العربية واالجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات 
شخـصية  اذا تم ، وفي أي حال من االحوال ، تعيين ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمية العامـة او ال                  . 2

االعتبارية العامة في اآثر من مجلس ادارة شرآتين فعليه وتحـت طائلـة المـسؤولية القانونيـة والتاديبيـة                   
      من هـذه الفقـرة ، خـالل مـدة ال تتجـاوز شـهرا ، بـاعالم الجهـة                     ) 1(تصحيح وضعه وفقا الحكام البند      

يته فيها واشعار المراقـب بـذلك ،      المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشرآة التي تخلى عن عضو           
  .وينطبق هذا الحكم على جميع الحاالت القائمة حين نفاذ احكام هذا القانون 

تستمر عضوية ممثل الحكومة او المؤسسة الرسمية العامـة او الشخـصية االعتباريـة العامـة االخـرى          . ب
ة التي عينته استبدال غيـره      في مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجه         

به في اي وقت من االوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس ، او انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة فـي                     
  .حالة مرضه او غيابه عن المملكة على ان تبلغ الشرآة خطيا في الحالتين

 اعتباريـة عامـة     اذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة او المؤسـسة الرسـمية العامـة او اي شخـصية                . ج
اخرى من عضوية مجلس ادارة الـشرآة فتعتبـر االسـتقالة نافـذة بحقـه ،وللجهـة التـي آـان يمثلهـا فـي                         

  .مجلس االدارة تعيين من يحل محله فيه
تحدد االحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشرآات المساهمة العامة بموجـب              . د  

  .ثمار واالنظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع آخر يعدله او يحل محلهقانون المؤسسة االردنية لالست
تطبق احكام هذه المادة على الحكومات واالشخاص االعتبارية العامـة غيـر االردنيـة عنـد مـساهمتها              . هـ

  .في رؤوس اموال الشرآات االردنية
  
اضة عنه بالنص الحالي بموجـب  واالستع) أ(من الفقرة ) 1( هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص البند  -

منها واالستعاضة عنه بالنص الحالي     ) أ( وآان قد تم الغاء نص الفقرة        2002 لسنة   74القانون المعدل رقم    
اذا ساهمت الحكومـة    . أ  :  حيث آان نصها السابق آما يلي        2002 لسنة   40بموجب القانون المعدل رقم     

ة اعتبارية عامة اخـرى فـي شـرآة مـساهمة عامـة      او اي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصي   
فتمثل في مجلس ادارتها بعضو او اآثر حسبما يتفـق عليـه بـين االطـراف المعنيـة او بعـدد يتناسـب مـع                         
نسبة مساهمتها في راس مال الشرآة وال تشارك في انتخـاب اعـضاء مجلـس االدارة اآلخـرين، ويتمتـع                    

عـضوية االخـرى، ويتحمـل واجباتهـا، ويـشترط ان ال يعـين اي               العضو الذي تعينه لتمثيلها بجميـع حقـوق ال        



شخص بمقتضى احكام هذه الفقرة عضوًا او اآثر من مجلس ادارة شرآتين تساهم فيهمـا الحكومـة بمـا                   
  .في ذلك الشرآات العربية واالجنبية

   
   

  136المادة 
مـن هـذا القـانون      ) 135 (اذا آان الشخص االعتباري من غير االشخاص العامة المشار الـيهم فـي المـادة              

مساهما في شرآة مساهمة عامة ، فيجوز له الترشـح لعـدد مـن المقاعـد فـي مجلـس االدارة حـسب                       
نسبة مساهمته في راسمال الـشرآة وفـي حـال انتخابـه عليـه تـسمية شـخص طبيعـي لتمثيلـه فـي                   

ت العضوية المنصوص مجلس االدارة خالل عشرة ايام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهال
عليها في هذا القانون باستثناء حيازته لالسهم المؤهلة لعـضوية المجلـس ، ويعتبـر الـشخص االعتبـاري                   
فاقدا لعضويته اذا لم يقم بتسمية ممثله خالل شهر من تاريخ انتخابـه ، آمـا يجـوز لـه اسـتبدال شـخص                        

  .طبيعي اخر بممثله خالل مدة المجلس 
  
دة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                هكذا اصبحت هذه الما    -

يحق للشخص االعتباري مـن غيـر االشـخاص         . أ  :  حيث آان نصها السابق آما يلي        2002 لسنة   40رقم  
اعـاله المـساهمين فـي الـشرآة المـساهمة العامـة            ) 135(االعتبارية العامة المشار الـيهم فـي المـادة          

اه مناسبًا لعدد من المقاعـد فـي مجلـس االدارة حـسب نـسبة مـساهمته فـي راس مـال                      ترشيح من ير  
يتوجـب علـى الـشخص االعتبـاري المـذآور فـي            . ب. الشرآة وال يجوز له استبداله خالل مـدة المجلـس         

ايام من تاريخ انتخابه مما تتوفر فيـه        ) 10(اعاله تسمية ممثله في مجلس االدارة خالل عشرة         ) ا(الفقرة  
 ومؤهالت العضوية المنصوص عليها في هذا القانون فيما عدا حيازته السهم التاهيـل ويعتبـر فاقـدًا                  شروط

  .للعضوية اذا لم يعمد الى تسمية ممثله خالل شهر من تاريخ انتخابه
   
   

  137المادة 
 له يقـوم    ينتخب مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة من بين اعضائه باالقتراع السري رئيسًا ونائباً            . أ  

بمهام وصالحيات الرئيس عند غيابه آما ينتخب من بين اعضائه واحدًا او اآثر يكون له او لهم حق التوقيع                    
عن الشرآة منفردين او مجتمعين وفقـًا لمـا يقـرره المجلـس بهـذا الـشان وفـي حـدود الـصالحيات التـي                       

انتخـاب الـرئيس ونائبـه واالعـضاء        ويزود مجلس ادارة الشرآة المراقب بنسخ عـن قراراتـه ب          . يفوضها اليهم 
  .وبنماذج عن تواقيعهم، وذلك خالل سبعة ايام من صدور تلك القرارات. المفوضين بالتوقيع عن الشرآة

لمجلس ادارة الشرآة تفويض اي موظف في الشرآة بالتوقيع عنها، وذلك في حدود الصالحيات التي               . ب
  .يفوضها اليه

  
   
   

  138المادة 
يس واعضاء مجلـس ادارة الـشرآة المـساهمة العامـة، وعلـى آـل مـن مـديرها العـام           على آل من رئ   . أ  

والمديرين الرئيسيين فيها ان يقدم الى مجلس االدارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقرارًا خطيًا بمـا                  
لك يملكه هو وآل من زوجته واوالده القاصرين من اسهم في الشرآة، واسماء الشرآات االخرى التي يم               

هو وآل من زوجته واوالده القاصرين حصصًا او اسهمًا فيها اذا آانت الشرآة مساهمة في تلك الـشرآات                  
االخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرا على هذه البيانات خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ وقـوع                   

  .التغيير
مـن  ) أ(منـصوص عليهـا فـي الفقـرة         على مجلس ادارة الشرآة ان يزود المراقب بنسخ عن البيانات ال          . ب

  .ايام من تقديمها او تقديم اي تغيير طرا عليها هذه المادة والتغيير الذي يطرا على اي منها خالل سبعة 
  
   
   

  139المادة 
ال يجوز للشرآة المساهمة العامـة تحـت طائلـة الـبطالن ان تقـدم قرضـًا نقـديًا مـن اي نـوع الـى رئـيس                            

 اي من اعضائه او الى اصول اي منهم او فروعه او زوجه، ويستثنى من ذلـك            مجلس ادارة الشرآة او الى    
البنوك والشرآات المالية التي يجوز لها ان تقرض اي من اولئك ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامـل بهـا                   

  .مع عمالئها اآلخرين
   
   

  140المادة 
 مـدة ال تزيـد علـى ثالثـة اشـهر مـن       يترتب على مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة ان يعد خالل. أ  

  :لعرضها على الهيئة العامة آة الحسابات والبيانات التاليةانتهاء السنة المالية للشر



الميزانية السنوية العامة للشرآة وبيان االربـاح والخـسائر وبيـان التـدفقات النقديـة وااليـضاحات حولهـا            . 1
  .ن مدققي حسابات الشرآةمقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها م

التقرير السنوي لمجلس االدارة عن اعمال الشرآة خالل السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة      . 2
  .القادمة

مـن هـذه    ) أ(يزود مجلس االدارة المراقب بنسخ عن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقـرة              . ب
  . العامة للشرآة لمدة ال تقل عن واحد وعشرون يومًاالمادة قبل الموعد المحدد الجتماع الهيئة

  
   
   

  141المادة 
على مجلـس االدارة للـشرآة المـساهمة العامـة ان ينـشر الميزانيـة العامـة للـشرآة وحـساب ارباحهـا                       
وخسائرها وخالصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقريـر مـدققي حـسابات الـشرآة خـالل مـدة ال                    

  .ًا من تاريخ انعقاد الهيئة العامةتزيد على ثالثين يوم
   
   

  142المادة 
يعد مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة تقريرا آل ستة اشهر يتضمن المرآز المالي للـشرآة ونتـائج        
اعمالها وحساب االرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي وااليـضاحات المتعلقـة بالبيانـات الماليـة مـصادقا                 

  . الشرآة ويزود المراقب بنسخة من التقرير خالل ستين يوما من انتهاء المدة عليه من مدقق حسابات
  
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

يعـد مجلـس ادارة الـشرآة المـساهمة العامـة      :  حيث آان نصها الـسابق آمـا يلـي       2002 لسنة   40رقم  
 آل ستة اشهر يبين فيه المرآز المالي للشرآة ونتائج اعمالها، على ان يصدق التقرير مـن رئـيس                   تقريرًا

  .مجلس االدارة ويزود المراقب بنسخة من التقرير خالل ستين يومًا من انتهاء الفترة
   
   

  143المادة 
لـى االقـل مـن    يضع مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة في مرآزهـا الرئيـسي قبـل ثالثـة ايـام ع                 . أ  

الطالع المساهمين يتضمن البيانات التاليـة        الموعد المحدد الجتماع الهيئة العامة للشرآة آشفًا مفصالً       
  :ويتم تزويد المراقب بنسخة منها

جميع المبالغ التي حصل عليهـا آـل مـن الـرئيس واعـضاء مجلـس االدارة مـن الـشرآة خـالل الـسنة                         . 1
  .عالوات ومكافآت وغيرهاالمالية من اجور واتعاب ورواتب و

المزايا التي يتمتع بها آل من رئيس واعضاء مجلس االدارة من الشرآة آالمسكن المجاني والسيارات . 2
  .وغير ذلك

المبالغ التي دفعت لكل من رئيس واعضاء مجلس االدارة خالل الـسنة الماليـة آنفقـات سـفر وانتقـال                    . 3
  .داخل المملكة وخارجها

  .دفعتها الشرآة خالل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لهاالتبرعات التي . 4
  .بيان باسماء اعضاء مجلس االدارة وعدد االسهم التي يملكها آل منهم ومدة عضويته . 5
يعتبر آل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشرآة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذه المـادة وعـن صـحة                   . ب

  .الطالع المساهمين عليهاالبيانات التي تقدم بموجبها 
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  144المادة 
يوجه مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة الـدعوة الـى آـل مـساهم فيهـا لحـضور اجتمـاع الهيئـة                   . أ  

القـل مـن التـاريخ المقـرر لعقـد االجتمـاع ويجـوز            العامة ترسل بالبريد العادي قبل اربعة عشر يومـًا علـى ا           
  .تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع باالستالم

يرفق بالدعوة جـدول اعمـال الهيئـة العامـة وتقريـر مجلـس ادارة الـشرآة وميزانيتهـا الـسنوية العامـة                  . ب
  .وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات االيضاحية

  
   
   
  145مادة ال

يترتب على مجلس ادارة الشرآة المـساهمة العامـة ان يعلـن عـن الموعـد المقـرر لعقـد اجتمـاع الهيئـة            
العامة للشرآة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على االقـل، وذلـك قبـل مـدة ال تزيـد علـى                      



دى وسـائل االعـالم     اربعة عشر يومًا من ذلك الموعد، وان يعلن المجلس عـن ذلـك لمـرة واحـدة فـي احـ                    
  .الصوتية او المرئية قبل ثالثة ايام على االآثر من التاريخ المحدد الجتماع الهيئة العامة

   
   

  146المادة 
يجوز للشخص ان يكون عضوًا في مجالس ادارة ثالث شرآات مساهمة عامـة علـى االآثـر فـي وقـت                     . أ  

عتبـاري فـي مجـالس ادارة ثـالث شـرآات      واحد بصفته الشخصية، آما يجوز له ان يكون ممـثًال لـشخص ا        
   مساهمة عامة على االآثر، وفي جميع االحوال ال يجوز للشخص ان يكون عضوًا في اآثر مـن مجـالس             

ادارة خمس شرآات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبـصفته ممـثًال لـشخص اعتبـاري فـي                   
لشرآة مساهمة خالفًا الحكام هذه الفقـرة       بعضها اآلخر وتعتبر اي عضوية حصل عليها في مجلس ادارة ا          

  .باطلة حكمًا
على آل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة اي شرآة مـساهمة عامـة ان يعلـم المراقـب خطيـًا عـن              . ب

  .اسماء الشرآات التي يشترك في عضوية مجالس ادارتها
صفته الشخصية ال يجوز الي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شرآة مساهمة عامة ب   . ج

او ممثًال لشخص اعتباري اذا آان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنـصوص عليـه فـي الفقـرة                     
من هذه المادة، اال انه يفسح له المجال باالسـتقالة مـن احـدى العـضويات اذا رغـب فـي ذلـك خـالل                         ) أ(

ان يحضر اجتماع مجلـس ادارة الـشرآة   اسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على انه ال يجوز له  
  .التي انتخب عضوًا فيها قبل ان يكون قد وفق وضعه مع احكام هذه المادة

  
   
   

  147المادة 
  :يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس ادارة اي شرآة مساهمة عامة

  .ان ال يقل عمره عن واحد وعشرين سنة. 1
  .ة رسمية عامةان ال يكون موظفًا في الحكومة او اي مؤسس. 2

  
   
   

  148المادة 
ال يجوز لمن يشغل وظيفة عامة ان يكون عضوًا في مجلس ادارة اي شرآة مساهمة عامة اال اذا آان                   . أ  

  .ممثًال للحكومة او الي مؤسسة رسمية عامة او لشخص اعتباري عام
ارة شـرآة مـشابهة     ال يجوز لعضو مجلس ادارة الشرآة او مديرها العام ان يكون عضوًا فـي مجلـس اد                . ب

في اعمالها للشرآة التي هو عضو مجلس ادارتها او مماثلة لها في غاياتها او تنافسها في اعمالهـا آمـا                    
  .ال يجوز له ان يقوم باي عمل منافس العمالها

ال يجوز ان يكون لرئيس مجلس االدارة او احد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمـل فـي الـشرآة                      . ج
  .شرة او غير مباشرة في العقود  والمشاريع واالرتباطات التي تعقد مع الشرآة او لحسابهامصلحة مبا

من هذه المادة اعمال المقـاوالت والتعهـدات والمناقـصات العامـة التـي              ) ج(يستثنى من احكام الفقرة     . د
نـسب  يسمح فيها لجميع المتنافسين االشتراك في العـروض علـى قـدم المـساواة فـاذا آـان العـرض اال                    

من هذه المادة فيجب ان يوافق ثلثا اعضاء مجلس االدارة علـى      ) ج(مقدمًا من احد المذآورين في الفقرة       
عرضه دون ان يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به، وتجدد هذه الموافقة سـنويًا                  

  .تجددةمن مجلس االدارة اذا آانت تلك العقود واالرتباطات ذات طبيعة دورية وم
مـن هـذه المـادة يعـزل        ) ج(آل من يخالف احكام هذه المادة من االشخاص المشار اليهم في الفقرة             . هـ

  .من منصبه او وظيفته في الشرآة التي هو فيها
  
   
   

  149المادة 
اذا انتخب اي شخص عضوًا في مجلس ادارة اي شرآة مساهمة عامة وآان غائبًا عند انتخابه فعليـه ان                    

وله بتلك العضوية او رفضها خالل عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجـة االنتخـاب ويعتبـر سـكوته              يعلن عن قب  
  .قبوًال منه بالعضوية

   
   

  150المادة 
اذا شغر مرآز عضو في مجلس االدارة الي سبب من االسباب فيخلفه عضو ينتخبـه مجلـس االدارة       . 1. أ  

رك الشخص المعنوي في هذا االنتخاب ويتبع هـذا         من المساهمين الحائزين على مؤهالت العضوية ويشت      
       االجراء آلما شغر مرآز في مجلس االدارة، ويبقى تعيين العـضو بموجبـه مؤقتـًا حتـى يعـرض علـى                      



الهيئة العامة للشرآة في اول اجتماع تعقده لتقوم باقراره او انتخاب مـن يمـال المرآـز الـشاغر بمقتـضى                     
  . لحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس االدارةاحكام هذا القانون، وفي هذه ا

اذا لم يتم اقرار تعيين العضو الموقت او انتخاب غيره من قبـل الهيئـة العامـة فـي اول اجتمـاع تعقـده ،                         . 2
فتعتبر العضوية المؤقتة لذلك الشخص منتهية ، وعلى مجلـس االدارة تعيـين عـضوا اخـر علـى ان يعـرض                      

  .يئة العامة للشرآة في اول اجتماع الحق تعقده ووفق االحكام المبينة في هذه الفقرة تعيينه على اله
ال يجوز ان يزيد عدد االعضاء الذين يعينون في مجلس االدارة بمقتضى هذه المـادة علـى نـصف عـدد         . ب 

  .ديداعضاء المجلس فاذا شغر مرآز في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة النتخاب مجلس ادارة ج
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  151المادة 
تنظم االمور المالية والمحسابية واالدارية للشرآة المساهمة العامة بموجب انظمة داخلية خاصة يعـدها              

 ومسؤولياته في تلك االمـور      مجلس ادارة الشرآة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصالحياته         
على ان ال ينص فيها على ما يخالف احكـام هـذا القـانون واالنظمـة الـصادرة بمقتـضاه او اي تـشريع آخـر                          
معمول به، وترسل نسخ من هذه االنظمة للمراقب وللوزير بناء على تنـسيب المراقـب ادخـال اي تعـديل                    

  .ن فيهاعليها يراه ضروريًا بما يحقق مصالح الشرآة والمساهمي
   
   

  152المادة 
يعتبر رئيس مجلس االدارة رئيسا للشرآة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغيـر وامـام جميـع الجهـات                  . أ  

بما في ذلـك الجهـات القـضائية المختـصة ولـه ان يفـوض مـن يمثلـه امـام هـذه الجهـات ويمـارس رئـيس                
نظمة الصادرة بمقتـضاه واالنظمـة االخـرى        المجلس الصالحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون واال        

  .المعمول بها في الشرآة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس االدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشرآة 
يجوز ان يكون رئيس مجلس الشرآة متفرغًا العمال الـشرآة بموافقـة ثلثـي اعـضاء المجلـس ويحـدد          . ب

والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح، آما يحدد اتعابه         مجلس االدارة في هذه الحالة الصالحيات       
والعالوات التي يستحقها ويشترط فـي ذلـك ان ال يكـون رئيـسًا متفرغـًا لمجلـس ادارة شـرآة مـساهمة                

  .عامة اخرى او مديرًا عامًا الي شرآة مساهمة عامة اخرى
ن اعـضائه مـديرًا عامـًا للـشرآة او     يجوز تعيين رئيس مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامـة او اي مـ          . ج

مساعدًا او نائبًا له بقرار يصدر عن اآثرية ثلثي اصوات اعـضاء المجلـس فـي اي حالـة مـن هـذه الحـاالت                         
  .على ان ال يشترك صاحب العالقة في التصويت

  
ة  حيث آان نص الفقر2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
يعتبر رئيس مجلس االدارة رئيسا للشرآة المساهمة العامة ويمثلهـا لـدى الغيـر وامـام                . أ  : آما يلي   ) أ(

جميع الجهات ويمارس الصالحيات المخولـة لـه بموجـب احكـام هـذا القـانون واالنظمـة الـصادرة بمقتـضاه                      
 بالتعـاون مـع الجهـاز       واالنظمة االخـرى المعمـول بهـا فـي الـشرآة ويتـولى تنفيـذ قـرارات مجلـس االدارة                   

  .التنفيذي في الشرآة
   
   

  153المادة 
ــاءة ويحــدد صــالحياته      . أ  ــًا للــشرآة المــساهمة العامــة مــن ذوي الكف يعــين مجلــس االدارة مــديرًا عام

ومسؤولياته بموجب تعليمـات يـصدرها المجلـس لهـذه الغايـة، ويفوضـه بـاالدارة العامـة لهـا بالتعـاون مـع                 
فه، ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك ان ال يكون مديرًا عامـًا               مجلس االدارة وتحت اشرا   

  .الآثر من شرآة مساهمة عامة واحدة
لمجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة انهاء خدمات المدير العام علـى ان يعلـم المراقـب بـاي قـرار                    . ب

  .ال اتخاذ القراريتخذ بشان تعيين المدير العام للشرآة او انهاء خدماته وذلك ح
اذا آانت االوراق المالية للشرآة مدرجة في السوق فيتم اعالم السوق باي قـرار يتخـذ بـشان تعيـين       . ج

  .المدير العام للشرآة او انهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار
او ال يجوز لرئيس مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة او الي عضو من اعضائه ان يتـولى اي عمـل                    . د

وظيفة في الشرآة مقابل اجر او تعويض او مكافاة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون اال فـي الحـاالت                
  التي تقتضيها طبيعة عمل الشرآة ويوافق عليها مجلس االدارة باغلبية ثلثي اعضاؤه على ان ال يشارك 

  .الشخص المعني في التصويت
  
   
   

  154المادة 



ن موظفي الشرآة امين سر للمجلس ويحدد مكافاته، يتولى تنظيم اجتماعاته     يعين مجلس االدارة من بي    
واعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سـجل خـاص وفـي صـفحات متتاليـة مرقمـة               

  .بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا االجتماع وتختم آل صفحة بخاتم الشرآة
  
   .2002 لسنة 40ه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذ-
   
   

  155المادة 
يجتمع مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حالة غيابه او بناء                 . أ  

د على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ربع اعضائه على االقل يبينون فيـه االسـباب الداعيـة لعقـ                   
االجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه الدعوة للمجلس الى االجتماع خالل سبعة ايام مـن تـاريخ         

  .تسلمه الطلب فلالعضاء الذين قدموا الطلب دعوته لالنعقاد
يعقد مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة اجتماعاتـه بحـضور االآثريـة المطلقـة العـضاء المجلـس                  . ب

لرئيسي او في اي مكان آخر داخل المملكة اذا تعذر عقـده فـي مرآزهـا اال انـه يحـق                     في مرآز الشرآة ا   
للشرآات التي لها فروع خارج المملكة او آانت طبيعة عمل الشرآة تتطلب ذلـك، عقـد اجتمـاعين علـى              

ن االآثر لمجلس ادارتها في السنة خارج المملكة، وتصدر قرارات المجلس باالآثرية المطلقة لالعضاء الـذي     
  .حضروا االجتماع واذا تساوت االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع

يكون التصويت على قرارات مجلس ادارة مجلس ادارة الـشرآة شخـصيًا ويقـوم بـه العـضو بنفـسه وال                     . ج
  .يجوز التوآيل فيه آما ال يجوز ان يتم بالمراسلة او بصورة غير مباشرة اخرى

 اجتماعات مجلـس ادارة الـشرآة المـساهمة العامـة عـن سـتة اجتماعـات خـالل                 يجب ان ال يقل عدد    . د
السنة المالية للشرآة، وان ال ينقضي اآثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نـسخة          

  .من الدعوة لالجتماع
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  156المادة 
يكون لمجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة او مديرها العام الـصالحيات الكاملـة فـي ادارة الـشرآة                  . أ  

وتعتبر االعمـال والتـصرفات التـي يقـوم بهـا ويمارسـها المجلـس او مـدير                  . في الحدود التي يبينها نظامها    
رآة بحـسن نيـة ولهـا الرجـوع عليـه           الشرآة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامـل مـع الـش             

بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها وذلك بغـض النظـر عـن اي قيـد يـرد فـي نظـام الـشرآة او عقـد                            
  .تاسيسها

يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشرآة حسن النية ما لـم يثبـت غيـر ذلـك علـى انـه ال يلـزم ذلـك الغيـر                            . ب
س االدارة او مـدير الـشرآة او علـى سـلطتهم فـي الـزام           بالتحقق من وجود اي قيد على صالحيات مجلـ        

  .الشرآة بموجب عقدها في نظامها
على مجلس ادارة الشرآة وضع جدول يبين فيـه صـالحيات التوقيـع عـن الـشرآة فـي مختلـف االمـور                 . ج

على االنموذج الذي يعتمده الوزير بنـاء علـى تنـسيب المراقـب ، وآـذلك الـصالحيات والـسلطات االخـرى                      
    ولة لكل من الرئيس والمدير العام وخاصة اذا آان الرئيس متفرغا العمال الشرآة ، آما يبين ذلـك          المخ

  .الجدول أي امور يراها المجلس ضرورية لتسيير اعمال الشرآة وتعاملها مع الغير 
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  157المادة 
رئيس واعضاء مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة مـسؤولون تجـاه الـشرآة والمـساهمين والغيـر                 . أ  

عن آل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين واالنظمة المعمول بها ولنظام الشرآة وعن اي خطا 
  رة دون المالحقـة القانونيـة  الدافي ادارة الشرآة وال تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمـة مجلـس ا        

  .لرئيس واعضاء المجلس
من هذه المادة اما شخصية تترتب على عضو او اآثر          ) ا(تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة       . ب

من اعضاء مجلس ادارة الشرآة او مـشترآة بـين رئـيس واعـضاء المجلـس ويكونـون جمـيعهم فـي هـذه                        
   لتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نـتج عـن المخالفـة او الخطـا،                الحالة االخيرة مسؤولين بالتضامن وا    

على ان ال تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت اعتراضه خطيًا في محضر لالجتمـاع علـى القـرار الـذي                     
تضمن المخالفة او الخطا وفي جميع االحوال ال تسمع الدعوة بهذه المسؤولية بعد مـرور خمـس سـنوات                   

  .لهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشرآةعلى تاريخ اجتماع ا
   
   
   



   
  158المادة 

يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة ومديرها العام او اي موظف يعمل فيهـا                
بالـشرآة وتعتبـر ذات     ان يفشي الى اي مساهم في الشرآة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلـق                 

طبيعة سرية بالنسبة لها وآان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشرآة او قيامه باي عمـل لهـا او فيهـا                      
وذلك تحت طائلـة العـزل والمطالبـة بـالتعويض عـن االضـرار التـي لحقـت بالـشرآة، ويـستثنى مـن ذلـك                          

تحول موافقـة الهيئـة العامـة علـى ابـراء           وال  . المعلومات التي تجيز القوانين واالنظمة المعمول بها نشرها       
  .رئيس واعضاء مجلس االدارة من هذه المسؤولية

   
   

  159المادة 
رئيس واعضاء مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة مـسؤولون بالتـضامن والتكافـل تجـاه المـساهمين                 

ز فـي موجوداتهـا   عن تقصيرهم او اهمالهم في ادارة الشرآة غير انه في حالة تصفية الشرآة وظهور عج        
بحيــث ال تــستطيع الوفــاء بالتزاماتهــا وآــان ســبب هــذا العجــز او التقــصير او االهمــال مــن رئــيس واعــضاء 
المجلس او المدير العام في ادارة الشرآة او مدققي الحـسابات للمحكمـة ان تقـرر تحميـل آـل مـسؤول           

لمحكمة المبالغ الواجب اداؤهـا  عن هذا العجز ديون الشرآة آلها او بعضها حسب مقتضى الحال، وتحدد ا    
  .وما اذا آان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية ام ال

   
   

  160المادة 
من ) 159 و   158 و   157(يحق للمراقب وللشرآة والي مساهم فيها اقامة الدعوى بمقتضى احكام المواد            

  .هذا القانون
   
   

  161المادة 
 عن الهيئة العامة اال اذا سبقه بيان حسابات الشرآة السنوية واعـالن  ال يمكن االحتجاج باالبراء الصادر. أ  

  .تقرير مدققي الحسابات
  .ال يشمل هذا االبراء اال االمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها. ب
  
   
   

  162المادة 
الـربح  مـن   %) 10(تحدد مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة في الـشرآة المـساهمة العامـة بنـسبة                . أ  

) 5000(الصافي القابل للتوزيع على المـساهمين بعـد تنزيـل جميـع الـضرائب واالحتياطـات وبحـد اقـصى                     
خمسة آالف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافاة عليهم بنسبة عدد الجلسات التـي حـضرها آـل                   

الجلسات التـي   منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من              
  .حضرها العضو

اذا آانت الشرآة في مرحلة التاسيس ولم تحقق بعد ارباحًا يجوز توزيع مكافاة سنوية لرئيس واعضاء . ب 
مجلس االدارة بمعدل ال يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبـدا الـشرآة بتحقيـق االربـاح وعنـدها تخـضع                  

  .من هذه المادة) ا(الحكام الفقرة 
ا لحقت بالشرآة خسائر بعد تحقيق االرباح او لم تكـن قـد حققـت ارباحـًا بعـد فيعطـى لكـل مـن            اما اذ . ج

دينار عن آل جلسة مـن      ) 20(رئيس واعضاء مجلس االدارة تعويضًا عن جهدهم في ادارة الشرآة بمعدل            
) 600 (جلسات مجلس االدارة او اي اجتماع للجان المنبثقة عنه على ان ال تتجـاوز هـذه المكافـآت مبلـغ                   

  .دينار ستمائة دينار في السنة لكل عضو
تحدد بدالت االنتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس االدارة بموجب نظـام خـاص تـصدره الـشرآة لهـذه                   . د

  .الغاية 
  
   
   

  163المادة 
لعضو مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص االعتباري العام ان يقدم اسـتقالته                

س على ان تكون هذه االستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها الـى المجلـس                 من المجل 
  .وال يجوز الرجوع عنها

   
   

  164المادة 



يفقد رئيس مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة واي من اعضائه عـضويته مـن المجلـس اذا تغيـب                   . أ  
ه المجلـس او اذا تغيـب عـن حـضور اجتماعـات             عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عـذر يقبلـ          

   المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو آان هذا التغيب بعذر مقبول، ويبلغ المراقب القـرار الـذي يـصدره                    
  .المجلس بمقتضى احكام هذه الفقرة

   
ال يفقد الشخص االعتباري الخاص عضويته من مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة بسبب تغيـب               . ب
من هذه المـادة ولكـن يجـب عليـه ان يعـين             ) ا(ثله في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة          مم

شخصًا آخر بدًال عنه بعد تبليغـه قـرار المجلـس خـالل شـهر مـن تبليغـه عـن تغيـب ممثلـه ويعتبـر فاقـدا                             
  .للعضوية اذا لم يعمد لتسمية ممثل جديد خالل تلك المدة

   
   .2002 لسنة 40عد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه المادة ب-
   
   

  165المادة 
يحق للهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس االدارة . أ 

او اي عضو من اعضائه باستثناء االعضاء الممثلين السهم الحكومة او اي شخص اعتباري عام وذلـك بنـاء                   
ثالثين بالمائة من اسهم الشرآة، ويقدم طلب %) 30(طلب موقع من مساهمين يملكون ما ال يقل      على  

االقالة الى مجلس االدارة وتبلغ نسخة منه الى المراقب، وعلى مجلس االدارة دعوة الهيئة العامة لعقـد                 
امة فيه واصدار القـرار     اجتماع غير عادي لها خالل عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر الهيئة الع              

الذي تراه مناسبًا بشانه، واذا لم يقم مجلس االدارة بدعوة الهيئة العامـة الـى االجتمـاع يتـولى المراقـب           
  .دعوتها على نفقة الشرآة

تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب اقالة اي عضو ولها سماع اقواله شفاهًا او آتابة، ويجري بعـد ذلـك              . ب
باالقتراع السري فاذا قررت الهيئة العامة اقالته فعليها انتخاب بديل له وفقـا لقواعـد               التصويت على الطلب    

  .انتخاب اعضاء مجلس االدارة المقررة
اذا لم تتم االقالة وفقا الحكام هذه المادة فال يجوز طلب مناقشة االقالة للسبب ذاته قبـل مـرور سـتة            . ج

  . فيه مناقشة طلب االقالة اشهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تمت
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  166المادة 
يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشرآة المساهمة العامة والمدير العام للشرآة واي موظف فيها               

ة بناء على معلومات اطلع عليها بحكـم منـصبه او         ان يتعامل باسهم الشرآة بصورة مباشرة او غير مباشر        
عمله في الشرآة آما ال يجوز ان ينقل هذه المعلومات الي شخص آخـر بقـصد احـداث تـاثير فـي اسـعار                        
اسهم هذه الشرآة او اي شرآة تابعة او قابضة او حليفة للشرآة التي هو عضو او موظف فيها او اذا آان 

 ويقع باطًال آل تعامل او معاملة تنطبق عليها احكام هذه المادة ويعتبر             من شان النقل احداث ذلك التاثير،     
الشخص الذي قام بذلك مسؤوًال عن الضرر الذي احدثه بالشرآة او بمساهميها او بالغير اذا اثيـر بـشانها                   

  .قضية
   
   

  167المادة 
فقـد المجلـس نـصابة    اذا قدم رئيس واعضاء مجلـس ادارة الـشرآة المـساهمة العامـة اسـتقاالتهم او             . أ  

القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه او اذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس ادارة للشرآة                 
فعلى الوزير بناء على تنسب المراقب تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص بالعدد الـذي يـراه                  

ى ادارة الـشرآة ،ودعـوة الهيئـة العامـة لهـا      مناسبا ويعـين لهـا رئيـسا ونائبـا لـه مـن بـين اعـضائها لتتـول            
لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ستة اشهر من تـاريخ تـشكليها النتخـاب مجلـس ادارة جديـد للـشرآة،                      

  .ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافاة على حساب الشرآة وفقًا لما يقرره الوزير
شرآات الخـدمات الماليـة وشـرآات التـامين ،          من هذه المادة على البنوك و     ) أ  ( تطبق احكام الفقرة    . ب 

بعد االستئناس براي محافظ البنك المرآزي ، وهيئة االوراق المالية وهيئـة تنظـيم قطـاع التـامين حـسب             
  .مقتضى الحال 

   
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
من هذه المادة على البنوك والـشرآات الماليـة بعـد           ) أ  ( تطبق احكام الفقرة    . ب: ي  السابق آما يل  ) ب(

  .االستئناس براي محافظ البنك المرآزي
   
   

  168المادة 



ــؤثر فــي حقــوق     . أ  اذا تعرضــت الــشرآة الوضــاع ماليــة او اداريــة ســيئة او تعرضــت لخــسائر جــسيمة ت
ارتهـا او أي مـن اعـضاء المجلـس او مـديرها العـام             المساهمين او فـي حقـوق دائنيهـا او قيـام مجلـس اد             

باستغالل صالحياته ومرآزه باي صورة آانت لتحقق له او لغيره أي منفعة بطريقة غير مـشروعة ويـسري                  
هذا الحكم في حال امتناع اي منهم عن عمل يستوجب القـانون القيـام بـه او قيامـه بـاي عمـل ينطـوي                         

ال او تزويرا او اساءة ائتمـان وبـشكل يـؤدي الـى المـساس بحقـوق                 على تالعب او يعتبر اختالسا او احتيا      
الشرآة او مساهميها او الغيـر فعلـى رئـيس مجلـس ادارتهـا او احـد اعـضائها او مـديرها العـام او مـدقق                           

  .حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك
   
ي اي من هذه الحاالت بناء على تنـسيب المراقـب بعـد التحقـق مـن صـحة مـا ورد فـي                    يقوم الوزير ف  . ب

التبليغ بحل مجلس ادارة الشرآة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص الدارة الشرآة بالعدد الـذي                
 بـين   يراه مناسبًا لمدة ستة شهور قابلة للتمديد لمرتين على االآثر ويعين رئيسًا لها ونائبـًا للـرئيس مـن                  

اعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خالل تلك المدة النتخاب مجلس ادارة جديـد للـشرآة                
  .ويمنح رئيس اللجنة واعضائها مكافاة على حساب الشرآة وفقًا لما يقرره الوزير

ة تسري احكام هذه المادة على الـشرآات ذات المـسؤولية المحـدودة والـشرآات المـساهمة الخاصـ                 . ج
  .في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  169المادة 
الفصل التاسع الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة اجتماع الهيئة العامة العادي تعقـد الهيئـة العامـة                 

ة المساهمة العامة اجتماعًا عاديًا داخـل المملكـة مـرة واحـدة آـل سـنة علـى االقـل بـدعوة مـن             للشرآ
مجلس ادارة الشرآة في التاريخ الذي يحدده المجلس باالتفاق مع المراقب على ان يعقد هذا االجتمـاع                 

  .خالل االشهر االربعة التالية النتهاء السنة المالية للشرآة
   
   

  170المادة 
جتماع العادي للهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة قانونيًا اذا حضره مساهمون يمثلـون اآثـر               يعتبر اال 

من نصف اسهم الشرآة المكتتـب بهـا، واذا لـم يتـوفر هـذا النـصاب بمـضي سـاعة مـن الموعـد المحـدد                           
 عـشرة ايـام     لالجتماع، يوجه رئيس مجلس االدارة الدعوة الى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثان يعقد خـالل              

من تاريخ االجتماع االول باعالن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وقبـل موعـد االجتمـاع بثالثـة ايـام                    
  .على االقل ويعتبر االجتماع الثاني قانونيًا مهما آان عدد االسهم الممثلة فيه

   
   

  171المادة 
عها العادي النظر في جميع االمـور       تشمل صالحية الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة في اجتما        . أ  

  : المتعلقة بالشرآة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها وبخاصة ما يلي
  .تالوة وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة. 1
  . تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشرآة خالل السنة والخطة المستقبلية لها. 2
  . لشرآة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية االخرى واحوالها واوضاعها الماليةتقرير مدققي حسابات ا. 3
الميزانية السنوية وحساب االرباح والخسائر وتحديد االرباح التي يقترح مجلس االدارة توزيعها بمـا فـي                . 4

  . ذلك االحتياطيات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشرآة على اقتطاعها
  .  اعضاء مجلس االدارةانتخاب. 5
انتخاب مدققي حسابات الـشرآة للـسنة الماليـة المقبلـة وتحديـد اتعـابهم او تفـويض مجلـس االدارة                     . 6

  .بتحديدها 
اقتراحات االستدانة والرهن واعادة الكفاالت وآافـة التزامـات الـشرآات التابعـة او الحليفـة للـشرآة اذا                . 7

  .اقتضى ذلك نظام الشرآة 
  .آخر ادرجه مجلس االدارة في جدول اعمال الشرآةاي موضوع . 8
اي امور اخرى تقترح الهيئة العامـة ادراجهـا فـي جـدول االعمـال ويـدخل فـي نطـاق اعمـال االجتمـاع                         . 9

العادي للهيئة العامة على ان يقترن ادراج هذا االقتراح في جدول االعمال بموافقة عدد من المـساهمين                  
  . االسهم الممثلة في االجتماعمن%) 10(يمثلون ما ال يقل عن 

يجب ان تتضمن دعوة الهيئة العامة الى االجتماع جدول االعمال بـاالمور التـي سـيتم عرضـها عليهـا                    . ب 
  .لمناقشتها بنسخة من اي وثائق او بيانات تتعلق بتلك االمور

   
يث آان نص البنـد    ح 2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            - 
اقتراحات االستدانة او الرهن او اعـادة الكفـاالت اذا اقتـضى ذلـك     . 7: السابق آما يلي    ) أ(من الفقرة   ) 7(

  .نظام الشرآة



   
   

  172المادة 
  :اجتماع الهيئة العامة غير العادي 

وة مـن مجلـس     تعقد الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة اجتماعًا غير عادي داخـل المملكـة بـدع              . أ  
االدارة او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس مـن مـساهمين يملكـون مـا ال يقـل عـن ربـع اسـهم                          
الشرآة المكتتب بها او بطلب خطي من مدققي الحسابات الشرآة او المراقب اذا طلب ذلك مـساهمون       

  .من اسهم الشرآة المكتتب بها%) 15(يملكون اصالة ما ال يقل عن 
الدارة دعوة الهيئـة العامـة لالجتمـاع غيـر العـادي الـذي طلـب المـساهمون او مـدقق                     على مجلس ا  . ب 

من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز خمـسة عـشر   ) ا(الحسابات او المراقب عقده بمقتضى احكام الفقرة       
ض االسـتجابة للطلـب     يومًا من تاريخ تبليغ المجلس الطلب لعقد هذا االجتماع فاذا تخلف عـن ذلـك او رفـ                 

  .بدعوة الهيئة العامة لالجتماع على نفقة الشرآة يقوم المراقب
   
   
   
   

  173المادة 
مــن هــذه المــادة يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي للــشرآة  ) ب(مــع مراعــاة احكــام الفقــرة . أ 

م المساهمة العامة قانونيًا بحضور مساهمين يمثلون اآثر من نصف اسهم الـشرآة المكتتـب بهـا، واذا لـ                  
يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع، فيؤجل االجتماع الى موعد آخر يعقد خالل                
عشرة ايام من تاريخ االجتماع االول ويعلن ذلك من قبـل رئـيس مجلـس االدارة فـي صـحيفتين محليتـين                      

ع الثـاني قانونيـًا بحـضور    يوميتين على االقل وقبل موعد االجتماع بثالثة ايام علـى االقـل، ويعتبـر االجتمـا            
من اسهم الشرآة المكتتب بها على االقل، فـاذا لـم يتـوفر هـذا النـصاب فـي                   %) 40(مساهمين يمثلون   

  .االجتماع الثاني يلغى االجتماع مهما آانت اسباب الدعوة اليه
فيتها او  يجب ان ال يقل النصاب القانوني لالجتماع غير العادي للهيئة العامة للشرآة في حـالتي تـص                . ب 

اندماجها بغيرها من الشرآات عن ثلثي اسهم الشرآة المكتتب بها بما في ذلك االجتماع المؤجل للمرة                
االولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم الغاء اجتماع الهيئة العامة مهما آانت اسباب الدعوة اليه           

.  
   
  .2002 لسنة 40 المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون- 
   
   

  174المادة 
يجـب ان تتــضمن دعــوة الهيئــة العامـة لالجتمــاع غيــر عــادي المواضـيع التــي ســيتم عرضــها ومناقــشتها    
باالجتماع، واذا تضمن جـدول االعمـال تعـديل عقـد تاسـيس الـشرآة ونظامهـا االساسـي فيجـب ارفـاق                       

  .التعديالت المقترحة مع الدعوة الى االجتماع
   
   

  175المادة 
تختص الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة في اجتماعها غير العـادي النظـر فـي مناقـشة االمـور                   . أ  

  : التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها
  .تعديل عقد الشرآة ونظامها االساسي. 1
  . دمج الشرآة او اندماجها. 2
  . تصفية الشرآة وفسخها. 3
  . ة او رئيسه او احد اعضائه اقالة مجلس االدار. 4
  .بيع الشرآة او تملك شرآة اخرى آليًا. 5
  .زيادة راس مال الشرآة المصرح به او تخفيض راس المال. 6
  .اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم. 7
  . تمليك العاملين في الشرآة السهم في راسمالها . 8
  .وفقا الحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العالقة شراء الشرآة السهمها وبيع تلك االسهم . 9
مـن مجمـوع االسـهم الممثلـة     %) 75(تصدر القرارات في االجتماع غير العادي للهيئة العامـة باآثريـة            . ب

تخضع قرارات الهيئة العامـة فـي اجتماعهـا غيـر العـادي الجـراءات الموافقـة والتـسجيل                 . ج. في االجتماع 
    مـن هـذه   ) ا(مـن الفقـرة   ) 7(و ) 4(بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في البنـدين          والنشر المقررة   

  .المادة
   



حيـث آـان نـص      2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم                  - 
رئـيس مجلـس    اقالـة   . 4. اندماج الـشرآة فـي شـرآة اخـرى        . 2: آما يلي   ) أ(من الفقرة    ) 4 ، 2(البندين  

  .االدارة او احد اعضائه
   
   

  176المادة 
يجوز ان تبحث الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة في اجتماعها غيـر العـادي االمـور الداخلـة ضـمن                    
صالحياتها في االجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة باالغلبية المطلقـة لالسـهم الممثلـة فـي                  

  .االجتماع
   
   

  177المادة 
  :القواعد العامة الجتماعات الهيئة العامة 

يراس اجتماع الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة رئيس مجلس االدارة او نائبه في حالة غيابه او                . أ  
  .من ينتدبه المجلس في حال غيابهما

صحة انعقـاد  على مجلس االدارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد ال يقل عـن العـدد الواجـب تـوافره لـ        . ب
  .مجلس االدارة وال يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول

   
    
   

  178المادة 
لكل مساهم في الشرآة المساهمة العامة آان مسجًال في سجالت الشرآة قبل ثالثة ايام من الموعد               

صويت علـى   المحدد الي اجتماع ستعقده الهيئة العامة االشتراك في مناقشة االمور المعروضة عليها والت            
  .قراراتها بشانها بعدد االصوات يساوي عدد االسهم التي يملكها اصالة ووآالة في االجتماع

   
   

  179المادة 
للمساهم في الشرآة المساهمة العامة ان يوآل عنه مساهمًا آخر لحضور اي اجتماع تعقـده الهيئـة                 . أ  

لمعدة لهذا الغرض من قبل مجلس ادارة العامة للشرآة بالنيابة عنه بموجب وآالة خطية على القسيمة ا
الشرآة وبموافقة المراقب على ان تودع القـسيمة فـي مرآـز الـشرآة قبـل ثالثـة ايـام علـى االقـل مـن                      
التاريخ المحدد الجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب او من ينتدبه تدقيقها، آما يجـوز للمـساهم توآيـل                  

  .اع نيابة عنهاي شخص بموجب وآالة عدلية لحضور االجتم
يكـون حـضور    . ج. تكون الوآالة صالحة لحضور الوآيل الي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئـة العامـة              . ب

ولي او وصي او وآيل المساهم في الشرآة او ممثل الشخص االعتبـاري المـساهم فيهـا بمثابـة حـضور       
     او الوصـي او ممثـل الـشخص    قانوني للمساهم االصيل الجتمـاع الهيئـة العامـة ولـو آـان ذلـك الـولي           

  .االعتباري غير مساهم في الشرآة
  
   
   

  180المادة 
يتولى المراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة االشـراف علـى تنفيـذ االجـراءات الخاصـة بعقـد                     . أ  

  .ة اجتماع الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاي
تحدد بنظام خاص االتعاب التي يتوجب على الشرآات دفعها وتودع هذه االتعـاب فـي صـندوق خـاص                   . ب

بالدائرة آما يحدد النظام آيفية الصرف من هذا الـصندوق بمـا فيهـا مقـدار المكافـاة التـي تـدفع للمراقـب                  
  .وموظفي الدائرة الذين يشترآون في اجتماعات الهيئات العامة

  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40ذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت ه  -
يتـولى المراقـب او مـن ينتدبـه خطيـًا مـن مـوظفي مراقبـة الـشرآات بـالوزارة                     . أ  : السابق آمـا يلـي      ) أ(

ا االشراف علـى تنفيـذ االجـراءات الخاصـة بعقـد اجتمـاع الهيئـة العامـة للـشرآة المـساهمة العامـة وفقـ                   
ًللتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويجوز للمراقب االستعانة باي موظف من مـوظفي الـوزارة فـي                  

  .وتودع هذه االتعاب في صندوق خاص بوزارة الصناعة والتجارة. تنفيذ احكام هذه المادة
   
   

  181المادة 
 من بين المساهمين او من موظفي       يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة آاتباً        . أ  

الشرآة لتدوين محـضر بوقـائع اجتمـاع الهيئـة العامـة والقـرارات التـي اتخـذت فيـه آمـا يعـين عـددًا مـن                             



  المراقبين ال يقل عن اثنين لجمع االصوات وفرزها ويتولى المراقب او من يمثله اعالن النتائج التـي يـسفر                   
  .عنها التصويت

 الهيئة العامة النصاب القانوني لالجتماع واالمور التي عرضـت فيـه والقـرارات              يدرج في محضر اجتماع   . ب 
التي اتخذت بشانها وعدد االصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضـة لـه واالصـوات التـي لـم تظهـر ومـداوالت              

    الهيئة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في المحـضر، ويوقـع هـذا المحـضر مـن رئـيس االجتمـاع                 
والمراقب والكاتب، ويجب توثيق هذا المحـضر فـي سـجل خـاص يعـد فـي الـشرآة لهـذه الغايـة ويرسـل                         

  .من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة مجلس االدارة نسخة موقعة منه للمراقب خالل عشرة ايام
 للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتمـاع الهيئـة العامـة الي مـساهم مقابـل الرسـوم المقـررة        . ج

  .بموجب احكام هذا القانون
   
   
   

  182المادة 
على مجلس االدارة توجيه الدعوة الجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب وهيئة االوراق المالية ومدققي               
حسابات الشرآة قبل خمسة عشر يومًا على االقل من موعد انعقاد اجتماعها وعلى المدقق الحـضور او                 

مــسؤولية، ويرفــق بالــدعوة جــدول اعمــال االجتمــاع وجميــع البيانــات ارســال منــدوب عنــه تحــت طائلــة ال
والمرفقات التي نص على ارسالها للمساهم مع الدعوة ويعتبر اي اجتماع تعقده الهيئـة العامـة بـاطًال اذا         

  .لم يحضره المراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة 
  
   .2002 لسنة 40ون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القان-
   
   

  183المادة 
تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشرآة المـساهمة العامـة فـي اي اجتمـاع تعقـده بنـصاب                    . أ  

قانوني ملزمة لمجلس االدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا االجتماع والذين لم يحضروا، شـريطة ان               
  .وفقًا الحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاهتكون تلك القرارات قد اتخذت 

تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونية أي اجتماع عقدتـه الهيئـة                  . ب
العامة او الطعن في القرارات التي اتخذتها فيه على ان ال يوقف الطعن تنفيذ أي قـرار مـن قـرارات الهيئـة                     

ت المحكمـة خـالف ذلـك وال تـسمع الـدعوى بـذلك بعـد مـضي ثالثـة اشـهر علـى عقـد                          العامة اال اذا قرر   
  .االجتماع 

  
 حيث آان نص الفقرة 2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم   -
 العامـة   يجوز الطعن لدى المحكمة في قانونية اي اجتماع عقدته الهيئـة          . ب: منها السابق آما يلي     ) ب(

والطعن في القرارات التي اتخذتها فيه وال تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثالثة اشهر على عقد االجتماع 
  .على ان ال يوقف الطعن تنفيذ اي قرار من قرارات الهيئة العامة اال بعد صدور الحكم القطعي ببطالنه

   
   

  184المادة 
  :الفصل العاشر 

   :حسابات الشرآة
لــشرآة المــساهمة العامــة تنظــيم حــساباتها وحفــظ ســجالتها ودفاترهــا وفــق معــايير  يترتــب علــى ا. أ 

  .المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة 
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات الالزمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة        . ب

  .انون ويضمن حقوق الشرآة ومساهميها الدولية واصولها المتعارف عليها بما يحقق اهداف هذا الق
تطبق معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليهـا والمعتمـدة مـن الجهـات المهنيـة                 . 1. ج

  . المختصة 
) معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها        ( لمقاصد هذا القانون ينصرف معنى عبارة       . 2

صراحة او داللة على اعتماد اصول ومعايير وقواعد المحاسبة والتـدقيق او مـا يـرتبط                على أي عبارة تشير     
  .بها 
  
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

ظـيم  يترتب علـى الـشرآة المـساهمة العامـة تن         :  حيث آان نصها السابق آما يلي        2002 لسنة   40رقم  
  .حساباتها وحفظ سجالتها ودفاترها وفق االصول المحاسبية المتعارف عليها

   
   

  185المادة 



تبدا السنة المالية للشرآة المـساهمة العامـة فـي اليـوم االول مـن شـهر آـانون الثـاني مـن الـسنة                       . أ  
رآة على غير وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر آانون االول من السنة نفسها ما لم ينص نظام الش

  .ذلك
اذا بدات الشرآة عملها خالل النصف االول من السنة فتنتهي سنتها المالية فـي الحـادي والثالثـين                  . ب 

من شهر آانون االول من السنة نفـسها امـا اذا بـدات العمـل خـالل النـصف الثـاني مـن الـسنة فتنتهـي                           
  . من السنة التاليةسنتها المالية االولى في الحادي والثالثين من شهر آانون االول

  
   
   

  186المادة 
ال يجوز للشرآة المساهمة العامة توزيع اي عوائد على المساهمين فيها اال من ارباحهـا بعـد تـسوية                   . أ  

مـن ارباحهـا الـسنوية الـصافية        %) 10(الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها ان تقتطـع مـا نـسبته              
ع اي اربـاح علـى المـساهمين اال بعـد اجـراء هـذا االقتطـاع وال        لحساب االحتياطي االجباري وال يجوز توزي   

يجوز وقفه قبل ان يبلغ حساب االحتياطي االجباري المتجمع ما يعادل ربع راسمال الشرآة المصرح به اال             
انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشرآة االستمرار في اقتطـاع هـذه النـسبة الـسنوية الـى ان يبلـغ هـذا                       

  . يعادل مقدار راس مال الشرآة المصرح بهاالحتياطي ما
ال يجوز توزيع االحتياطي االجباري للشرآة المـساهمة العامـة علـى المـساهمين فيهـا ولكـن يجـوز                    . ب 

الـشرآات ذات االمتيـاز فـي اي سـنة ال تـسمح              دنى للربح المقرر في اتفاقيات    استعماله لتامين الحد اال   
لحد، وعلى مجلس ادارة الشرآة ان يعيد الى هـذا االحتيـاطي مـا    فيها ارباح هذه الشرآات بـتامين ذلك ا  

آما يجوز للمجلس اذا استدعت الـضرورة       . اخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح الشرآة في السنين التالية           
، بصورة جزئية وحسب مقتضى الحال ، لتغطية اطي االجباري المتكون لدى الشرآةاستعمال رصيد االحتي

تسوية االرباح الزائدة المتحققة للحكومة زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية         مدفوعاتها لمقاصد   
  .من هذه المادة ) أ(االمتياز المعقودة معها على ان يعاد بناء هذا االحتياطي وفقا الحكام الفقرة 

   
 17لمعـدل رقـم   منهـا بموجـب القـانون ا   ) ب( هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة الى اخر الفقرة   - 

   .2002 لسنة 40 وآان قد تم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 2003لسنة 
   
   

  187المادة 
للهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة، بناء على اقتراح مجلس ادارتها، ان تقرر سنويًا اقتطـاع مـا ال      . أ  

  .اطي االختياريمن ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب االحتي%) 20(يزيد على 
يستعمل االحتياطي االختياري للشرآة المساهمة العامة في االغراض التي يقررهـا مجلـس ادارتهـا               . ب

ويحق للهيئة العامة توزيعه، آلـه او اي جـزء منـه، آاربـاح علـى المـساهمين اذا لـم يـستعمل فـي تلـك                           
  .االغراض

 اقتراح مجلس ادارتها ان تقرر سنويًا اقتطـاع    آما ان للهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة بناء على        . ج
من ارباحها الصافية عن تلك السنة احتياطًا خاصًا الستعماله الغـراض الطـوارئ او              %) 20(ما ال يزيد على     

  .التوسع او لتقوية مرآز الشرآة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها
   
   
    

  188المادة 
مـن ارباحهـا الـسنوية الـصافية النفاقـه          %) 1(ن تخصص ما ال يقـل عـن         على الشرآة المساهمة العامة ا    

على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لديها وان تقوم بـصرف هـذا المخـصص او اي جـزء منـه علـى                      
اعمال البحث العلمي والتـدريب واذا لـم ينفـق هـذا المخـصص او اي جـزء منـه خـالل ثـالث سـنوات مـن                             

ي الى صندوق خـاص يـتم انـشاؤه بموجـب نظـام يـصدر لهـذه الغايـة ويحـدد                     اقتطاعه يتوجب تحويل الباق   
  .النظام طريقة الصرف واصوله على ان ال تتجاوز الغاية المقصودة من هذا القانون

   
   

  189المادة 
من هذا القـانون يقـصد باالربـاح الـصافية للـشرآة      ) 188 و 187 و  186(تحقيقًا للغايات المتوخاة من المواد      

 العامــة الفــرق بــين مجمــوع االيــرادات المتحققــة فــي اي ســنة ماليــة مــن جانــب ومجمــوع   المــساهمة
المصروفات واالستهالك في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيـل المخـصص لـضريبتي الـدخل والخـدمات                   

  .االجتماعية
   
   

  190المادة 



قلة وذلـك بموجـب   للشرآة ان تنشئ صندوق ادخـار لمـستخدميها يتمتـع بالشخـصية االعتباريـة المـست       
نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشرآة ويـتم اعتمـاده مـن الجهـات الرسـمية المختـصة بموجـب احكـام                      
التشريعات السارية المفعول ، وعلى ان يتضمن هذا النظام ما يكفل استقالل هذا الصندوق مـن الناحيـة                  

  .االدارية والمالية عن ادارة الشرآة 
  
ء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل               هكذا اصبحت هذه المادة الغا     -

للشرآة ان تنشئ صـندوق ادخـار لمـستخدميها    :  حيث آان نصها السابق آما يلي       2002 لسنة   40رقم  
  .يتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة اداريًا وماليًا وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشرآة

   
   

  191المادة 
  .ينشا حق المساهم في االرباح السنوية للشرآة المساهمة العامة بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها. أ 
يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشرآة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيـه                 . ب

ين يـوميتين محليتـين علـى االقـل         توزيع االرباح وعلى مجلس ادارة الشرآة ان يعلن عن ذلك في صحيفت           
    وبوسائل االعالم االخرى خالل اسبوع على االآثر من تاريخ قرار الهيئة، وتقوم الشرآة بتبليغ المراقب                

  .والسوق بهذا القرار
تلتزم الشرآة بدفع االرباح المقررة توزيعها على المـساهمين خـالل خمـسة واربعـين يومـا مـن تـاريخ                     . ج

امة وفي حال االخالل بذلك تلتزم الشرآة بدفع فائـدة للمـساهم بمعـدل سـعر الفائـدة                  اجتماع الهيئة الع  
السائد على الودائع الجل خالل فترة التاخير، على ان ال تتجاوز مدة تـاخير دفـع االربـاح سـتة اشـهر مـن                        

  .تاريخ استحقاقها
 البيانـات الحـسابية واصـدار       للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة اصدار النمـاذج الالزمـة العـداد وعـرض             . د

السياسات المحاسبية الخاصة بالشرآات المساهمة العامة باستثناء البنوك والشرآات المالية وشـرآات            
التامين التي يتم اعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المرآزي وهيئة االوراق الماليـة وهيئـة تنظـيم                  

  .قطاع التامين حسب مقتضى الحال 
   
   .2002 لسنة 40ا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذ- 
   
   

  192المادة 
   :الباب السابع

   :مدققو الحسابات
تنتخب الهيئة العامة لكل من الشرآة المساهمة العامة وشرآة التوصية باالسهم والشرآة المحدودة             . أ  

آثر من بين مدققي الحسابات المـرخص لهـم بمزاولـة         المسؤولية والشرآة المساهمة الخاصة مدققًا او ا      
المهنة لمدة سنة واحـدة قابلـة للتجديـد وتقـرر بـدل اتعـابهم، او تفـويض مجلـس االدارة بتحديـد االتعـاب                         

  .ويتوجب على الشرآة تبليغ المدقق المنتخب خطيا بذلك خالل اربعة عشر يوما من تاريخ انتخابه 
آة عن انتخاب مـدقق الحـسابات او اعتـذر المـدقق الـذي انتخبتـه عـن                  اذا تخلفت الهيئة العامة للشر    . ب

العمل او امتنع عن القيام به الي سبب من االسباب او تـوفي فعلـى مجلـس االدارة ان ينـسب للمراقـب          
ثالثة من مدققي الحسابات على االقل وذلك خالل اربعة عشر يومًا من تـاريخ شـغور هـذا المرآـز ليختـار            

  .احدهم
  
 وآـان قـد تـم اضـافة         2002 لسنة   40صبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم           هكذا ا  -

الـواردة فـي   ) والـشرآة المحـدودة المـسؤولية    ( اليهـا بعـد عبـارة    ) والشرآة المساهمة الخاصة    ( عبارة  
   .2002 لسنة 4منها بموجب القانون المعدل رقم ) أ(الفقرة 

   
   

  193المادة 
  :  الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلييتولى مدققو

  .مراقبة اعمال الشرآة. أ 
  .تدقيق حساباتها وفقًا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية. ب
 فحص االنظمة المالية واالدارية للشرآة وانظمـة المراقبـة الماليـة الداخليـة لهـا والتاآـد مـن مالءمتهـا              . ج

  .لحسن سير اعمال الشرآة والمحافظة على اموالها
التحقق من موجـودات الـشرآة وملكيتهـا لهـا والتاآـد مـن قانونيـة االلتزامـات المترتبـة علـى الـشرآة                        . د

  .وصحتها
االطالع على قرارات مجلس االدارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشرآة واي بيانات يتطلـب   . هـ

  .حصول عليها والتحقق منها عملهم ضرورة ال
أي واجبات اخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بهـا بموجـب هـذا القـانون وقـانون مهنـة تـدقيق                      . و

  .الحسابات واالنظمة االخرى ذات العالقة 



يقدم مدققو الحسابات تقريرًا خطيًا موجهًا للهيئة العامة وعلـيهم او مـن ينتدبونـه ان يتلـو التقريـر امـام                  . ز
  .لهيئة العامةا

  
 حيـث آـان نـص       2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعـد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم                  -

. و. االطالع على قرارات مجلس االدارة والتعليمات الـصادرة عـن الـشرآة     . هـ: الفقرتين السابق آما يلي     
لقـانون وقـانون مهنـة تـدقيق        اي واجبات اخرى يترتب علـى مـدقق الحـسابات القيـام بهـا بموجـب هـذا ا                  

  .الحسابات واالنظمة االخرى ذات العالقة واالصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات
   
   

  194المادة 
اذا تعذر على مدقق حسابات الشرآة القيام بالمهام والواجبات الموآلة اليه بموجب احكـام هـذا القـانون                  

قيام بتدقيق الحسابات ان يقـدم تقريـرًا خطيـًا للمراقـب            الي سبب من االسباب فعليه قبل االعتذار عن ال        
ونسخة منه لمجلس االدارة يتضمن االسباب التي تعرقل اعماله او تحول دون قيامه بهـا وعلـى المراقـب                   
معالجة هذه االسباب مع مجلس االدارة واذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب االمر على الهيئة العامـة فـي        

  .اول اجتماع تعقده
   
   

  195المادة 
مع مراعاة احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمـول بـه واي قـانون او نظـام آخـر لـه عالقـة بهـذه                         . أ  

  : المهنة، يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي
  .انه قد حصل على المعلومات والبيانات وااليضاحات التي رآها ضرورية الداء عمله. 1
ات وســجالت ومــستندات منظمـة وان بياناتهــا الماليــة معـدة وفقــا لمعــايير   ان الـشرآة تمــسك حـساب  . 2

المحاسبة الدولية المعتمدة ، تمكن من اظهار المرآز المالي للـشرآة ونتـائج اعمالهـا وتـدفقاتها النقديـة                
  . بصورة عادلة ، وان الميزانية وبيان االرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر 

دقيق التي قام بها لحسابات الشرآة تعتبر آافية برايه لتشكل اساسًا معقوًال البداء رايه ان اجراءات الت . 3
حول المرآز المالي ونتـائج االعمـال والتـدفقات النقديـة للـشرآة وفقـًا لقواعـد التـدقيق المتعـارف عليهـا                       

  .عالميًا
عامـة تتفـق مـع قيـود الـشرآة          ان البيانات المالية الـواردة فـي تقريـر مجلـس االدارة الموجـه للهيئـة ال                . 4

  .وسجالتها
المخالفات الحكام هذا القانون او لنظام الشرآة الواقعة خالل السنة موضوع التدقيق ولها اثـر جـوهري             . 5

على نتائج اعمال الشرآة ووضعها المالي وما اذا آانت هذه المخالفات ال تـزال قائمـة، وذلـك فـي حـدود                      
  . يتوجب عليه معرفتها بحكم واجباته المهنيةالمعلومات التي توفرت لديه او التي

على مدقق الحسابات ان يبدي رايه النهائي في الميزانية وحساب االرباح والخسائر للشرآة باحـدى               . ب
  :التوصيات التالية

  .المصادقة على ميزانية الشرآة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة. 1
زانية وحساب االرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيـان اسـباب هـذا               المصادقة على المي  . 2

  .التحفظ واثره المالي على الشرآة
عدم المصادقة على الميزانية وحساب االرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية، وردهـا الـى مجلـس االدارة                . 3

  .وبيان االسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية
   
 حيث آان نص البنـد    2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            - 
ــًا لقواعــد    . 2: الــسابق آمــا يلــي  ) 2( ان الــشرآة تمــسك حــسابات وســجالت مــستندات منظمــة وفق

من اظهار  المحاسبة المتعارف عليها عالميًا والمعتمدة في المملكة من الجهات المهنية المختصة، تمكن             
  .المرآز المالي للشرآة ونتائج اعمالها، وان الميزانية وبيان االرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر

   
   

  196المادة 
للهيئة العامة للشرآة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات الماليـة وردهـا للمجلـس ان     

  :تقرر ما يلي
صحيح الميزانية وحساب االرباح والخسائر وفقًا لمالحظات مدقق الحسابات،         اما الطلب الى المجلس ت    . أ  

  .واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل
او احالة الموضوع الى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفـصل فـي موضـوع            . ب

لزمًا بعد عرضه مرة اخرى على الخالف بين مجلس ادارة الشرآة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة م
  .الهيئة العامة القراره ويتم تعديل الميزانية وحساب االرباح والخسائر تبعًا لذلك

من هذه المادة ، يمارس المراقب صـالحياته بالتنـسيق مـع البنـك المرآـزي          ) ب(تحقيقا لغايات الفقرة    . ج
  .وهيئة االوراق المالية وهيئة قطاع التامين حسب مقتضى الحال 

   



   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  197المادة 
ال يجوز لمدقق الحسابات ان يشترك في تاسيس الشرآة المساهمة العامة التي يدقق حـساباتها او ان                 

ري او استـشاري فيهـا،      يكون عضوًا في مجالس ادارتها او االشتغال بصفة دائمة في اي عمل فنـي او ادا               
وال يجوز ان يكون شريكًا الي عضو من اعضاء مجلس ادارتهـا او ان يكـون موظفـًا لديـه وذلـك تحـت طائلـة                          

  .بطالن اي اجراء او تصرف يقع بصورة تخالف احكام هذه المادة
   
   

  198المادة 
التي يرسلها المجلس   على مجلس ادارة الشرآة ان يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات             

للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشرآة وعلى المدقق او من يمثله حضور                
  .هذا االجتماع

   
   

  199المادة 
  .يعتبر مدقق حسابات الشرآة وآيال عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموآلة اليه. أ 
ئة العامة ان يستوضح مـدقق الحـسابات عمـا ورد فـي تقريـره ويناقـشه                 لكل مساهم اثناء انعقاد الهي    . ب
  .فيه
  
   
   

  200المادة 
اذا اطلع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتها الشرآة لهذا القانون او نظام الشرآة او على اي امور 

الى آـل مـن رئـيس    مالية ذات اثر سلبي على اوضاع الشرآة المالية او االدارية فعليه ان يبلغ ذلك خطيا         
علـى ان تعامـل هـذه       . مجلس االدارة والمراقب والهيئـة والـسوق حـال اطالعـه او اآتـشافه لتلـك االمـور                 

  .المعلومات من جميع االطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات
  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  201المادة 
يكــون مــدقق الحــسابات مــسؤوال تجــاه آــل مــن الــشرآة التــي يقــوم بتــدقيق حــساباتها ومــساهميها    
ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب االخطـاء التـي ارتكبهـا فـي                  

احكـام أي  تنفيذ عملـه او نتيجـة الخفاقـه فـي القيـام بواجباتـه المحـددة لـه وفقـا الحكـام هـذا القـانون و                    
تشريعات اخرى سارية المفعول او واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدوليـة المعتمـدة او                
بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او عن مصادقته على هـذه البيانـات ويـسال                  

بسب الخطا الذي ارتكبه ، واذا آان المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية 
للشرآة اآثر من مدقق حسابات ، واشترآوا في الخطا آانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المـادة                 
، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية فـي أي مـن هـذه الحـاالت بمـضي ثـالث سـنوات مـن تـاريخ انعقـاد                          

لمدقق ، واذا آان الفعل المنسوب لمدقق الحـسابات         اجتماع الهيئة العامة للشرآة الذي تلي فيه تقرير ا        
  .يشكل جريمة فال تسقط دعوى المسؤولية المدنية اال بسقوط دعوى الحق العام 

  
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

يكـون مـدقق الحـسابات مـسؤوال تجـاه الـشرآة            :  حيث آان نصها السابق آما يلي        2002 لسنة   40رقم  
التي يقوم بتدقيق حساباتها، عن تعويض الضرر الذي يلحقه بها بسبب االخطاء التي تقع منه فـي تنفيـذ                   
عمله، واذا آان للشرآة اآثر من مدقق حـسابات، واشـترآوا فـي الخطـا آـانوا مـسؤولين تجـاه الـشرآة                       

في اي مـن هـذه الحـاالت بمـضي ثـالث سـنوات مـن تـاريخ                  بالتضامن، وتسقط دعوة المسؤولية المدنية      
واذا آـان الفعـل المنـسوب لمـدقق         . انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشرآة الـذي تلـي فيـه تقريـر المـدقق              

آمـا يـسال المـدقق      . الحسابات يكون جريمة فال تسقط دعوى المسؤولية اال بسقوط دعوى الحق العـام            
  . او الغير حسن النية بسبب خطئهعن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم

   
   

  202المادة 
مع مراعاة عدم االخالل بالتزامات مدقق الحسابات االساسية ال يجوز له ان يـذيع للمـساهمين فـي مقـر                  
ــر        ــى غي ــات او ال ــة واالوق ــره مــن االمكن ــشرآة المــساهمة العامــة او فــي غي ــة العامــة لل اجتمــاع الهيئ



شرآة بـسبب قيامـه بعملـه لـديها، واال وجـب عزلـه ومطالبتـه                المساهمين ما وقـف عليـه مـن اسـرار الـ           
  .بالتعويض

   
   

  203المادة 
يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة باسهم الشرآة التي يدقق حساباتها سـواًء جـرى                
هذا التعامل باالسهم بـصورة مباشـرة او غيـر مباشـرة وذلـك تحـت طائلـة عزلـه مـن العمـل فـي تـدقيق                            

  .لشرآة وتضمينه التعويض عن اي ضرر ترتب على مخالفته الحكام هذه المادةحسابات ا
   
   

  204المادة 
   :الباب الثامن

   :الشرآة القابضة
الشرآة القابضة هي شرآة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية واالدارية علـى شـرآة او شـرآات                 . أ  

  : اخرى تدعى الشرآات التابعة بواحدة من الطرق التالية
  .او/ان تمتلك اآثر من نصف راسمالها و. 1
  .ان يكون لها السيطرة على تاليف مجلس ادارتها. 2
  .ال يجوز للشرآة القابضة تملك حصص في شرآات التضامن او في شرآات التوصية البسيطة. ب
  .يحظر على الشرآة التابعة تملك اي سهم او حصة في الشرآة القابضة. ج
تعيين ممثليها في مجالس ادارة الشرآة التابعة بنـسبة مـساهمتها، وال يحـق              تقوم الشرآة القابضة ب   . د

  .لها االشتراك في انتخاب بقية اعضاء المجلس او هيئة المديرين حسب مقتضى االحوال
  
   
   

  205المادة 
  :تكون غايات الشرآة القابضة ما يلي

  .الخرى التي تساهم فيهاادارة الشرآات التابعة لها او المشارآة في ادارة الشرآات ا. أ  
  .استثمار اموالها في االسهم والسندات واالوراق المالية. ب
  .تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشرآات التابعة لها. ج
تملك براءات االختراع والعالمـات التجاريـة وحقـوق االمتيـاز وغيرهـا مـن الحقـوق المعنويـة واسـتغاللها                  . د

  .ها او لغيرهاوتاجيرها للشرآات التابعة ل
  
   
   

  206المادة 
  : تؤسس الشرآة القابضة باحدى الطرق التالية. أ 
مـن  ) 205(بتاسيس شرآة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في االعمـال المنـصوص عليهـا فـي المـادة                  . 1

هذا القانون او في اي منهـا، وفـي تاسـيس شـرآات تابعـة لهـا او تملـك اسـهم او حـصص فـي شـرآات                        
  .خرى او شرآات محدودة المسؤولية او شرآات توصية باالسهم للقيام بتلك الغاياتمساهمة عامة ا

  .بتعديل غايات الشرآة المساهمة العامة قائمة الى شرآة قابضة وفقًا الحكام هذا القانون. 2
  .تحدد االحكام التنظيمية للشرآات القابضة والشرآات التابعة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية . ب
  
   .2002 لسنة 40كذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  ه-
   
   

  207المادة 
تطبق احكام هذا القانون على الشرآات القابـضة التـي تؤسـس فـي المملكـة بموجـب اتفاقيـات تبرمهـا                      

وذلـك فــي  حكومـة المملكـة االردنيــة الهاشـمية مــع الحكومـات االخـرى او المنظمــات العربيـة او الدوليــة       
  .الحاالت غير المنصوص عليها في اتفاقيات تاسيسها او في عقودها وانظمتها التاسيسية

   
   

  208المادة 
علــى الــشرآة القابــضة ان تعــد فــي نهايــة آــل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــات االربــاح والخــسائر  

يئة العامة مع االيضاحات والبيانات والتدفقات النقدية لها ولجميع الشرآات التابعة لها وان تعرضها على اله    
  .المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير واصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة 

  



 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -
الشرآة القابضة ان تعد في نهاية آل سنة        على  :  حيث آان نصها السابق آما يلي        2002 لسنة   40رقم  

مالية ميزانية مجمعة وبيانات االرباح والخسائر لها ولجميع الشرآات التابعـة لهـا مـع االيـضاحات والبيانـات                  
  .حولها وفقًا لما تتطلبه قواعد المحاسبة المتعارف عليها عالميًا 

   
   

  209المادة 
  :الباب التاسع 

   :شرآة االستثمار المشترك
تسجل شرآة االستثمار المشترآة آشرآة مساهمة عامة لدى مراقب الشرآات في سجل منفـصل               . أ

وتقتصر غاياتها على استثمار اموالها واموال الغير في االوراق المالية على اختالف انواعها وتنظيم اعمالها 
  .وفق احكام قانون االوراق المالية

ة احكـام هـذا القـانون بمـا يخـص الـشرآة المـساهمة        تطبق على الشرآة االستثمار المـشترك آافـ       . ب 
  : العامة مع مراعاة ما يلي

يجب ان يتضمن عقد تاسيس الشرآة ونظامها االساسي اسم مستشار اسـتثماري مـرخص حـسب                . 1
  .القوانين المرعية يقوم بادارة استثمارات الشرآة

) ب(و  ) ا( عليهـا احكـام الفقـرتين        اذا آانت شرآة االستثمار المشترك ذات راس مال متغير فـال تطبـق            . 2
من هذا القانون من حيث ضرورة ان يكون الحـد االدنـى لـراس مـال الـشرآة المـصرح بـه                      ) 95(من المادة   

  . دينار ومن حيث ضرورة تسديده في خالل ثالث سنوات) 500.000(خمسمائة الف 
امــة لــشرآة االســتثمار يحــق لمجلــس االدارة وحــده دون الحاجــة الحــصول علــى موافقــة الهيئــة الع  . 3

المشترك ذات راس المال المتغير رفع او تخفيض راس مالهـا المـصرح بـه حـسب مـا يـراه مجلـس االدارة                        
  .مناسبًا شريطة ابالغ المراقب بذلك خالل عشرة ايام من تاريخ القرار بالرفع او التخفيض

طلب الى الشرآة ان يسترد     يحق للمساهم في شرآة االستثمار المشترك ذات راس المال المتغير ال          . 4
اسهمه بسعر يمثل صافي قيمة االسهم محسوبًا بتاريخ االسـترداد وناقـصًا قيمـة اي رسـوم او عمـوالت                    

  .تحدد في النظام االساسي للشرآة
ال يلتزم مجلس ادارة شرآة االستثمار المشترك بدعوة الهيئة العامة لالنعقـاد اال فـي الـسنوات التـي                   . 5

  . مجلس ادارة جديد ما لم ينص النظام االساسي للشرآة على غير ذلكيتوجب فيها انتخاب
مـن هـذا القـانون ال يجـوز للمـساهم فـي شـرآة االسـتثمار                 ) 274(على الـرغم ممـا ورد فـي المـادة           . 6

المشترك ذات راس المال المتغير ان يطلع على سجالت المساهمين فـي الـشرآة مـا لـم يـنص النظـام                      
  . ذلكاالساسي للشرآة على غير 

ــدماج شــرآة االســتثمار المــشترك ذات راس المــال المتغيــر مــع شــرآة اخــرى، فلــيس     . 7 فــي حــال ان
للمساهمين في شرآة االستثمار المشترك ذات راس المال المتغير الـذين اعترضـوا فـي اجتمـاع الهيئـة       

ا القـانون، اال    مـن هـذ   ) 235(العامة على االندماج المطالبة بقيمة اسهمهم بالطريقة الـواردة فـي المـادة              
من الفقـرة   ) 4(يحتفظون بحقهم في مطالبة الشرآة باسترداد اسهمهم حسب ما ينص عليه البند              انهم

  .من هذه المادة) ب(
   
   

  210المادة 
  :تتخذ شرآة االستثمار المشترك احدى الشكلين التاليين

ل الـشرآة ذاتهـا بـسعر       شرآة ذات راسمال متغير وهي التي تـصدر اسـهمًا قابلـة لالسـترداد مـن قبـ                 . أ  
يتجدد وفقًا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة وتلتزم الشرآة فـي اي وقـت باسـترداد هـذه االسـهم بنـاء                 

  .على طلب المساهم وحسب االسعار التي يجب على الشرآة ان تعلنها آل اسبوع بمعرفة السوق
اد ويتم تداولها في السوق وفقـًا       شرآة ذات راسمال ثابت وهي التي تصدر اسهمًا غير قابلة لالسترد          . ب

ال تخضع زيادة المال وتخفيضه في الشرآة ذات راس المال المتغيـر            . ج. السعارها التي تحدد في السوق    
   لالجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص عقد تاسيسها او نظامها على غير ذلك، ويجـب                   

  .د قيمتهاان تظل قيمة اسهم الشرآة اسمية حتى بعد سدا
   
   

  211المادة 
   :الباب العاشر

   :الشرآة المعفاة
الشرآة المعفاة هي شرآة مساهمة عامة او شرآة توصية باالسهم او شرآة محدودة المسؤولية او               . أ  

الشرآات المساهمة الخاصة تـسجل فـي المملكـة وتـزاول اعمالهـا خارجهـا ويـضاف الـى اسـمها عبـارة                     
  ).شرآة معفاة(
  . الشرآة المعفاة ان تطرح اسهمها لالآتتاب في المملكةيحظر على. ب 



  
شـرآة  ( اليها بعد عبـارة     ) او الشرآات المساهمة الخاصة     (  هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة         -

   .2002 لسنة 4منها بموجب القانون المعدل رقم ) أ(الواردة في الفقرة ) محدودة المسؤولية 
   
   

  212المادة 
آة المعفـاة لـدى المراقـب فـي سـجل خـاص فـي الـشرآات االردنيـة العاملـة خـارج حـدود               تسجل الـشر  

ويجب ان ال يقل راسمالها عن الحد االدنى المقرر في التشريعات ذات العالقة اذا آـان نـشاطها       . المملكة
  .في مجال التامين او اعادة التامين او البنوك او الشرآات المالية

  
   .2002 لسنة 40عد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اصبحت هذه المادة ب-
   
   

  213المادة 
على :  حيث آان نصها السابق آما يلي     2002 لسنة   40 الغيت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم         -

مـن راسـمالها فـي المملكـة فـي االوراق الماليـة       %) 5(الشرآة المعفاة ان تـستثمر نـسبة ال تقـل عـن          
  .االردنية

   
   

  214المادة 
تحدد االحكام والشروط الخاصـة بـاجراءات تاسـيس الـشرآة المعفـاة وعملهـا والرسـوم المتوجبـة عليهـا                     

  .ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون
   
   

  215المادة 
   :الباب الحادي عشر

   :تحول الشرآات واندماجها وتملكها
آما يجوز لشرآة التوصية البسيطة ان تتحـول        يجوز لشرآة التضامن ان تتحول الى شرآة توصية بسيطة          

الى شرآة تضامن وذلك بموافقة جميع الشرآاء وباتباع االجراءات القانونية في تسجيل الشرآة وتسجيل 
  .التغيرات الطارئة عليها

   
   

  216المادة 
 للشرآة ان تتحول الى شرآة ذات مسؤولية محدودة او شرآة توصية باالسهم او شرآة مساهمة خاصة    

  : باتباع االجراءات التالية
ان يقدم جميع الشرآاء طلبًا خطيًا الى المراقب، او ان يقدم قرار الهيئـة العامـة للـشرآة حـسب واقـع        . أ  

الحال، بالرغبة في تحويل الشرآة مع بيان اسباب التحويل ومبرراته ونـوع الـشرآة التـي سـيتم التحويـل              
  :اليها ويرفق بالطلب ما يلي

شرآة لكل من السنتين االخيرتين السابقتين لطلب التحويـل، مـصدقة مـن مـدقق حـسابات             ميزانية ال . 1
  .قانوني او ميزانية آخر سنة مالية للشرآة اذا لم يكن قد مضى على تسجيلها اآثر من سنة

  .بيان بتقديرات الشرآاء لموجودات الشرآة ومطلوباتها. 2
يشترط موافقة الشرآاء او المساهمين حسب مقتـضى        من هذه المادة    ) أ  ( مع مراعاة احكام الفقرة     . ب

  .الحال باالجماع على تحويل الشرآة الى شرآة مساهمة خاصة 
يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على االقل وعلى نفقة الشرآة خالل خمسة               . ج

ات مـن الـدائنين او الغيـر وال         عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويبين في االعالن ما اذا آان هناك اعتراضـ              
  .يتم التحويل اال بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون اآثر من ثلثي الديون المترتبة على الشرآة

للمراقب ان يتحقـق مـن صـحة تقـديرات صـافي حقـوق الـشرآاء او المـساهمين حـسب واقـع الحـال                         . د
اآثر للتحقق من صـحة هـذه التقـديرات وتتحمـل           بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير او           

  .الشرآة بدل اتعاب الخبراء التي يحددها المراقب
للمراقب قبول التحويل او رفضه، وفي حالة الرفض يخضع قراره الصول الطعن المقـررة، امـا فـي حالـة                    . هـ

  .الموافقة فعندها تستكمل اجراءات التسجيل والنشر وفقًا الحكام هذا القانون
  
 وآـان قـد تـم اضـافة         2002 لسنة   40ذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            هك -

الواردة في مطلعها ثم باضافة     ) او شرآة توصية باالسهم     ( بعد عبارة   ) او شرآة مساهمة خاصة     ( عبارة  
ردة فيهـا لتـصبح علـى       الـوا ) د(و  ) ج(و  ) ب(بـالنص الحـالي اليهـا ثـم باعـادة تـرقيم الفقـرات               ) ب( الفقرة  

   .2002 لسنة 4بموجب القانون المعدل رقم ) هـ(و ) د(و ) ج(التوالي 
   



   
  217المادة 

يجوز للشرآة ذات المسؤولية المحدودة وشرآة التوصية باالسهم والـشرآة المـساهمة الخاصـة التحـول      
 طلب التحويل في هذه     الى شرآة مساهمة عامة وفقًا لالحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم           

  :الحالة الى المراقب مرفقًا به ما يلي
  .قرار الهيئة العامة للشرآة بالموافقة على التحويل. أ 
اسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن اوضاع الشرآة وما سيكون عليه بعد               . ب

  .التحويل
ن الــسابقتين علــى طلــب التحويــل شــريطة ان تكــون الميزانيــة الــسنوية المدققــة للــسنتين المــاليتي. ج

  .الشرآة قد حققت ارباحا صافية خالل أي منهما 
  .بيان بان راسمال الشرآة مدفوع بالكامل. د
  .بيان من الشرآة بالتقديرات االولية لموجوداتها ومطلوباتها. هـ
  
 وآـان قـد تـم اضـافة         2002ة   لسن 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -

الواردة في مطلعها بموجب    ) شرآة التوصية باالسهم    ( بعد عبارة   ) والشرآة المساهمة الخاصة    ( عبارة  
الميزانيـة الـسنوية    . ج: الـسابق آمـا يلـي       ) ج(حيث آان نص الفقـرة       . 2002 لسنة   4القانون العدل رقم    

يث ال يقل معدل االرباح السنوية الصافية خاللهـا         للشرآة للثالث سنوات السابقة على طلب التحويل وبح       
  .من راسمال الشرآة المدفوع%) 10(عن 

   
   

  218المادة 
للوزير بنـاء علـى تنـسيب المراقـب الموافقـة علـى تحويـل الـشرآة ذات المـسؤولية المحـدود او شـرآة                         

 يومـًا مـن تـاريخ    التوصية باالسهم او الشرآة المساهمة الخاصة الى شرآة مساهمة عامة خالل ثالثـين  
  : من هذا القانون بعد استكمال االجراءات التالية) 225(تقديم الطلب المشار اليه في المادة 

تقدير موجودات ومطلوبات الشرآة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص يـشكلها               . أ  
  .اتعاب هذه اللجنة على نفقة الشرآةالوزير على ان يكون من بينها مدقق حسابات قانوني ويحدد الوزير 

الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون اآثر من ثلثي الديون المترتبة على الشرآة . ب
.  
   
 وآـان قـد تـم اضـافة         2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -

الـواردة فـي مطلعهـا      ) او شـرآة التوصـية باالسـهم        ( بعد عبـارة    ) صة  او الشرآة المساهمة الخا   ( عبارة  
موافقـة  . ب: الـسابق آمـا يلـي       ) ب(حيث آان نـص الفقـرة        . 2002 لسنة   4بموجب القانون المعدل رقم     
  .الدائنين الخطية على التحويل

   
   

  219المادة 
ن يـوميتين محليتـين علـى االقـل     يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقـة علـى التحويـل فـي صـحيفتي          . أ  

  .ولمرتين متتاليتين على نفقة الشرآة ويبلغ المراقب الهيئة والسوق والمرآز بهذا القرار
لكل ذي مصلحة االعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشرآة خالل ثالثين يومًا من تاريخ نـشر آخـر                  . ب 

 واذا لم تتم تسوية االعتراضات المقدمة او اي منها اعالن عن التحويل مبينًا فيه اسباب اعتراضه ومبرراته،
خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الـوزير لـدى محكمـة                    
العدل العليا خالل ثالثين يومًا من انتهاء تلك المدة، على ان ال يوقف الطعن اجراءات التحويـل اال اذا قـررت                     

  . ذلكالمحكمة غير
   
  2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  220المادة 
واذا آـان راس  . ال يتم تحويل الشرآة اال بعد اتمام اجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القـانون        

آة المساهمة العامة المقررة بمقتضى المال الناتج عن اعادة التقدير يقل عن الحد االدنى لراسمال الشر  
هذا القانون فتتبع االجراءات القانونية الخاصة برفع راس مال الشرآة المساهمة العامـة المنـصوص عليهـا        

  .في هذا القانون
   
   

  221المادة 
ال يترتب على تحويل اية شرآة الى اية شرآة اخـرى ال يترتـب عليـه نـشوء شـخص اعتبـاري جديـد بـل                          

 شخـصيتها االعتباريـة الـسابقة وتحـتفظ بجميـع حقوقهـا وتكـون مـسؤولة عـن التزاماتهــا          تبقـى للـشرآة  



الــسابقة علــى التحويــل، وتبقــى مــسؤولية الــشريك المتــضامن باموالــه الشخــصية عــن ديــون الــشرآة  
  .والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل القائمة

   
   

  222المادة 
   :الفصل الثاني

   :اندماج الشرآات
تم اندماج الشرآات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكـون غايـات أي                ي. أ  

  :من الشرآات الرغبة في االندماج متماثلة او متكاملة 
وتنقـضي الـشرآة او     ) الـشرآة الدامجـة     ( باندماج شرآة او اآثر مع شرآة او شرآات اخـرى تـسمى             . 1

وتزول الشخصية االعتباريـة لكـل منهـا وتنتقـل جميـع حقـوق والتزامـات                الشرآات االخرى المندمجة فيها     
      الشرآة المندمجة الى الشرآة الدامجة بعد شطب تسجيل الشرآة المندمجة وذلك وفقا لالجراءات              

  :التالية 
  . صدور قرار من الشرآة المندمجة بضمها الى الشرآة الدامجة -
 المندمجـة طبقـا الحكـام التقيـيم المنـصوص عليهـا فـي هـذا                  اجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشرآة      -

  .القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 
  .  اتخاذ الشرآة الدامجة قرارا بزيادة راسمالها بما ال يقل عن قيمة التقييم -
  توزيع زيادة راسمال الـشرآة الدامجـة علـى الـشرآاء او المـساهمين فـي الـشرآة المندمجـة بنـسبة                      -

  . حصصهم او اسهمهم فيها 
 جواز تداول اسهمها بمجرد اصدارها اذا آانت الشرآة الدامجـة شـرآة مـساهمة عامـة وانقـضى علـى                     -

  . تاسيسها المدة المحددة في قانون االوراق المالية 
  . استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر في هذا القانون -
اسيس شرآة جديدة تكون هـي الـشرآة الناتجـة عـن االنـدماج ، وتنقـضي                 باندماج شرآتين او اآثر لت    . 2

  .الشرآات التي اندمجت بالشرآة الجديدة وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها 
باندماج فروع ووآـاالت الـشرآات االجنبيـة العاملـة فـي المملكـة فـي شـرآة اردنيـة قائمـة او جديـدة                         . 3

  . والوآاالت وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع
   
  :يحق للشرآة تملك شرآة اخرى وفقا الحكام هذا القانون باتباع االجراءات التالية . ب
صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشرآة الراغبة في الشراء بالموافقة علـى تملـك اسـهم                   . 1

  .مساهمي شرآة اخرى 
ن الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للــشرآة الراغبــة فــي البيــع بالموافقــة علــى بيــع اســهم صــدور قــرار مــ. 2

  .مساهميها الى شرآة اخرى 
استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل اسـهم مـساهمي الـشرآة التـي تقـرر         . 3

بموجب احكام هذا القانون وقـانون      بيعها الى الشرآة المشترية وال يعتد بهذا التملك اال بعد قيده وتوثيقه             
  .االوراق المالية 

على الشرآة المشترية دفع قيمة االسهم المتفق عليهـا الـى الـشرآة البائعـة لوضـعها فـي حـساب          . 4
  . خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع اسهمهم 

همها دعوة الهيئة العامة وفقـا الحكـام هـذا القـانون الجـراء التعـديالت              على الشرآة التي تم تلمك اس     . 5
  .الالزمة على عقد تاسيسها ونظامها االساسي وانتخاب مجلس ادارة جديد 

   
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

يتم اندماج الشرآات المنـصوص عليهـا فـي هـذا           : سابق آما يلي     حيث آان نصها ال    2002 لسنة   40رقم  
. أ  : القانون باحدى الطرق التالية على ان تكون غايات الشرآات الراغبة في االندماج متماثلـة او متكاملـة                

وتنقضي الشرآة او الشرآات االخرى     ) الشرآة الدامجة (باندماج شرآة او اآثر مع شرآات اخرى تسمى         
باندماج شرآتين او اآثر لتاسيس شرآة جديـدة        . ب. وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها    المندمجة فيها   

تكون هي الـشرآة الناتجـة عـن االنـدماج، وتنقـضي الـشرآات التـي انـدمجت بالـشرآة الجديـدة وتـزول                        
باندماج فـروع ووآـاالت الـشرآات االجنبيـة العاملـة فـي المملكـة فـي                 . ج. الشخصية االعتبارية لكل منها   

شـرآة اردنيــة قائمـة او جديــدة تؤســس لهـذه الغايــة وتنقـضي تلــك الفــروع والوآـاالت وتــزول الشخــصية      
  .االعتبارية لكل منها

   
   

  223المادة 
اذا اندمجت شرآتان او اآثر من نوع واحد في احدى الشرآات القائمة او لتاسيس شرآة جديـدة، فتكـون    

الدمج من ذلك النوع، على انه يجـوز للـشرآة المحـدودة    الشرآة الدامجة او الشرآة الجديدة الناتجة عن   
المسؤولية او شرآة التوصية باالسهم او الشرآة المساهمة الخاصة االندماج في شرآة مساهمة عامة              

  .قائمة او تاسيس شرآة مساهمة عامة جديدة
  



 قـد تـم اضـافة        وآـان  2002 لسنة   40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم            -
الـواردة فيهـا    ) او شـرآة التوصـية باالسـهم        ( اليهـا بعـد عبـارة       ) او الـشرآة المـساهمة الخاصـة        ( عبارة  

   .2002 لسنة 4بموجب القانون المعدل رقم 
   
   

  224المادة 
تعفى الشرآة المندمجة ومساهموها او الشرآاء فيها والشرآة الدامجة او الشرآة الناتجة عن االنـدماج               

اهموها او الشرآاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقـل الملكيـة التـي تترتـب                    ومس
  .على االندماج او بسببه 

  
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

شرآة المندمجة ومـساهموها والـشرآة   تعفى ال:  حيث آان نصها السابق آما يلي    2002 لسنة   40رقم  
  .الدامجة الناتجة عن االندماج من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على االندماج او بسببه

   
   

  225المادة 
  :يقدم طلب االندماج للمراقب مرفقًا بالبيانات والوثائق التالية

النـدماج او قـرار جميـع الـشرآاء حـسب           قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشرآات الراغبة فـي ا           . أ  
مقتضى الحال بالموافقة على االندماج وفقًا للشروط والبيانات المحددة في عقـد االنـدماج بمـا فـي ذلـك                    

  .التاريخ المحدد للدمج النهائي
عقد االنـدماج المبـرم بـين الـشرآات الراغبـة فـي االنـدماج موقعـًا مـن المفوضـين بـالتوقيع عـن تلـك                           . ب

  .الشرآات
قائمة المرآز المالي للشرآات الراغبة باالندماج القرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكـل مـن الـشرآات او                  . ج

  .الشرآة قرار الشرآاء باالندماج مصدقة من مدققي حسابات
  .البيانات المالية آلخر سنتين ماليتين للشرآات الراغبة باالندماج مصادقًا عليها من مدققي الحسابات. د
  .قدير االولي لموجودات ومطلوبات الشرآات الراغبة باالندماج بالقيمة الفعلية او السوقيةالت. هـ
  .اي بيانات اخرى تتطلبها التشريعات السارية المفعول او يراها المراقب ضرورية. و
   
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  226المادة 
ى مجلس ادارة آل شرآة من الشرآات الراغبة في االندماج تبليغ المراقب والهيئـة والـسوق والمرآـز             عل

خالل عشرة ايام من تاريخ اتخاذ قرار االندماج ، ويوقف تداول اسهمها اعتبارا من تـاريخ تبليـغ ذلـك القـرار                      
 وتسجيلها ، وفي حالـة العـدول        ويعاد تداول اسهم الشرآة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء اجراءات االندماج          

  .عن الدمج يعاد تداول اسهم تلك الشرآات 
  
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

يبلغ قرار مجلس ادارة آـل شـرآة مـن الـشرآات     :  حيث آان نصها السابق آما يلي 2002 لسنة   40رقم  
 االندماج الى السوق وللمراقب ويوقف تداول اسهمها اعتبارًا من تاريخ تبليغ ذلك القـرار ويعـاد                 الراغبة في 

  .تداولها بعد انتهاء اجراءات االندماج وتسجيل الشرآة الدامجة او الناتجة عن الدمج
   
   

  227المادة 
 يتعلـق بـشرآة مـساهمة       يقوم المراقب بدراسة طلب االندماج ورفع توصياته الى الوزير اذا آـان االنـدماج             
  .عامة، او ينتج شرآة مساهمة عامة خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب

   
   

  228المادة 
يـشترك فـي عـضويتها المراقـب او مـن يمثلـه             ) لجنـة تقـدير   (اذا وافق الوزير على طلب االنـدماج يـشكل          

مناسب من الخبراء والمختـصين     ومدققو حسابات الشرآات الراغبة باالندماج وممثل عن آل شرآة وعدد           
ــدماج ومطلوباتهــا لبيــان صــافي حقــوق      وتتــولى اللجنــة تقــدير جميــع موجــودات الــشرآات الراغبــة باالن
المساهمين او الشرآاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحـدد للـدمج وعلـى اللجنـة تقـديم تقريرهـا                    

ج خالل مدة ال تزيد على تسعين يومًا من تـاريخ           للوزير مع الميزانية االفتتاحية للشرآة الناتجة عن االندما       
احالة االمر اليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد اتعاب واجور اللجنة                 

  .بقرار من الوزير وتتحملها الشرآات الراغبة في االندماج بالتساوي
   



   
  229المادة 

عداد حسابات مستقلة عن اعمالها باشراف مـدققي حـساباتها مـن            على الشرآات التي قررت االندماج ا     
تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشرآة بالموافقـة علـى االنـدماج وحتـى تـاريخ صـدور قـرار الهيئـة العامـة                        
للشرآة بالموافقة على االندماج النهائي وتعرض نتائج اعمال هذه الشرآات للفترة المذآورة على الهيئة              

من هذا القانون او الشرآاء فيها حسب مقتضى الحال وذلك بتقريـر            ) 232(ار اليها في المادة     العامة المش 
  .مصدق من مدققي حساباتها القرارها 

  
 هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل                   -

 علـى الـشرآات التـي قـررت االنـدماج اعـداد             : حيـث آـان نـصها الـسابق آمـا يلـي              2002 لسنة   40رقم  
حسابات مستقلة عن اعمالها باشراف مدققي حساباتها من تاريخ قـرار االنـدماج وحتـى الموافقـة علـى            
قرار االندماج النهائي وتعرض نتائج اعمال هذه الشرآات للفترة المذآورة على الهيئة العامـة غيـر العاديـة     

  .رآاء حسب الحال بتقرير مصدق من مدققي حساباتها القرارهاالمشترآة او االجتماع المشترك للش
   
   

  230المادة 
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشرآات الراغبة باالندماج او مديريها حسب 

  : مقتضى الحال ومدققي حسابات الشرآات للقيام باالجراءات التنفيذية لالندماج وبخاصة ما يلي
تحديد اسهم المساهمين او حصص الشرآاء في الشرآات الداخلة فـي االنـدماج مـن خـالل تقـديرات                   . أ  
  .من هذا القانون) 228(المنصوص عليها في المادة ) لجنة التقدير(
   
تعديل عقد التاسيس والنظام االساسي للشرآة الدامجـة اذا آانـت قائمـة او اعـداد عقـد التاسـيس                    . ب

  . الجديدة الناتجة عن االندماجوالنظام االساسي للشرآة
دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شرآة من الشرآات الداخلة فـي االنـدماج القـرار مـا                   . ج

  :من االسهم الممثلة في االجتماع لكل شرآة على حدة%) 75(يلي على ان يتم اقرارها باغلبية 
  .العقد والنظام المعدلين للشرآة الدامجةعقد تاسيس الشرآة الجديدة ونظامها االساسي او . 1
نتائج اعادة تقدير موجودات الشرآات ومطلوباتها والميزانيـة االفتتاحيـة للـشرآة الجديـدة الناتجـة عـن                  . 2

  .االندماج
  .الموافقة النهائية على االندماج. 3
يئـة العامـة لكـل شـرآة     تزود اللجنة التنفيذية المشار اليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع اله       . د

  .وذلك خالل سبعة ايام من تاريخ انعقاده
   
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  231المادة 
تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتـسجيل الـشرآة الدامجـة او                . أ  

  . االندماج وشطب تسجيل الشرآات المندمجةالناتجة عن
يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يـوميتين محليتـين لمـرتين متتـاليتين مـوجزًا عـن               . ب

عقد اندماج ونتائج اعادة التقدير والميزانية االفتتاحية للشرآة الدامجة او الناتجة عن االندماج وعلى نفقة             
  .الشرآة

  
   
   

  232المادة 
ستمر مجالس ادارة الشرآات التي قررت االندماج قائمة الى ان يتم تسجيل الشرآة الدامجة او الناتجة                ت

) 230(عن االندماج واقرار الحسابات المستقلة وعندها تقوم اللجنـة التنفيذيـة المـشار اليهـا فـي المـادة             
العامة للشرآة الدامجـة او الناتجـة       بتولي ادارة الشرآة لمدة ال تزيد على ثالثين يومًا تدعو خاللها الهيئة             

عن االندماج واقـرار الحـسابات المـستقلة النتخـاب مجلـس ادارة جديـد بعـد توزيـع االسـهم الناتجـة عـن                        
  .االندماج وتنتخب مدققي حسابات الشرآة

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  233المادة 
  .الوزير التعليمات الخاصة باجراءات االندماج وتسوية االعتراضات المقدمة عليهيصدر 

   



   
  234المادة 

يجوز لحملة اسناد القرض ودائني الشرآات المندمجة او الدامجة ولكل ذي مـصلحة مـن المـساهمين                 . أ  
حلية بمقتـضى احكـام     او الشرآاء االعتراض الى الوزير خالل ثالثين يومًا من تاريخ االعالن في الصحف الم             

على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه واالسباب التي يستند اليها واالضـرار التـي يـدعي                ) 231(المادة  
  .ان االندماج قد الحقها به على وجه التحديد

يحيل الوزير االعتراضات الى المراقب للبت فيها واذا لم يتمكن من تـسويتها الي سـبب مـن االسـباب                 . ب
يومًا من احالتها اليـه يحـق للمعتـرض اللجـوء الـى المحكمـة، وال توقـف هـذه االعتراضـات او                       خالل ثالثين   

  .الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار االندماج
   
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  235المادة 
ام هذا القانون او جاء مخالفًا للنظام العام فلكل ذي مصلحة رفع            اذا لم يراع في االندماج اي حكم من احك        

الدعوى لدى المحكمة للطعن في االندماج والمطالبة ببطالنه وذلك خالل ستين يومـًا مـن تـاريخ االعـالن                   
  :عن االندماج النهائي على ان يبين المدعي االسباب التي يستند اليها في دعواه وبخاصة ما يلي

ن هنــاك عيوبــًا تبطــل عقــد االنــدماج او آــان هنــاك نقــص جــوهري واضــح فــي تقــدير حقــوق اذا تبــين ا. أ 
  .المساهمين

اذا آان االندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق او ان هدفه آان تحقيق مـصلحة شخـصية                  . ب
 مباشرة لمجلس ادارة اي مـن الـشرآات الداخلـة فـي االنـدماج او الغلبيـة الـشرآاء فـي اي منهـا علـى           

  .حساب حقوق االقلية
  .اذا قام االندماج على التضليل واالحتيال او ترتب على االندماج اضرار بالدائنين . ج
  .اذا ادى االندماج الى احتكار او سبقه احتكار وتبين انه يلحق اضرارًا بالمصلحة االقتصادية العامة. د

  
   
   

  236المادة 
ل بـه الـى ان يـصدر قـرار قـضائي قطعـي بـالبطالن ويجـوز         ال يوقف الطعن ببطالن االنـدماج اسـتمرار العمـ    

للمحكمة عند النظر في دعوى البطالن ان تحـدد مـن تلقـاء ذاتهـا مهلـة التخـاذ اجـراءات معينـة لتـصحيح                       
االسباب التي ادت الى الطعن بالبطالن، ولها رد الدعوى بطلب البطالن اذا قامت الجهة المعنية بتـصحيح                 

  .ماالوضاع قبل النطق بالحك
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  237المادة 
رئيس واعضاء مجلس االدارة والمدير العام ومـدققو الحـسابات لكـل مـن الـشرآات المندمجـة او الدامجـة              

بها على الـشرآة ولـم   مسؤولون بصفة شخصية تجاه الغير عن اي مطالبات او التزامات او ادعاءات يدعى   
تكن مسجلة او لم يتم االعالن عنها قبل تاريخ الدمج النهائي وللمحكمة اعفاء اولئك االشخاص من هـذه                  

  .المسؤولية اذا ثبت لها انهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك االلتزامات والمطالبات او لم يكونوا يعلمون بها
   
   

  238المادة 
آات المندمجة الى الشرآة الدامجة او الـشرآة الناتجـة عـن االنـدماج        تنتقل جميع حقوق والتزامات الشر    

حكمًا بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشرآة وفقـًا الحكـام هـذا القـانون، وتعتبـر الـشرآة الدامجـة او            
  .الناتجة عن االندماج خلفًا قانونيًا للشرآات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها

   
   

  239ادة الم
اذا ظهرت التزامات او ادعاءات على احدى الشرآات المندمجة بعد الدمج النهائي وآانت قـد اخفيـت مـن                   
بعض المسؤولين او العاملين في الشرآة فتدفع الصحابها من قبل الشرآة الدامجة او الناتجة عن الدمج،       

ائلة العقوبات المقررة لذلك العمل     ولها حق الرجوع بما دفعته على اولئك المسؤولين او العاملين وتحت ط           
  .بموجب القوانين المعمول بها

   
   

  240المادة 
   :الباب الثاني عشر



   :الشرآات االجنبية 
   :الفصل االول

   :الشرآات االجنبية العاملة في المملكة
كـة ويقـع    لغايات هذا القانون يقصد بالشرآة االجنبية العاملة، الشرآة او الهيئة المـسجلة خـارج الممل              . أ  

  : مرآزها الرئيسي في دولة اخرى جنسيتها غير اردنية، وتقسم من حيث طبيعة عملها الى نوعين
شرآات تعمل لمدة محدودة، وهي الشرآات التي تحال عليها عطـاءات لتنفيـذ اعمالهـا فـي المملكـة                . 1

نـدها يمتـد   لمدة محدودة ينتهـي تـسجيلها بانتهـاء تلـك االعمـال مـا لـم تحـصل علـى عقـود جديـدة، وع                       
تسجيلها لتنفيذ تلك االعمـال، ويـتم شـطب تـسجيلها بعـد تنفيـذ آامـل اعمالهـا فـي المملكـة وتـصفية                         

  .حقوقها والتزاماتها
  .شرآات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة. 2
ا لـم تكـن مـسجلة    ال يجوز الي شرآة او هيئة اجنبيـة ان تمـارس اي عمـل تجـاري فـي المملكـة مـ                     . ب 

  .بمقتضى احكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين واالنظمة المعمول بها
   
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  241المادة 
 مرفقـًا بالبيانـات والوثـائق التاليـة مترجمـة           يقدم طلب تسجيل الشرآة او الهيئة االجنبية الى المراقب        . أ  

  : الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة
  .نسخة من عقد تاسيسها ونظامها االساسي او اي مستند آخر تالفت بموجبه وبيان آيفية تاسيسها. 1
قة الجهـات المختـصة فـي المملكـة لممارسـة           الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على مواف       . 2

  . العمل واستثمار رؤوس االموال االجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها
قائمــة باســماء اعــضاء مجلــس ادارة الــشرآة او هيئــة المــديرين او الــشرآاء حــسب مقتــضى الحــال،  . 3

  . وجنسية آل منهم، واسماء االشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشرآة
نسخة عن الوآالة التي تفوض الشرآة االجنبية بموجبها شخصًا مقيمًا فـي المملكـة لتـولي اعمالهـا                  . 4

  . والتبلغ نيابة عنها
  .البيانات المالية آلخر سنة مالية للشرآة في مرآزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني. 5
  .اية بيانات او معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. 6
يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيًا او امام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض . ب

  :بتسجيل الشرآة ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشرآة وبخاصة ما يلي
  . اسم الشرآة ونوعها وراسمالها. 1
  .غايات الشرآة التي ستقوم بها في المملكة. 2
  .ت تفصيلية عن المؤسسين او الشرآاء او مجلس االدارة وحصة آل منهمبيانا. 3
  .اية بيانات او معلومات يرى المراقب تقديمها. 4
   
   
   
   

  242المادة 
للمراقب الموافقة على تسجيل الـشرآة او الهيئـة االجنبيـة او رفـض التـسجيل وفـي حالـة الموافقـة                      . أ  

آة او الهيئـة فـي سـجل الـشرآات االجنبيـة واالعـالن علـى        تستكمل االجراءات القانونية لتسجيل الـشر    
  .تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية

من هذه المادة عند اجـراء اي تغييـر يطـرا علـى بيانـات               ) ا(تتبع االجراءات المنصوص عليها في الفقرة       . ب
  .الل ثالثين يومًا من تاريخ وقوعهاالشرآة المقدمة عند تسجيلها وعليها تقديم هذه التغيرات خ

على فرع الشرآة االجنبية العامل في المملكة ان يعلن فـي وثائقـه الرسـمية ومراسـالته عـن اسـم                     . ج
الشرآة االجنبية االم وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها وراسمالها في بلـدها وفـي المملكـة وآـذلك                 

  .عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب 
  
   .2002 لسنة 40بحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  هكذا اص-
   
   

  243المادة 
  :على الشرآة او الهيئة االجنبية المسجلة وفقًا الحكام هذا القانون القيام بما يلي. أ 
ئر ان تقدم الى المراقب خالل ثالثة اشهر من نهاية آل سنة مالية ميزانيتهـا وحـساب االربـاح والخـسا       . 1

  . عن اعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني اردني
ان تنشر الميزانية وحساب االرباح والخسائر عن اعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين              . 2

  . هذه البيانات للمراقب على االقل وذلك خالل ستين يومًا من تاريخ تقديم 



  .بناء على تنسيب مراقب الشرآات) 2(و ) 1( احكام البندين للوزير استثناء اي شرآة من. 3    
للمراقب او من ينتدبه االطالع على دفاتر الشرآة ومستنداتها وعلـى الـشرآة ان تـضع تحـت تـصرفه                    . ب

  .تلك الدفاتر والمستندات
   
   
   
   

  244المادة 
 تتوقـع فيـه انتهـاء عملهـا فـي           على الشرآة او الهيئة االجنبية تبليغ المراقب خطيًا عـن التـاريخ الـذي             . أ  

المملكة او التاريخ المحدد النتهائه وذلك قبل ثالثين يومًا على االقل من ذلك التـاريخ، وان تثبـت للمراقـب                    
تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تـسجيلها                 

.  
عليها في هذا القانون على فروع الشرآات االجنبية العاملة تسري االحكام العامة للتصفية المنصوص      . ب

  .في المملكة التي يقع مرآز ادارتها في الخارج
  
   
   

  245المادة 
  :الفصل الثاني 

   :)شرآات المقر ومكاتب التمثيل ( الشرآات االجنبية غير العاملة في المملكة 
ملة في المملكة الشرآة او الهيئة التي تتخـذ مـن           لغايات هذا القانون يقصد بالشرآة االجنبية غير العا       . أ  

المملكة مقرًا او مكتب تمثيل العمالهـا التـي تقـوم بهـا خـارج المملكـة وذلـك بقـصد اسـتخدام مقرهـا او                          
  .مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مع مرآزها الرئيسي

اري داخـل المملكـة بمـا فـي         يحظر على الشرآة االجنبية غير العاملة ان تزاول اي عمل او نشاط تجـ             . ب
ذلك اعمال الوآالء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تـسجيلها وتحميلهـا مـسؤولية التعـويض                 

  .عن اي خسارة او ضرر الحقته بالغير
يجوز تسجيل الشرآة االجنبية غير العاملة في المملكة وفقًا الحكام هـذا القـانون النـشاء مقـر لهـا او                     . ج

  .و ايصال خدمات او مكاتب فنية او علمية، وتعتبر مدينة عمان موطنًا لها لغايات التقاضيمكاتب تمثيل ا
  
   
   

  246المادة 
يقدم طلب تسجل الشرآة االجنبيـة غيـر العاملـة الـى المراقـب مرفقـًا بالوثـائق والمـستندات التاليـة                      . أ  

  :  المملكةفيمترجمة الى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل 
  . شهادة تسجيل الشرآة في مرآزها الرئيسي. 1
  .عقد تاسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها وراسمالها ونوعها. 2
الوآالة التي تفـوض بموجبهـا شخـصًا مقيمـًا فـي المملكـة للقيـام باعمالهـا وتـسجيلها الغـراض هـذا                      . 3

  .القانون
نتين ماليتين للشرآة في بلد مرآزها الرئيـسي مـصدقة مـن مـدقق حـسابات           البيانات المالية آلخر س   . 4

  .اعفاء الشرآة من تقديم هذه البياناتقانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب 
يوقــع طلــب التــسجيل امــام المراقــب او مــن يفوضــه خطيــًا او امــام الكاتــب العــدل علــى ان يتــضمن   . ب

  :ة عن الشرآة وبخاصة ما يليالمعلومات الرئيسي
  .اسم الشرآة االجنبية ومرآزها الرئيسي وتاريخ تسجليها وغاياتها. 1
  .نوع الشرآة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها. 2
راسمال الشرآة واسماء المؤسسين او الشرآاء وجنسية آل مـنهم وحـصته ومعلومـات عـن مجلـس                  . 3

  . ادارتها
  .ومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمهااي معل. 4

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  247المادة 
للمراقب الموافقة على تسجيل الشرآة او الهيئة االجنبية غير العاملة او رفـض التـسجيل وفـي حالـة                  . أ  

الهيئـة فـي سـجل الـشرآات االجنبيـة غيـر       ة لتـسجيل الـشرآة او     الموافقة تستكمل االجـراءات القانونيـ     
العاملة واالعالن عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي 

  .المملكةلها داخل 



عـن الـشرآة    تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على اي تغييرات تطرا على البيانات الرئيسية             . ب
  .التغييرات خالل ثالثين يومًا من وقوعهاوعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه 

   
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  248المادة 
  :تتمتع الشرآة االجنبية غير العاملة بما يلي

  .وم التسجيل والنشر المقررة على الشرآات االجنبية العاملةاالعفاء من رس. أ 
  .اعفاء االرباح الواردة اليها عن اعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية. ب
االعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والـصناعية والنقابـات المهنيـة ومـن رسـوم التـسجيل لـديها             . ج

  .التجاريةهها بما في ذلك رخصة المهن ومن اي التزامات تجا
اعفاء الرواتب واالجـور التـي تـدفعها الـشرآة االجنبيـة غيـر العاملـة لمـستخدميها مـن غيـر االردنيـين                        . د

  .االجتماعيةالعاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات 
  .ة من الرسوم الجمرآية ورسوم االستيرادالسماح لها بادخال العينات والنماذج التجارية معفا. ه
اعفـاء االثــاث والتجهيـزات التــي تـستوردها الــشرآة والالزمــة لتجهيـز مكاتبهــا مـن الرســوم الجمرآيــة      . و

  .والرسوم والعوائد االخرى
السماح للشرآة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع االدخال المؤقـت السـتعمال مـستخدميها مـن غيـر               . ز

  .االردنيين
للوزير بناء على تنسيب المراقب في حاالت مبررة السماح للشرآة بادخال سـيارة اخـرى تحـت وضـع                   . ح

  .االدخال المؤقت
  . تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها االعفاءات المذآورة في هذه المادة. ط
  
   .2002  لسنة40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  249المادة 
ال يجوز ان يقل عدد المستخدمين االردنيين في الشرآة االجنبيـة غيـر العاملـة فـي المملكـة عـن نـصف                       

  .مجموع المستخدمين لديها
   
   

  250المادة 
يسمح للشرآة االجنبية غير العاملة ان تفتح لها حسابًا غير مقيم في البنوك التجارية المرخـصة بالـدينار                  

  .او بالعمالت االجنبية شريطة ان تكون هذه االموال محولة اليها من الخارج عن طريق البنكاالردني 
   
   

  251المادة 
للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشرآة االجنبية غير العاملة فـي المملكـة اذا تبـين لـه                  

خالفت احكام هذا القانون او اية انها تمارس اي عمل تجاري في المملكة او لم يعد لها مقر فعلي فيها او             
  .انظمة او تعليمات صادرة بموجبه

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  252المادة 
   :الباب الثالث عشر

   :تصفية الشرآة المساهمة العامة وفسخها الفصل االول االحكام العامة للتصفية
ة المساهمة العامة اما تصفية اختيارية بقـرار مـن هيئتهـا العامـة غيـر العاديـة او تـصفية         تصفى الشرآ . أ  

استكمال اجراءات تـصفيتها بمقتـضى احكـام    اجبارية بقرار قطعي من المحكمة وال تفسخ الشرآة اال بعد   
  .هذا القانون

لتقـارير التـي يتوجـب عليـه        تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بمـا فـي ذلـك ا             . ب
  .تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية 

   
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  253المادة 



اذا صدر قرار بتصفية الشرآة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى المصفي االشراف علـى اعمـال                 
  .ة المعتادة والمحافظة على اموالها وموجوداتهاالشرآ

   
   

  254المادة 
تتوقف الشرآة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تاريخ صدور قـرار الهيئـة العامـة فـي حالـة                     . أ  

فــي حالــة التــصفية االجباريــة وتــستمر الشخــصية التــصفية االختياريــة ومــن تــاريخ صــدور قــرار المحكمــة 
  .ة للشرآة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد االنتهاء من تصفيتهااالعتباري

على الجهة التي قررت تصفية الشرآة تزويد المراقب والهيئـة والـسوق والمرآـز بنـسخة مـن قرارهـا                    . ب
الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتـين       خالل ثالثة ايام من صدوره وعلى المراقب نشره في          

  .ل مدة ال تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه للقرارعلى االقل خال
  .الى اسم الشرآة في جميع اوراقها ومراسالتها) تحت التصفية(على المصفي اضافة عبارة . ج
   
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  255المادة 
  :يعتبر باطًال . أ 
رف باموال الشرآة المساهمة العامـة الموجـودة تحـت التـصفية وحقوقهـا واي تـداول باسـهمها                    آل تص  1

  .ونقل ملكيتها
اي تغيير او تعديل في التزامات رئيس واعضاء مجلـس ادارة الـشرآة الموجـودة تحـت التـصفية او فـي                      . 2

  . التزامات الغير تجاهها
صرف آخر او تنفيذ يجري على تلك االموال والموجودات         اي حجز على اموال الشرآة، وموجوداتها واي ت       . 3

  .بعد صدور القرار بتصفية الشرآة
جميع عقود الرهن او التامين على اموال الشرآة وموجوداتها، والعقود او االجراءات االخرى التي ترتـب                . 4

ثالثـة الـسابقة علـى قـرار     وموجوداتهـا اذا تمـت خـالل االشـهر ال       التزامات او امتيازات على اموال الشرآة       
يسري هذا  تصفية الشرآة، اال اذا ثبت ان الشرآة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، وال                 

البطالن اال على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشرآة بموجب تلك العقود وقت انشائها او بعد ذلـك مـع                     
  .الفوائد القانونية عليها

ويل الموال الشرآة تحت التـصفية وموجوداتهـا او التنـازل عنهـا او اجـراء اي تـصرف بهـا بطريـق                       آل تح . 5 
  .التدليس لتفضيل بعض دائني الشرآة على غيرهم

يفقد المحكوم له على الشرآة حقه بما اوقعه مـن حجـز علـى امـوال الـشرآة وموجوداتهـا وفـي اي                       . ب
  .قبل بدء اجراءات تصفية الشرآةاو االجراء قد تم اجراء آخر اتخذه بشانها اال اذا آان الحجز 

اذا تبلغ مامور االجراء اشعارًا بصدور قرار تصفية الشرآة المساهمة العامة قبل بيع اموالها وموجوداتهـا                . ج
عليه ان يسلم تلك االموال والموجودات للمصفي بما المحجوزة او قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب      

    ذلك ما تسلمه منها من الشرآة، وتكون النفقات االجرائية ورسومها دينًا ممتازًا على تلـك االمـوال                   في
  .والموجودات

للمحكمة ان تاذن للمصفي ببيع موجودات الشرآة المساهمة العامـة الموجـودة تحـت التـصفية سـواء              . د
  .شرآة تستدعي ذلكالاآانت تصفية اختيارية ام اجبارية اذا تبين لها ان مصلحة 

   
   
  256المادة  

يسدد المصفي ديون الشرآة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك اتعاب المـصفي     
  :وتحت طائلة البطالن في حالة المخالفة لهذا الترتيب

  .المبالغ المستحقة للعاملين في الشرآة. أ 
  .بلدياتالمبالغ المستحقة للخزينة العامة وال. ب
  .بدالت االيجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشرآة. ج
  .المبالغ االخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها. د

  
   

  257المادة 
اذا اساء اي مؤسس للشرآة المساهمة العامة او رئيس او عضو مجلس ادارتها او اي مـدير او موظـف    . أ  

او ابقاهـا لديـه او اصـبح ملزمـا بـدفعها او مـسؤوال               ال اي اموال تخص الشرآة تحـت التـصفية          فيها استعم 
 عنها، فيلزم باعادتها للشرآة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن اي ضرر الحقه بالـشرآة او بـالغير،       

  .اباالضافة الى تحمله اي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول به



اذا ظهر اثناء التصفية ان بعض اعمال الشرآة فد اجريت بقـصد االحتيـال علـى دائنيهـا، فيعتبـر رئـيس                      . ب
اي مجلـس ادارة سـابق للـشرآة اشـترك فـي تلـك            واعضاء مجلس ادارة الشرآة القائم ورئـيس واعـضاء          

  . الحالاالعمال ملزما شخصيا عن ديون الشرآة والتزاماتها او عن اي منها حسب مقتضى
تسري احكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقـة بـاالفالس علـى الـشرآات واالشـخاص واعـضاء         . ج

  .القانونمجالس االدارة او من في حكمهم الوارد ذآرهم في هذا 
  
   

  258المادة 
اقـب بيانـا يتـضمن    اذا لم تنته التصفية خالل سنة من بدء اجراءاتها، فعلى المصفي ان يرسل الى المر        . أ  

ويـشترط فـي جميـع االحـوال ان ال تزيـد مـدة       التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلـة التـي وصـلت اليهـا،       
 التصفية على ثالث سنوات اال في الحاالت االستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية االختيارية               

  .والمحكمة في حالة التصفية االجبارية
من هذه المادة واذا    )ا( لكل دائن او مدين لشرآة ان يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة             يحق. ب

الشرآة لم يدع بـه احـد او لـم يـوزع بعـد مـضي                ظهر من هذا البيان ان لدى المصفي اي مبلغ من اموال            
فية لـدى   ستة اشهر على تسلمه، فعلى المصفي ان يودع ذلك المبلغ حـاال باسـم الـشرآة تحـت التـص                   

  .يعينه المراقبالبنك الذي 
  
   

  259المادة 
الفصل الثاني التصفية االختيارية تصفى الشرآة المساهمة العامة تصفية اختيارية فـي اي مـن الحـاالت                  

  :التالية
  .بانتهاء المدة المعينة للشرآة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها. أ 
  .اسست الشرآة من اجلها او باستحالة اتمام هذه الغاية او انتفاءهاباتمام او انتفاء الغاية التي ت. ب
  .بصدور قرار من الهيئة العامة للشرآة بفسخها وتصفيتها. ج
  .في الحاالت االخرى التي ينص عليها نظام الشرآة. د

  
   
   

  260المادة 
رآة مصفيًا او اآثر واذا لـم  تعين الهيئة العامة للشرآة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية الش      . أ  

  .تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد اتعابه
تبدا اجراءات تصفية الشرآة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك او من تاريخ تعيين المصفي اذا تم              . ب

  .تعيينه بعد صدور قرار التصفية
  
   
   

  261المادة 
همة العامة والتزاماتهـا وتـصفية موجوداتهـا وفقـا لالجـراءات            يتولى المصفي تسوية حقوق الشرآة المسا     

  :التالية 
  .يمارس الصالحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية االجبارية للشرآة. أ 
ينظم قائمة باسماء المدينين للشرآة ويضع تقريرًا باالعمال واالجراءات التي قام بها للمطالبة بالـديون        . ب

اوليـة علـى ان االشـخاص الـواردة اسـماؤهم            على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينـة         المستحقة للشرآة 
  .فيها هم المدينون لها

  .يتولى دفع ديون الشرآة ويسوي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ج
 فيه علـى    اذا عين اآثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعينهم واذا لم ينص                 . د

ويرجـع للمحكمـة للفـصل بقـراراتهم فـي حالـة            ذلك فتتخذ قراراتهم باجماعهم او االغلبيـة المطلقـة لهـم            
  .اختالفهم فيها

   
   

  262المادة 
آل اتفاق يتم بين المـصفي ودائنـي الـشرآة المـساهمة العامـة يعتبـر ملزمـا لهـا اذا اقتـرن بموافقـة                         . أ  

يبلغ مجموع ديونهم ثالثـة اربـاع الـديون    ائني الشرآة اذا قبله عدد منهم   هيئتها العامة آما يكون ملزما لد     
المستحقة عليها وال يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديونهم برهن او امتياز او تامين في التـصويت علـى                  

ين وذلـك   على ان يتم االعالن عن هذا االتفاق المبرم بموجب هذه الفقرة في صحيفتين يوميت             . هذا القرار 
  .خالل مدة ال تزيد على سبعة ايام من تاريخ ابرامه

مـن هـذه المـادة امـام        ) ا(يجوز الي دائن او مدين ان يطعن في االتفاق المنـصوص عليـه فـي الفقـرة                  . ب
  .المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن



   
   
  263المادة  

ة ولكـل ذي مـصلحة ان يطلـب مـن المحكمـة ان              للمصفي والي مدين او دائن للشرآة المـساهمة العامـ         
تفصل في اي مسالة تنشا فـي اجـراءات التـصفية االختياريـة وفقـا للطريقـة التـي تـم فيهـا الفـصل فـي                           

  .المسائل التي تنشا في اجراءات التصفية االجبارية بمقتضى احكام هذا القانون
   
   

  264المادة 
ة ان يدعو الهيئـة العامـة للـشرآة للحـصول علـى موافقتهـا               يجوز للمصفي اثناء سير التصفية االختياري     . أ  

تصفيتها ، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بنـاء علـى           على أي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن           
    من راسمال الـشرآة المكتتـب     %) 25(طلب مقدم اليه من مساهمين او شرآاء ممن يملكوا اآثر من            

  .ة اجراءات التصفية او عزل المصفي وانتخاب غيره به من اجل مناقش
على المصفي خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعالن التصفية في مكـان ظـاهر                  . 1. ب

الشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجـاه الـشرآة سـواء           في صحيفتين محليتين يوميتين على االقل       
         فاء ام ال خالل شـهرين اذا آـانوا مقيمـين فـي المملكـة وثالثـة اشـهر اذا آـانوا         اآانت مستحقة الو 

  . مقيمين خارجها 
يعاد نشر هذا االعالن بالطريقة ذاتهـا فـور انقـضاء اربعـة عـشر يومـا علـى تـاريخ نـشر االعـالن االول ،                      . 2

  .الول االعالن اوتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر 
اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مـشروع للـدائن لعـدم تمكنـه مـن تقـديم مطالبتـه           . 3

  .ثالثة اشهر اخرى حدا اعلى من هذه الفقرة فتمدد ) 1(خالل المدة المحددة في البند 
قـدم الـدائن مطالبتـه خـالل        مـن هـذه المـادة اذا لـم ي         ) ب(على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة         . ج

علـى ان تـصبح مطالبتـه فـي هـذه           المدد المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبتـه فـي أي مرحلـة الحقـة                
  .الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدد المحددة في هذه المادة 

  
بالنص الحـالي بموجـب القـانون المعـدل          هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه           -

يجوز للمصفي اثناء سير التصفية االختيارية ان . أ :  حيث آان نصها السابق آما يلي   2002 لسنة   40رقم  
يدعو الهيئة العامة للشرآة للحصول على موافقتها على اي امر يـراه ضـروريا بمـا فـي ذلـك العـدول عـن                        

للـشرآة المـساهمة العامـة، بـاعالن ينـشره فـي صـحيفتين              على المصفي دعوة الـدائنين      . ب. تصفيتها
يوميتين محليتين على االقل الى اجتماع عام لهم يعقد خالل شهرين من صدور قرار التـصفية يقـدم فيـه                    
اليهم بيانا وافيا عن حالة الشرآة وقائمة باسماء دائنيهـا ومقـدار ديـن آـل مـنهم ويحـق للـدائنين تعيـين                        

  .لى ثالثة اشخاص لمساعدة المصفي ومراقبة سير التصفيةمراقبين ال يزيد عددهم ع
   
   

  265المادة 
للمحكمة ، استنادا لطلب يقدم اليها من المصفي او المحـامي العـام المـدني او المراقـب او مـن اي ذي                       
مصلحة، ان تقرر تحويل التصفية االختيارية للشرآة المساهمة العامـة الـى تـصفية اجباريـة او االسـتمرار                   

  .تصفية االختيارية شريطة ان تجري تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررهافي ال
   
   

  266المادة 
  الفصل الثالث التصفية االجبارية

يقدم طلب التصفية االجبارية الى المحكمة بالئحة دعوى مـن المحـامي العـام المـدني او المراقـب او                    . أ  
  : التاليةن الحاالت من ينيبه وللمحكمة ان تقرر التصفية في اي م

  . اذا ارتكبت الشرآة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها االساسي. 1
  .اذا عجزت الشرآة عن الوفاء بالتزاماتها. 2
  . اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع. 3
لمكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامـة زيـادة          من راسمالها ا   %)75(اذا زاد مجموع خسائر الشرآة على       . 4

  .راسمالها
للوزير الطلب من المراقـب او مـن المحـامي العـام المـدني ايقـاف تـصفية الـشرآة اذا قامـت بتوفيـق                         . ب

  .اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها 
   
 آـان نـص      حيـث  2002 لـسنة    40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم                 - 

وللوزير بناء على تنسيب المراقب اذا قامت الـشرآة بتوفيـق اوضـاعها             . ب: السابق آما يلي    ) ب(الفقرة  
خالل اجراءات التصفية وقبل مباشرة المصفي اعمالـه الطلـب مـن المحـامي العـام المـدني ايقـاف هـذه                      

  .التصفية
   



   
  267المادة 

مساهمة العامة من تاريخ تقديم الئحـة دعـوى التـصفية           تعتبر المحكمة قد بدات في تصفية الشرآة ال       . أ  
وبالمصاريف والنفقات على االشخاص المسؤولين     لها وللمحكمة تاجيل الدعوة او ردها او الحكم بالتصفية          

  .عن اسباب التصفية
وتحـدد  . للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشرآة وقبـل صـدور القـرار بالتـصفية ان تعـين مـصفيا                   . ب
اآثـر مـن مـصف واحـد ولهـا عـزل المـصفي او               حياته مع الزامه بتقـديم آفالـة للمحكمـة، ولهـا تعيـين              صال

  .استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات الى المراقب
للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية ان توقف السير في اي دعـوى اقيمـت او اجـراءات اتخـذت               . ج

ذلك انه ال يجـوز سـماع اي دعـوى او اجـراءات             الب بتصفيتها امام المحاآم ويشترط في       ضد الشرآة المط  
  .قضائية جديدة اذا اقيمت على الشرآة او اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية

  :يترتب على صدور قرار التصفية االجبارية ما يلي . د
ي جهة في الشرآة ويختص المصفي حصرا بمنح وقف العمل باي تفويض او صالحية توقيع صادرة عن أ. 1

  . اجراءات التصفية أي تفويض او صالحية توقيع تتطلبه 
وقف احتساب أي فوائد علـى الـديون المترتبـة علـى الـشرآة اال اذا آانـت فوائـد هـذه الـديون مؤمنـة                          . 2

  . برهون او بضمانات صحيحة 
ماع الدعوى بشان أي حقـوق او مطالبـات مـستحقة او قائمـة              وقف احتساب مرور الزمن المانع من س      . 3

  .التصفية لصالح الشرآة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار 
وقف السير في الدعاوى واالجراءات القضائية المقامة من الشرآة او ضدها لمـدة ثالثـة اشـهر ، اال اذا                    . 4

من هذه المـادة  ) ج(، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة      المدة قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه       
.  
وقف السير في أي معامالت اجرائية او تنفيذية ضد الشرآة اال اذا آانت بناء علـى طلـب دائـن مـرتهن                      . 5

اشـهر  توقف تلك المعامالت او يمنع قبولها لمدة ثالثـة          ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، ففي هذه الحالة         
  . من تاريخ صدور قرار التصفية

  .سقوط االجال المتفق عليها مع مديني الشرآة لتسديد االلتزامات المترتبة عليهم . 6
  
  2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  268المادة 
 المصفي وضع يده على جميع اموال وموجودات        للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارًا يخول        . أ  

بعـد صـدور قرارهـا بتـصفية الـشرآة ان تـامر اي              الشرآة المساهمة العامة وتسليمها الى المصفي ولها        
مدين لها او وآيل عنها او بنك او مندوب او موظف بان يـدفع الـى المـصفي او يـسلمه او يحـول لـه علـى                            

  الفور 
  .الدفاتر واالوراق الموجودة لديه والعائدة للشرآةجميع االموال والسجالت و

يعتبر القـرار الـصادر عـن المحكمـة علـى اي مـدين للـشرآة بينـة قاطعـة علـى ان الـذي حكمـت بـه                             . ب
  .مستحق للشرآة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار

   
   
  269المادة  
  : اها الزمة التمام اعمال التصفية بما في ذلك للمصفي اتخاذ جميع القرارات واالجراءات التي ير. أ 
ادارة اعمال الشرآة في حدود ما تتطلبه اجـراءات التـصفية بمـا فـي ذلـك تنفيـذ العقـود القائمـة قبـل                         . 1

  .التصفية 
  .جرد اصول الشرآة وموجوداتها وحصر مطلوباتها . 2
راءات التــصفية او تعيــين لجــان خاصــة تعيــين أي مــن الخبــراء واالشــخاص لمــساعدته علــى اتمــام اجــ. 3

  .اشرافه وتفويضها باي من المهام والصالحيات المنوطة به تحت 
اقامة أي دعاوى او اتخاذ أي اجراءات قانونية باسم الشرآة او نيابة عنهـا لتحـصيل ديونهـا والمحافظـة                    . 4

  . أي من هذه الدعاوى او االجراءات في على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشرآة 
  .التدخل في الدعاوى واالجراءات القضائية المتعلقة باموال الشرآة ومصالحها . 5
يجوز الي دائن او مدين ان يرجع للمحكمـة بـشان الطريقـة التـي يمـارس فيهـا المـصفي للـصالحيات                       . ب

  .الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا
   
 حيـث آـان نـص       2002 لـسنة    40هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم                 - 

يجوز للمصفي ان يقوم باي عمل من االعمـال واالجـراءات التاليـة التمـام      . أ  : السابق آما يلي    ) أ(الفقرة  
اقامة اي دعـوى  . 2. ادارة اعمال الشرآة للمدى الضروري لتصفيتها  . 1: تصفية الشرآة المساهمة العامة   

. 3. او اتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الـشرآة او نيابـة عنهـا لتحـصيل ديونهـا والمحافظـة علـى حقوقهـا                      



تعيـين اي محـامي او   . 4. التدخل في الدعاوى واالجراءات القـضائية المتعلقـة بـاموال الـشرآة ومـصالحها         
  .ة الشرآةخبير او اي شخص آخر لمساعدته في القيام بواجباته في تصفي

   
   

  270المادة 
  :يلتزم المصفي للشرآة المساهمة العامة التقيد باالمور التالية . أ 
  .ايداع االموال التي تسلمها باسم الشرآة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية. 1
ة عمـا   تزويد المحكمة والمراقب في المواعيـد المقـررة بحـساب مـصدق مـن مـدقق حـسابات التـصفي                   . 2

  . بعد تصديقه من قبل المحكمةتسلمه من مبالغ او دفعها وال يعتبر هذا الحساب نهائيًا اال 
حفظ سجالت ودفاتر حسابية منظمة وفق االصول المرعية العمال التـصفية ويجـوز الي دائـن او مـدين                   . 3

  . للشرآة االطالع عليها بموافقة المحكمة
  . مدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهمدعوة الدائنين او ال. 4
مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتهـا المتعلقـة بالـدائنين والمـدينين فـي اشـرافه علـى امـوال الـشرآة                     . 5

  .وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها
يهـا لـدى المحكمـة التـي لهـا ان          يجوز الي متضرر من اعمال المـصفي واجراءاتـه وقراراتـه ان يطعـن ف              . ب

  .قطعياتؤيدها او تبطلها او تعدلها، ويكون قرارها في ذلك 
   
   
  271المادة  

يجوز استئناف قرار المحكمـة الـذي تـصدره بتـصفية الـشرآة المـساهمة العامـة او اي قـرار تـصدره اثنـاء                         
 المعمول بهـا وذلـك دون االخـالل باحكـام           التصفية الى محكمة االستئناف وفقًا الصول المحاآمات المدنية       
  .هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة

   
   

  272المادة 
بعد اتمام تصفية الشرآة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارًا بفسخها وتعتبر الشرآة منقضية مـن               . أ  

المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين   تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه الى         
  واذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا االجراء خالل .  على االقل وذلك على نفقة المصفييوميتين محليتين

  .اربعة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار، يغرم مبلغ عشرة دنانير عن آل يوم يستمر فيه تقصيره
جودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشرآة بعد فسخها وشطب تسجيلها            اذا تبين ان هناك أي مو     . ب

مصف قانوني او تكليف المصفي السابق لغايات   فيجوز للمراقب احالة هذه المسالة الى المحكمة لتعيين         
  التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا  

  .القانون 
   
  2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  273المادة 
   :الباب الرابع عشر

   :الرقابة على الشرآات
يترتب على جميع الشرآات التقيـد باحكـام هـذا القـانون ومراعـاة عقـود تاسيـسها وانظمتهـا االساسـية                   

ات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ االجراءات التي يريانها           ونشرة االصدار وتطبيق القرار   
مناسبة لمراقبة الشرآات للتحقق من تقيدها بتلك االحكام والعقود واالنظمـة والقـرارات وتـشمل الرقابـة                 

  :بشكل خاص ما يلي
  .فحص حسابات الشرآة وقيودها. أ 
  .تي اسست من اجلهاالتاآد من التزام الشرآة بالغايات ال. ب
   
   
   

  274المادة 
لكــل مــساهم ولكــل شــريك فــي الــشرآات المــسجلة بمقتــضى احكــام هــذا القــانون االطــالع علــى  . أ 

المحفوظة لدى المراقب والحـصول بموافقـة   المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشرآة والخاصة بها     
  من المحكمة على صورة مصدقة عن اي بيانات غير          المراقب على صورة مصدقة منها، وان يحصل بطلب         

  .منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في االنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
اما االطالع على ملـف الـشرآة       . لكل شخص االطالع على المعلومات المتعلقة بالشرآات المسجلة         . ب

أي وثيقة منه فال يتم اال بموافقـة مـن المحكمـة            ن  المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة م       
  .المختصة وتحت اشراف المراقب مقابل الرسم المقرر 



   
  2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم - 
   
   

  275المادة 
ساهمة العامـة او الـشرآة      مـن راسـمال الـشرآة المـ       %) 15(يجوز لمساهمين يملكون ما ال يقل عن        . أ  

المسؤولية المحدودة او ربع اعضاء مجلس      المساهمة الخاصة او شرآة التوصية باالسهم او الشرآة ذات          
ادارة او هيئة مديري أي منها على االقل ، حسب مقتضى الحال ، الطلب من المراقب اجراء تدقيق على                   

ررات هذا الطلـب انتـداب خبيـر او اآثـر لهـذه الغايـة ، فـاذا                  الشرآة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمب     اعمال  
احالة الموضوع الى لجنة تحقيق مـن مـوظفي         اظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير         

الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولهـا فـي سـياق ذلـك االطـالع علـى                     
ق التي تراها ، او التدقيق مجددا في بعض االمور التي ترى ضرورة التدقيق فيهـا ولهـا حـق                 والوثائاالوراق  

الـصادرة عنهـا او احالـة االمـر الـى المحكمـة             توجيـه الـشرآة لتطبيـق التوصـيات        التنسيب للمراقـب فـي    
  .المختصة ، حسب مقتضى الحال 

   
ة بنكية لصالح الوزارة بالقيمـة التـي يحـددها          على طالبي التدقيق على اعمال الشرآة تقديم آفال       . 1. ب

نتيجتـه ان طـالبي التـدقيق لـم يكونـوا محقـين             المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيمـا اذا تبـين فـي             
  .بطلبهم 

اذا آان من يطلب التدقيق محقا فـي طلبـه فتتحمـل الـشرآة نفقـات التـدقيق ، ويعتبـر قـرار المراقـب                         . 2
فـي دوائـر االجـراء ويحـق للـشرآة ان تعـود بمـا        عاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابال للتنفيذ  بتحديد ات 

  .دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه الي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة 
   
حالي بموجـب القـانون المعـدل        هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص ال           - 

يجـوز لمـساهمين يملكـون مـا ال يقـل عـن             . أ  :  حيث آان نـصها الـسابق آمـا يلـي            2002 لسنة   40رقم  
من راسمال الشرآة المساهمة العامة او شـرآة التوصـية باالسـهم او الـشرآة ذات المـسؤولية                  %) 15(

اقب اجراء تدقيق علـى اعمـال الـشرآة         المحدودة او ربع اعضاء مجلس ادارتها على االقل الطلب من المر          
فـاذا  . ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اآثر لهذه الغاية على نفقة الـشرآة                

اظهر التدقيق وجود اي مخالفة تستوجب التحقيق والتـدقيق فللـوزير احالـة الموضـوع الـى لجنـة تحقيـق            
راقب ويكون احد اعضائها مدقق حسابات مرخص للتحقـق مـن صـحة            خاصة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة الم     
على طالبي التدقيق على اعمـال الـشرآة تقـديم آفالـة بنكيـة              . ب. المخالفة قبل احالتها الى المحكمة    

لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب لتغطية نفقـات التـدقيق اذا مـا تبـين فـي نتيجتـه ان طـالبي                       
  .محقين بطلبهم، اما اذا آانوا محقين في طلبهم فتتحمل الشرآة نفقات التدقيقالتدقيق لم يكونوا 

   
   

  276المادة 
للوزير بناء على تنسيب المراقب تكليـف مـوظفي الـدائرة او أي لجنـة خاصـة يـشكلها للقيـام بتـدقيق                       . أ  

ى سـجالت   القيـام بـذلك االطـالع علـ       حسابات الـشرآة المـساهمة العامـة واعمالهـا ولهـم فـي سـياق                
الشرآة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشرآة آما يحـق لهـم توجيـه االستيـضاحات لموظفيهـا                  

  .تخلف الشرآة عن االستجابة لذلك مخالفة الحكام هذا القانونومدققي حساباتها، ويعتبر 
  .تستثنى البنوك وشرآات التامين من احكام هذه المادة . ب
   
 حيـث آـان نـص       2002 لـسنة    40 المادة بعد تعـديلها بموجـب القـانون المعـدل رقـم               هكذا اصبحت هذه   - 

  .من هذه المادة)ا(تستثنى البنوك والشرآات المالية من احكام الفقرة. ب: السابق آما يلي ) ب(الفقرة 
   
   

  277المادة 
 او شـرآة  اذا لم تشرع أي شرآة مساهمة عامة او شرآة مساهمة خاصة او شرآة توصية باالسـهم               . أ  

تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة ال تقل عن ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خالل سنة من تاريخ   
    سنة دون سبب او مبرر مشروع ، وثبت بعد اخطارها خطيا واالعالن من قبل المراقـب بـصحيفة يوميـة                  

 بيانـات تثبـت قيامهـا بالعمـل وتـصويب         محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل او عدم قيامها بتقديم أي           
يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ، الثين يوما من تاريخ نشر االعالن    اوضاعها خالل ث  

    ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحـدة ، وتبقـى                  
 آــان الــشرآة لــم تــشطب ، وال يمــس هــذا االجــراء صــالحية  مــسؤولية المؤســسين او الــشرآاء قائمــة

  .السجل المحكمة في تصفية الشرآة التي تم شطب تسجيلها من 
لكل شخص ان يطعن فـي قـرار الـشطب خـالل ثالثـة اشـهر مـن تـاريخ نـشر االعـالن فـي الجريـدة                            . ب 

ة آانـت تمـارس اعمالهـا او قامـت          الـشرآ الرسمية لدى المحكمة المختصة ، واذا اقتنعـت المحكمـة بـان             
من هـذه المـادة فتـصدر    ) أ(بتوفيق اوضاعها وفقا الحكام هذا القانون خالل المدة المشار اليها في الفقرة          



تسجيلها وتعتبر الشرآة عندئذ آانها لم تشطب ويظـل وجودهـا مـستمرا بعـد فـرض الغرامـة               قرارا باعادة   
والمصاريف المستحقة عليهـا ، وترسـل المحكمـة        نون ودفع الرسوم    المقررة عليها بموجب احكام هذا القا     

نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خالصته في الجريدة الرسـمية وصـحيفة يوميـة محليـة                   
  .على االقل على نفقة الشرآة واحدة 

  
الي بموجـب القـانون المعـدل        هكذا اصبحت هذه المادة الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحـ            -

اذا لـم تـشرع اي شـرآة مـساهمة عامـة او      . أ :  حيث آان نصها السابق آمـا يلـي   2002 لسنة 40رقم  
شرآة توصية باالسهم او شرآة ذات المسؤولية المحدودة في اعمالها خالل سنة مـن تـسجيلها، يحـق                  

فـي الجريـدة الرسـمية وتبقـى        للوزير بناء على طلب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هـذا الـشطب              
مسؤولية المؤسسين تجاه الغير قائمة آان الشرآة لم تشطب وال يمس هذا االجـراء صـالحية المحكمـة            

لكل فرد ان يطعن في قرار الشطب خالل ثالثـة          . ب. في تصفية الشرآة التي شطب اسمها من السجل       
المحكمـة بـان الـشرآة آانـت تتعـاطى          اشهر من تاريخ نشر االعالن في الجريدة الرسـمية، واذا اقتنعـت             

اعمالها عند الشطب من السجل او ان العدل يقضي باعادة اسمها الى السجل فتصدر قرارًا بذلك وتعتبـر                  
الشرآة عندئذ آانها لم تشطب وظـل وجودهـا مـستمرًا وترسـل المحكمـة نـسخة مـن هـذا القـرار الـى                         

  .المراقب لتنفيذه ونشر خالصته في الجريدة الرسمية
   
   

  278المادة 
   :الباب الخامس عشر

  : العقوبات 
يعاقب آل شخص يرتكب ايًا من االفعال التالية بالحبس من سنة الى ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن           . أ  

  :الف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار
صديق النظـام   اصدار االسهم او شهادتها او القيـام بتـسليمها الـى اصـحابها او عرضـها للتـداول قبـل تـ                     . 1

لها بزيادة راسمالها المصرح به قبل االعالن عن        االساسي للشرآة والموافقة على تاسيسها او السماح        
  . ذلك في الجريدة الرسمية 

اجراء اآتتابات صورية لالسهم او قبول االآتتابات فيها بصورة وهمية او غير حقيقية لشرآات غير قائمـة              . 2
  . او غير حقيقية

  .ر سندات القرض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة الحكام هذا القانوناصدا. 3
تنظيم ميزانية اي شـرآة وحـسابات ارباحهـا وخـسائرها بـصورة غيـر مطابقـة للواقـع او تـضمين تقريـر                        . 4

غيـر  غير صحيحة واالدالء الـى هيئتهـا العامـة بمعلومـات            مجلس ادارتها او تقرير مدققي حساباتها بيانات        
الحقيقيـة عـن    صحيحة او آتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذآرها وذلك بقصد اخفـاء حالـة الـشرآة                 

  .المساهمين او ذوي العالقة
  .توزيع ارباح صورية او غير مطابقة لحالة الشرآة الحقيقية. 5
لجـرائم المبينـة   من هذه المـادة علـى المتـدخل فـي ا          ) ا(تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة       . ب

  .فيها والمحرض عليها
   
   

  279المادة 
اذا ارتكبت الشرآة المساهمة العامة او شرآة التوصية باالسهم او الـشرآة المحـدودة المـسؤولية او                 . أ  

ال تقل عن الف دينار وال تتجاوز عـشرة آالف          المساهمة الخاصة مخالفة الحكام هذا القانون تعاقب بغرامة         
  .طال التصرف المخالف اذا رات المحكمة وجها لذلكدينار مع اب

   
   
من هذه المادة لـم تحفـظ دفـاتر حـسابات     ) ا(اذا ظهر ان ايا من الشرآات المنصوص عليها في الفقرة  . ب

ارتكبا جرما يعاقب عليه بالحبس مدة ال تقـل عـن           منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد         
  .  سنةشهر وال تزيد على

مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة ال تقل عن الـف دينـار وال تتجـاوز                      . ج
مدققي الحسابات او االشخاص المكلفين من قبل الوزير عشرة االف دينار آل من يمتنع عمدا عن تمكين     

يمتنع عن قانون او االطالع على دفاترها ووثائقها او  او المراقب ، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا ال        
  .تقديم المعلومات وااليضاحات الالزمة لهم 

  
   .2002 لسنة 40 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم -
   
   

  280المادة 
انـات ال تتفـق وواقـع حـسابات         يعتبر مدقق الحسابات، الذي يخالف احكام هذا القانون بتقديم تقـارير او بي            

الشرآة التي قام بتدقيقها انه ارتكب جرمًا ويعاقب عليه بالحبس مـدة ال تقـل عـن سـتة اشـهر وال تزيـد                        



على ثالثة سنوات او بغرامة ال تقل عن الف دينار او بكلتا العقوبتين وال يحـول ذلـك دون تعرضـه للعقوبـات              
  .نة المعمول بهاالمسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمه

   
   

  281المادة 
يعاقب آل شريك متضامن في اي شرآة تضامن او شرآة التوصية البـسيطة تخلـف عـن اجـراء اي تغييـر                      
طارئ على عقد الشرآة بغرامة مقدارها دينار واحد عن آل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقـضاء شـهر             

  .من تاريخ حدوث هذا التغيير
   
   

  282المادة 
فة الي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة آل مخال

  .خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على الف دينار
   
   

  283المادة 
  :احكام ختامية 

الع على جميـع سـجالت الـشرآة        يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضين خطيا من قبله حق االط         . أ  
نسخ مـن تلـك الـسجالت والـدفاتر والوثـائق لغايـات             ودفاترها ووثائقها ، آما يكون لهم حق الحصول على          

تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون ، وعلى الـسلطات الرسـمية المختـصة ومـسؤولي                  
  .الغاية الشرآات تقديم المساعدة الالزمة لهذه وموظفي 

يتولى تمثيل الوزير او المراقب او الدائرة امام مختلف المحاآم في القضايا الحقوقيـة واالداريـة وغيرهـا                . ب
الصادرة بمقتضاه والتـي يكـون أي مـنهم طرفـا فيهـا ،              التي تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون واالنظمة         

    دائرة الحقـوقيين ، ويمـارس آـل مـنهم صـالحية        الموظف الذي يفوضه الوزير او المراقب من موظفي الـ         
مساعد المحامي العام المدني وفقا الحكام قانون تـشكيل المحـاآم النظاميـة المعمـول بـه ، آمـا يجـوز                      

  .الفقرة للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محام لغايات هذه 
  
لتصبح  ) 286 - 283( ترقيم المواد السابقة الى القانون االصلي واعيد  ) 285 - 183(  اضيفت المواد من -

   .2002 لسنة 40على التوالي بموجب القانون المعدل رقم  ) 289 - 286( من 
   
   

  284المادة 
تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشرآات والناشئة عن تطبيـق احكـام هـذا القـانون صـفة                  . أ  

  .االستعجال لدى المحاآم المختصة 
يجــري تبليــغ أي آتــاب او قــرار او اشــعار صــادر عــن الــوزير او المراقــب وفــق هــذا القــانون واالنظمــة    . ب

بتـسليمه لـه شخـصيا او لمـن يمثلـه قانونـا او          والتعليمات الـصادرة بمقتـضاه الـى الـشخص المعنـي امـا              
  .بارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة 

آل آتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب االصول الـى الـشخص          يعتبر  . ج
  .المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه 

اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل فيعتبر انـه قـد تـم تبليغـه بعـد مـرور            . د
تاريخ ارسالها اذا آان هذا الشخص مقيمـا داخـل المملكـة او ثالثـين يومـا علـى                   خمسة عشر يوما على     

تاريخ ارسالها اذا آان الشخص مقيما خارج المملكة ، ويكفي الثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل علـى ان                   
  .من هذه المادة ) ب(الورقة المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة 

من هذه المادة فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين        ) د(و  ) ج(و  ) ب(اذا تعذر التبليغ وفقا الحكام الفقرات       .ـه
اجور النشر على نفقة الشخص المعنـي او الـشرآة          على االقل في صحيفتين محليتين يوميتين ، وتكون         

  .ا قانونيا من جميع الوجوه ذات العالقة وفقا لما يقرره المراقب ، ويعتبر هذا النشر تبليغ
  
   

  285المادة 
دون االخالل باحكام التصفية االجبارية المنصوص عليها في هذا القانون ، اذا تخلفت شرآة عن توفيـق          . أ  

لـم يعـد لهـا مقـر او انهـا قـد توقفـت عـن ممارسـة                   اوضاعها وفقا الحكام القانون او اذا تبين للمراقـب انـه            
ا بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان               اعمالها او عن قيامه   

، ارة حسبما يقتضيه نظامها الـداخلي     تنتخب الهيئة العامة للشرآة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس اد           
ين محليتـين وقـف     ونشر االعالن في صحيفتين يـوميت      وبعد انذار الشرآة خطيا لمدة شهر     فيجوز للمراقب   

عمل تلك الشرآة ونقلها الى سجل خاص بالشرآات الموقوفة ، وفي هذه الحالـة يمتنـع علـى الـشرآة                    
باي تصرفات او اعمال ، آما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس ادارتها جميـع صـالحياتهم ، اال                    القيام  

تمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل         واس  من تقرير استمرار عمل الشرآة     ان ذلك ال يمنع   



   تلك الشرآة وقيدها في سـجل الـشرآات الموقوفـة لمـصلحة الغيـر ، وفـي آـل االحـوال يعتبـر رئـيس                          
مجلس ادارة الشرآة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشرآة متضامنا مع الشرآة في تحمل أي ضرر قد                  

  .يلحق بالغير 
 من اجل تمكين الشرآة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقـل الـشرآة مـن                  يجوز للمراقب . ب

على طلب الشرآة اذا تبين له بانها قد قامت         سجل الشرآات الموقوفة الى سجل الشرآات العاملة بناء         
  .بتوفيق اوضاعها وفقا الحكام هذا القانون 

موقوفة لمدة تزيد علـى سـنة دون ان تقـوم الـشرآة او              اذا استمر قيد الشرآة في سجل الشرآات ال       . ج
سجل الشرآات العاملة وفقا الحكام الفقـرة  الشرآاء فيها باالعمال واالجراءات المطلوبة العادة قيدها في  

من هذه المادة ، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ االجراءات الالزمة لتـصفية تلـك الـشرآة تـصفية          ) ب(
  .وفقا الحكام هذا القانون اجبارية 

  
   

  286المادة 
تعتبر جميع الشرآات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بهـا قبـل نفـاذ هـذا القـانون قائمـة وآانهـا                     . أ  

  .مسجلة وفق احكامه
على الشرآات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها واجـراء التعـديالت الالزمـة علـى عقـود                   . ب

واحـدة مـن تـاريخ نفـاذ هـذا القـانون، وذلـك دون               وانظمتها االساسية خالل مدة ال تتجاوز سنة        تاسيسها  
  .الحاجة الى دعوة هيئاتها العامة القرار هذه التعديالت

  
   
   

  287المادة 
  :لمجلس الوزراء اصدار االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي

  .يد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق احكام هذا القانونتحد. أ 
  .تنظم النماذج الخاصة بعقد التاسيس والوثائق االخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ب
للوزير تفويض بعض صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المراقب، وللمراقب تفويض اي من               . ج

الـشرآات فـي الـوزارة علـى ان تكـون الـصالحية محـددة            مديريـة مراقبـة      صالحياته الى اي مـن مـوظفي      
  .وبصورة خطية

   
   
  288المادة  

 والتعديالت التي ادخلت عليه آما تلغى نـصوص واحكـام اي            1964لسنة  ) 12(يلغى قانون الشرآات رقم     
  .تشريعات اخرى تتعارض مع احكام هذا القانون

   
   

  289المادة 
  . والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانونرئيس الوزراء
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