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  قانون الشركات

  2010لسنة  (   )رقم 
  

  

  

  األحكام العامة    الباب األول

 تعريفات             )1(المادة 

 نطاق تطبيق القانون     )2(المادة 

  تأسيس الشركة وتسجيلها     )3(المادة 

 موانع التسجيل واالعتراض على التسجيل     ) 4(المادة 

 أنواع الشركات     )5(المادة 

  اع أخرى من الشركاتأنو    ) 6(المادة 

  سجل الشركات    )7(المادة 
 

  الشركة العادية العامة     الثانيالباب 

  تأسيس شركة العادية العامة وتسجيلها     األولالفصل 

  تأسيس الشركة    ) 8(المادة 

  اسم الشركة     ) 9(المادة 

  اجراءات التسجيل     ) 10(المادة 

 العامةسجل الشركات العادية )             11(المادة 

  تغيير او تعديل االسم     ) 12(المادة 

 تعديل عقد الشركة     ) 13(المادة 

  عدم التقيد باجراءات التسجيل    ) 14(المادة 

  حقوق الشركاء والتزاماتهم     ) 15(المادة 

  ادارة الشركة العادية العامة وعالقة الشركاء ببعضهم وبالغير    الفصل الثاني 

  ة ادارة الشرك    )  16(المادة 

  واجبات المفوض بادارة الشركة     ) 17(المادة 
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 واجبات المفوض بادارة الشركة عند انتهاء تفويضه     ) 18(المادة 

  عزل المفوض عن ادارة الشركة     ) 19(المادة 

 االعمال التي ال يجوز للشريك القيام بها     ) 20(المادة 

 نفقات المفوض بادارة الشركة     ) 21(المادة 

  اخراج احد الشركاء من الشركة     )22(المادة 

  دفاتر وقيود وسجالت الشركة     ) 23(المادة 

  مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها     ) 24(المادة 

 مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة     ) 25(المادة 

  مخاصمة الشركة    ) 26(المادة 

  االنسحاب من الشركة     ) 27(المادة 

  إلى الشركةضم الشريك     )28(المادة 

  وفاة احد الشركاء     ) 29(المادة 

  افالس احد الشركاء     ) 30(المادة 

  انقضاء الشركة العادية العامة وتصفيتها    الفصل الثالث 

  الحاالت التي تنقضي فيها الشركة     ) 31(المادة 

 فسخ الشركة     ) 32(المادة 

  توقف الشركة     ) 33(المادة 

  تصفية الشركة    ) 34(المادة 

  تعيين المصفي    )35(لمادة ا

  أعمال المصفي    ) 36(المادة 

  واجبات المصفي    ) 37(المادة 

  تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة     )  38( المادة

  واجبات المصفي عند االنتهاء من التصفية    )39(المادة 

   

  الشركة العادية المحدودة     الثالثالباب 

  ية المحدودةتأسيس الشركة العاد  )40(المادة 

  الشركة اسم    )41(المادة 



3 
 

  ادارة الشركة     )42(المادة 

 تنازل الشريك محدود المسؤولية عن حصته     )43(المادة 

  ضم شريك جديد الى الشركة     )44(المادة 

  عزل المفوض بادارة الشركة     )45(المادة 

  التعديل في غايات الشركة    )46(الماده 

  بين الشركاء الفصل في الخالف    )47(الماده 

 الحاالت التي ال تفسخ فيها الشركة    )48(المادة 

تطبيق االحكام المتعلقة بالشركة العادية العامة علـى الشـركة       )49(المادة 

  العادية المحدودة 
 

  الشركات المساهمة الخصوصية      الرابعالباب 

  تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية    )50(المادة 

  شركةال رأسمال    )51(المادة 

  أنواع األسهم وخيارات المساهمة    )52(المادة 

  طلب التأسيس    ) 53(المادة 

  االطالع على بيانات الشركة    ) 54(المادة 

  التسجيل اجراءات    )55(المادة 

  العينية المقدمات    )56(المادة 

  االدارة مجلس    )57(المادة 

  االدارة مسؤولية مجلس    )58(المادة 

  تي تتضمن مصالح شخصيةالصفقات ال    )59(المادة 

  التزامات االدارة والموظفين    )60(المادة 

  اعداد الحسابات    )61(المادة 

  الهيئة العامة    )62( المادة

  اختصاص الهيئة العامة غير العادية    )63(المادة 

  اجتماعات الهيئة العامة    )64(المادة 

  نصاب اجتماعات الهيئة العامة    )65(المادة 

  ات الهيئة العامةقرار    )66(المادة 
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  تخفيض رأس المال    )67(المادة 

  سجل المساهمين وتحويل االسهم ورهنها    )68(المادة 

  االعفاء من النشر    )69(المادة 

  االحتياطات    )70(المادة 

  الخسائر الجسيمة    )71(المادة 

  توزيع االرباح    )72(المادة 

  تصفية الشركة المساهمة الخصوصية    )73(المادة 

تطبق االحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة على الشركة   )74(المادة 

  المساهمة الخصوصية

  

 الشركات المساهمة العامة     الخامسالباب 

    تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها    الفصل االول 

  تأسيس الشركة المساهمة العامة وعنوانها ومدتها    )75(المادة 

  ية للشركةالذمة المال    )76(المادة 

  تسجيل الشركة     )77(المادة 

  االعمال المقتصرة على الشركات المساهمة      )78(المادة 

  قبول ورفض تسجيل الشركة     )79(المادة 

  رأس مال الشركة المساهمة العامة واسهمها     الفصل الثاني

  أنواع األسهم      )80(المادة 

  )أسهم الخزينة(ا ألسهمهشراء الشركة المساهمة العامة      )81(المادة 

  رأس مال الشركة وتسديد الجزء غير المكتتب به     )82(المادة 

  قابلية السهم للتجزئة عدم     )83(المادة 

  اسهم الشركة وتسديد قيمتها     )84(المادة 

  سجل اسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم    )85(المادة 

  وتغطيتها االكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة     الفصل الثالث

  تغطية قيمة اسهم المؤسسين     )86( المادة

  حظر التصرف بالسهم التأسيسي      )87(المادة 
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  تغطية قيمة االسهم بواسطة متعهد تغطية     )88(المادة 

  اسس االكتتاب في االسهم     )89(المادة 

  تزويد مراقب  الشركات والهيئة باسماء المكتتبين     )90(المادة 

  يص االسهمتخص     )91(المادة 

  اعادة المبالغ الزائدة عند تخصيص االسهم     )92(المادة 

  جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة االول     )93(المادة 

  اعتراض المساهمين على نفقات التأسيس     )94(المادة 

  تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة     )95(المادة 

  االسهم العينية     الفصل الرابع

  شروط تقديم االسهم العينية     )96(المادة  

  شروط اصدار االسهم العينية    )97(المادة 

  زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة   الفصل السادس

  جواز زيادة رأس المال المصرح به     )98(المادة  

  طرق زيادة رأس المال     )99(المادة 

  لعامةتخفيض رأسمال الشركة المساهمة ا     الفصل السابع

   جواز تخفيض رأس المال غير المكتتب به     )100(المادة 

  اجراءات تخفيض رأس المال     )101(المادة 

  القرض سندات     الفصل الثامن

  القرض سنداتتعريف     )102(المادة 

  القرض سنداتشروط اصدار     )103(المادة 

  .قابلية سندات القرض للتداول    )104(المادة 

 االسمية لسندات القرضالقيمة     )105(المادة 

  دفع قيمة سند القرض    )106(المادة 

  القرض المضمونة باموال او موجودات عينية سنات    )107(المادة 

  القرض  سندات عملة    )108(المادة 

  خالل المدة المقررة سنداتعدم تغطية جميع     )109(المادة 

  القرض القابلة للتحويل سنداتشروط اصدار     )110(المادة 
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  هيئة مالكي سندات القرض    )111(ة الماد

  مهام هيئة مالكي سندات القرض القرض    )112(المادة 

  صالحيات امين االصدار    )113(المادة 

  دعوة امين االصدار الجتماعات الهيئة العامة للشركة    )114(المادة 

  اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض    )115(المادة 

  سناد القرضحق الشركة باطفاء ا    )116(المادة 

  قابلية األوراق المالية للتحويل    ) 117(المادة 

  البيانات المتوجب توفرها في سند القرض    )118(المادة 

  ادارة الشركة المساهمة العامة    الفصل التاسع

  عدد اعضاء مجلس االدارة وكيفية انتخابهم    )119(المادة 

  المجلساالسهم الواجب امتالكها للترشيح لعضوية     )120(المادة 

  االشخاص الذين يمنع عليهم الترشح لعضوية مجلس االدارة    )121(المادة 

تمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية االخـرى فـي عضـوية      )122(المادة 

  مجلس االدارة

  تمثيل الشخص المعنوي في مجلس االدارة    )123(المادة 

  انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس االدارة    )124(المادة 

وجوب تقديم اقرار خطي بما يملكـه اعضـاء مجلـس االدارة        )125(المادة 

  وتزويد المراقب بنسخة عنه

  عدم جواز تقديم قرض العضاء مجلس االدارة    )126(المادة 

  واجبات مجلس االدارة    )127(المادة 

  واجبات العناية    )128(المادة 

  واجبات الوالء    )129(المادة 

  أعمال عضو مجلس اإلدارةعلى  شروط مصادقة الشركة    )130(المادة 

  ممارسة عضو مجلس اإلدارة لصالحياته    )131(المادة 

  رفض الشركة المصادقة على أعمال عضو مجلس اإلدارة    )132(المادة 

  نشر ميزانية الشركة    )133(المادة 
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نفقات و اجور واتعاب ورواتب وعالوات ومكافـآت اعضـاء     )134(المادة 

  المجلس

  عوة الى اجتماع الهيئة العامةالد    )135(المادة 

  االعالن عن موعد اجتماع الهيئة العامة    )136(المادة 

  العضوية في اكثر من مجلس ادارة    )137(المادة 

  شروط عضوية مجلس االدارة    )138(المادة 

  ما يحظر على عضو مجلس االدارة وما يستثنى من الحظر    )139(المادة 

  دارة اثناء غيابهانتخاب عضو مجلس ا    )140(المادة 

  شغور منصب عضو مجلس االدارة     )141(المادة 

  بية واالداريةستنظم االمور المالية والمحا    )142(المادة 

  صالحيات ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة    )143(المادة 

  واجبات وصالحيات المدير العام    )144(المادة 

  اجتماعات المجلس    )145(المادة 

ة االعمال والتصرفات التي يقوم بها رئيس مجلس االدارة الزامي  )146(المادة 

  .للشركة

  مسؤولية اعضاء مجلس االدارة    )147(المادة 

مسؤولية رئيس واعضـاء مجلـس االدارة ومـديرها العـام       )148(المادة 

  وموظفيها عن افشاء اسرار الشركة  

  الحق في اقامة الدعوى    )149(المادة 

  براء الصادر عن الهيئة العامةاالحتجاج باال    )150(المادة 

  مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة    )151(المادة 

  استقالة عضو مجلس االدارة    )152(المادة 

  فقدان عضوية رئيس واعضاء مجلس االدارة    )153(المادة 

  حق الهية العامة في اقالة رئيس واعضاء مجلس االدارة    )154(المادة 

اء مجلس االدارة والمدير العـام وموظفيهـا   منع رئيس واعض    )155(المادة 

  .التداول باسهم الشركة
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حق الوزير في تشكيل لجنة الدارة الشركة عند استقالة رئـيس    )  156(المادة 

  واعضاء مجلس االدارة

  تعرض الشركة الوضاع مالية وادارية سيئة    )157(المادة 

  الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة    الفصل العاشر 

  موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي    )158(لمادة ا

  نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي    )159(المادة 

  صالحيات الهيئة العامة وجدول اعمالها    )160(المادة 

  دعوة الهيئة العامة الجتماع غير عادي    )161(المادة 

  نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي    )162(المادة 

  جدول اعمال الهيئة العامة غير العادي    )163( المادة

  صالحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي    )164(المادة 

الهيئة العامة في اجتماعهـا غيـر العـادي بصـالحيات      تمتع    )165(المادة 

  االجتماع العادي

  القواعد العامة الجتماعات الهيئة العامة  الفصل الحادي عشر

سة اجتماع الهيئة العامة وحضور اعضـاء مجلـس االدارة   رئا  )166(المادة 

  المدير العام 

  حق المناقشة والتصويت على القرارات    167()المادة 

حق المساهم بتوكيل مساهم اخر لحضـور اجتماعـات الهيئـة        )168(المادة 

  العامة 

  االشراف على تنفيذ االجراءات الخاصة بعقد االجتماع    )169(المادة 

  محضر االجتماع    )170(المادة 

توجيه دعوة لكل من المراقب وهيئة سوق رأس المال ومدققي   )171(المادة 

  حسابات الشركة

  الزامية القرارات الصادرة عن الهيئة العامة والطعن فيها    )172(المادة 

  مالية الشركة المساهمة العامة  الفصل الثاني عشر

  اسبة الدولية المعتمدةتنظيم الحسابات وفق معايير المح    )173(المادة 

  بداية وانتهاء السنة المالية    )174(المادة 
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  توزيع االرباح واالحتياطي االجباري    )175(المادة 

  االحتياطي االخياري    )176(المادة 

  مخصص البحث العلمي    )177(المادة 

  وظفينالم وتقاعد صندوق ادخار    )178(المادة 

  مساهميناالرباح وتوزيعها على ال    )179(المادة 

  مدققو الحسابات   عشر الثانيالفصل 

  انتخاب مدقق حسابات    )180(المادة 

  واجبات مدقق الحسابات    )181(المادة 

  عرقلة اعمال مدقق الحسابات    )182(المادة 

 مشتمالت تقرير مدقق الحسابات    )183(المادة 

ـ    )184(المادة  س توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات الماليـة لمجل

 االدارة

 ما يحظر على المدقق القيام به تجاه الشركات المساهمة العامة    )185(المادة  

 حضور المدقق اجتماع الهيئة العامة    )186(المادة 

 مدقق الحسابات وكيل عن المساهمين وحقهم في مناقشته    )187(المادة 

  تبليغ المدقق عن اي مخالفة ترتكبها الشركة    )188(المادة 

  تعويض المدقق للشركة عن اخطائه    )189(المادة 

  يحظر على المدقق افشاء اسرار الشركة    )190(المادة 

 يحظر على المدقق المضاربة باسهم الشركة    )191(المادة 

  اعتماد الشركة لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في فلسطين    )192(المادة 

  الشركة القابضة    السادسالباب 

  ف الشركة القابضةتعري    )193(المادة 

  غايات الشركة القابضة    )194(المادة 

  طرق تأسيس الشركة القابضة    )195(المادة 

  ميزانية الشركة    )196(المادة  

  

  تحول الشركات واندماجها وتملكها    السابعالباب 
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  تحول الشركات    الفصل االول

 دةتحول الشركة العادية العامة والشركة العادية المحدو    )197(المادة 

اجراءات تحول الشركة العاديـة الـى شـركة شـركة         )198(المادة  

  مساهمة خصوصية

اجراءات تحول الشركة المساهمة الخصوصـية الـى شـركة        )199(المادة 

  مساهمة عامة

علـى تحويـل الشـركة المسـاهمة       الـوزير وجوب موافقة    )200(المادة 

 الخصوصية الى شركة مساهمة عامة

  بالموافقة على التحويل وحق الطعن فيه  الوزيرقرار   اعالن    )201(المادة 

  التحويل مشروط باتمام اجراءات التسجيل والنشر    )202(المادة 

  استمرار الشخصية المعنوية السابقة بعد التحويل    )203(المادة 

  اندماج الشركات    الفصل الثاني

 شروط وطرق اندماج الشركات    )204(المادة 

  ت االندماجمتطلبا    )205(المادة 

اعفاء الشركة المندمجة والشـركة الدامجـة مـن الضـرائب       )206(المادة 

 والرسوم

  دراسة طلب االندماج   )207(المادة 

يتوجب على الشركات التي قررت االنـدماج اعـداد حسـابات      )208(المادة 

 مستقلة من تاريخ قرار االندماج وحتى الموافقة عليه

 ذية لالندماجاالجراءات التنفي    )209(المادة 

  تسجيل الشركة الدامجة وشطب الشركة المندمجة ونشر ذلك    )210(المادة  

استمرار مجالس ادارة الشركات طالبة االندماج الـى ان يـتم     )211(المادة 

  تسجيل الشركة الدامجة

  مدة  الطعن في االندماج المخالف للقانون    )212(المادة 

  اج المخالف للقانون والنظاماسباب الطعن في االندم    )213(المادة  

  الطعن باالندماج ال يوقف استمرار اجراءاته    )214(المادة 



11 
 

مسؤولية رئيس واعضاء مجلس االدارة والمدير العام ومـدققو    )215(المادة 

الحسابات للشركة المندمجة او الدامجة عـن المطالبـات قبـل    

  تاريخ الدمج

  شركات المندمجةالشركة الدامجة خلف قانوني لل    )216(المادة 

  تملك الشركات    الفصل  الثالث

  حق للشركة تملك شركة اخرى ومتطلبات التملك    )217(المادة 

  

  الشركات االجنبية    الثامنالباب 

  الشركة االجنبية العاملة    الفصل االول

تعريف الشركة االجنبية العاملة وانواعها وشـروط ممارسـتها       )218(المادة 

 للعمل في فلسطين

  تسجيل الشركة االجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب    )219(دة الما 

صالحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عـن اي      )220(المادة 

 تغيير يطرأ عليها

  واجبات الشركة االجنبية المسجلة    )221(المادة  

  خضوع الشركة االجنبية العاملة للتشريعات الضريبية    )222(المادة 

واجبات الشركة االجنبية طالبة الشطب وما يسري عليها     )223(لمادة ا

  من احكام

  الشركات االجنبية غير العاملة في االراضي الفلسطينية    الفصل الثاني

تعريف الشركة االجنبية غير العاملة وما يحظر عليها ومـوطن    )224(المادة 

  المقر

ـ      )225(المادة  ائق المتوجـب تقـديمها   طلب تسجيل الشركة االجنبيـة والوث

  للمراقب

صالحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عـن اي    )226(المادة 

  تغيير يطرأ عليها

 المميزات التي تتمتع بها الشركة االجنبية غير العاملة    )227(المادة 

  .عدد المستخدمين الفلسطينين في الشركة االجنبية غير العاملة    )228(المادة 
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حق الشركة االجنبية غير العاملة في فتح حساب  في المصارف     )229(المادة 

  التجارية

  حاالت شطب تسجيل الشركة االجنبية غير العاملة    )230(المادة 

  

  تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها تاسع           الباب ال

  االحكام العامة للتصفية    الفصل االول 

  ية والتصفية االجباريةالتصفية االختيار    )231(المادة 

 الحكم بتصفية الشركة يتوجب تعيين مصف لها    )232(المادة 

وجوب توقف ادارة  الشركة التـي تقـرر تصـفيتها ويمثلهـا       )332(المادة 

  المصفي واضافة عبارة تحت التصفية السمها

الحاالت الممنوع القيام بها للشركات تحـت التصـفية والقـاء      )234(المادة 

  وواجبات مأمور التنفيذ وبيع موجوداتها الحجز عليها

 حسم نفقات التصفية وتسديد ديونها    )235(المادة 

مسؤولية رئيس واعضاء مجلس االدارة ومديرها العـام عـن     )236(المادة 

اموال الشركة تحت التصفية وتطبيق احكـام قـانون التجـارة    

  .المتعلقة باالفالس عليهم

المصفي اموالها لدى المصرف المعين من  مدة التصفية وايداع    )237(المادة 

   المراقب

    التصفية االختيارية    الفصل الثاني 

  حاالت تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية    )238(المادة 

  تعيين المصفي وبدء اجراءات التصفية    )239(المادة 

اجراءات المصفي في تسـوية حقـوق الشـركة والتزاماتهـا       )240(المادة 

  جوداتهاوتصفية مو

  الزامية االتفاق بين المصفي ودائني الشركة والطعن فيه    )241(المادة 

الفصل في المسائل الناشئة عن اجراءات التصـفية االختياريـة     )242(المادة 

 وفقا الحكام التصفية االجبارية
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حق المصفي في دعوة الهيئة العامة للشركة للحصـول علـى     )243(المادة 

راه ضروريا وحقه في دعوة الـدائنين  موافقتها على اي امر ي

  ليبين لهم دين كل منهم

  تحويل التصفية االختيارية الى تصفية اجبارية    )244(المادة 

  التصفية االجبارية    الفصل الثالث

 حاالت تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية    )245(المادة 

ضـد   بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الـدعاوى المقامـة    )246(المادة 

  الشركة

  تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة    )247(المادة 

 االجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة    )248(المادة 

 واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته    )249(المادة 

 استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية    )250(المادة  

 عد صدور قرار فسخهاانقضاء الشركة ب    )251(المادة  

        

  الرقابة على الشركات     العاشرالباب 

 للوزير والمراقب اتخاذ االجراءات المناسبة لمراقبة الشركات    )252(المادة 

  حق المساهم في االطالع على وثائق الشركة    )253(المادة 

حق المساهمين الطلب من المراقب اجراء تدقيق علـى اعمـال     )254(المادة 

   د تقديمهم كفالة لتغطية نفقات التدقيقالشركة بع

حق الوزير بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واستثناء   )255(المادة 

 وشركات التأمين مصارفال

شــطب الشــركة المســاهمة العامــة و الشــركة المســاهمة   )256(المادة 

الخصوصية اذا لم تمارس اعمالها خالل سنة من تسجيلها وحق 

 الشطبالطعن في قرار 
   

  العقوبات   الحادي عشرالباب 

  عقوبة الحبس    )257(المادة 
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عقوبة الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخصوصـية اذا    )258(المادة 

 ارتكبت مخالفة الحكام هذا القانون

عقوبة الشركات العادية العامة والعادية المحدودة إذا ارتكبـت    )259(المادة 

  مخالفة ألحكام هذا القانون

عقوبة الشركاء في شركات  العادية العامة والعادية المحـدودة    )260(المادة 

  الذين تخلفوا عن اجراء اي تغيير طارئ على عقد الشركة

  عقوبة مدقق الحسابات الذي يخالف احكام هذا القانون    )261(المادة 

 استخدام الوسائل الميكانيكية أو االلكترونية    )262(المادة 

لعقوبة المفروضة على مخالفة احكام هذا القانون او اي نظـام  ا  )263(المادة 

 او امر صادر بمقتضاه التي لم يرد بشانها نص خاص

  

        أحكام ختامية  الباب الثاني عشر

  ختم الشركة    )264(المادة  

لمراقب وموظفي اإلدارة االطالع علـى جميـع سـجالت    احق   )265(المادة

  الشركة

  لصفة االستعجا    )266(المادة 

  المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالشركة    )267(المادة 

  تخلف الشركة عن توفيق اوضاعها    )268(المادة 

  الحية مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ص    )269(المادة 

  عاوى المساهمين الشخصية تجاه أعضاء مجلس اإلدارةد    )270(المادة 

  ت األجنبيةسريان أحكام التصفية على الشركا    )271(المادة 

  فرض الرسوم     )272(المادة 

 نفاذ هذا القانون على الشركات القائمة وتوفيق اوضاعها    )273(المادة 

  اصدار االنظمة الالزمة لتنفيذ احكامه    )274(المادة  

  االلغاءات    )275(المادة  

   المكلفون بتنفيذ القانون    )276(المادة  
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  2010 لسنة(    ) مشروع قانون الشركات رقم 

  

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  وبعد االطالع على القانون االساسي المعدل،

  المطبق في الضفة الغربية وتعديالته،  1964لسنة ) 12(وقانون الشركات رقم 

  المطبق في غزة، 1929وقانون الشركات  لسنة 

  المطبق في غزة، 1930لسنة ) 19(ادية رقم وقانون الشركات الع

  ،1966لسنة ) 12(وقانون التجارة رقم 

  ،..........وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

من القانون األساسي المعـدل  ) 43(واستنادا إلى الصالحيات المخولة لنا قانوناً بموجب المادة 

    ،2003لسنة 

  ات المصلحة العامة،وبناء على مقتضي

  

  :اصدرنا القانون التالي

  

  الباب األول 

  التعاريف واألحكام العامة

  )1(المادة 

 تعريفات 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مـا لـم تـدل    

  : القرينة على غير ذلك

  . وزارة االقتصاد الوطني      : الوزارة

  . ير االقتصاد الوطنيوز      : الوزير

  .المعين وفق أحكام القانون مراقب الشركات      : المراقب

مديرية الشركات وتشمل ادارتي التسجيل والرقابة والتـدقيق    :المديرية

  .ويرأسها المراقب

  .اإلدارة العامة لتسجيل الشركات      :إدارة التسجيل

  . يقاإلدارة العامة للرقابة والتدق    :إدارة الرقابة والتدقيق
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أو  ذا القانونوفق أحكام ه يتم تأسيسها أو تسجيلها كل شركة  :الشركة

القوانين السابقة التي كانت سارية في الضفة الغربية وغزة 

  .قبل نفاذ هذا القانون

  . شركةلل الرئيسيمركز ال  :الشركة عنوان

طرأ عليها من المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً وما ي    :معايير المحاسبة الدولية

  .تعديالت

هي القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال   :السيطرة

على أعمال شخص آخر وقراراته وفقاً لقانون األوراق المالية 

  .واألنظمة الصادرة بمقتضاه الساري

يشمل إعادة هيكلة رأسمال الشركة من خالل تجميـع أسـهم     :إعادة هيكلة رأس المال

األسهم إلى أسهم فئـات مختلفـة، أو    ئةختلفة أو تجزفئات م

  .باستخدام كال الوسيلتين

ئنيها علـى  اتعني االتفاق الذي يبرم بين الشركة المساهمة ود  :تسوية الديون

إعادة هيكلة الديون أو إلغائها أو إلغاء جزء منها، أو االتفـاق  

على التغيير في حقوق دائني الشركة المساهمة أو في شروط 

  .ديون التي في ذمتهاال

المركـز الـرئيس للشـركة     فيهـا  التي يقـع البداية  محكمة  : المختصة محكمةال

فـي   سطينيه او مركز الفرع الرئيس للشـركة األجنبيـة  لالف

  . فلسطين

  .المرخص لها حسب األصول الوراق الماليهاسوق       : السوق

 .هيئة سوق راس المال الفلسطينيه        : الهيئه

  

  )2(المادة 

 نطاق تطبيق القانون 

وعلى المسائل التي تناولتهـا نصوصـه،    الواردة فيهتسري أحكام هذا القانون على الشركات 

يستكمل أي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة إلى كل شركة بالرجوع إلى عقـد  و

ول هـذا  فان لم يوجد فيه حكم يتنا، وإلى أحكام قانون التجارة الداخلي تأسيس الشركة ونظامها

االمر يرجع الى القانون المدني واال فتطبق احكام العرف التجاري واالسترشاد باالجتهـادات  

  . القضائية والفقهية وقواعد العدالة
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  )3(المادة 

  تأسيس الشركة وتسجيلها 

بمقتضى هذا القانون  وتسجيلها يتم تأسيس الشركة) ث( 6)7( مع مراعاة احكام المادة .أ 

فلسـطيني  تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتباريـاً   وتعتبر كل شركة بعد

 . فلسطينالجنسية ويكون مركزها الرئيس في 

ال يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من اي جهة أخـرى اال اذا    .ب 

 .ذلك خالف اقتضى تشريع نافذ 

اي مـن   عنـد تأسـيس  تسـجيل  العلى طلب المؤسسون او وكالئهم القانونين  يوقع .ج 

خطيا ويجوز التوقيع علـى   المديرية الشركات المنصوص عليها في هذا القانون امام

 . احد المحامين المزاولينأو  الطلب امام الكاتب العدل

ؤسسون ممن قبل الشركاء ال يتم التوقيع مع مراعاة االحكام المتعلقة بالشركات العادية .د 

نظامها الداخلي امام احـد المحـامين   عقد تاسيس الشركة واو وكالئهم القانونين على 

  .او من يفوضه خطياويجوز التوقيع أمام المراقب  تحت طائلة المسؤولية المزاولين

  

  )4(المادة 

 موانع التسجيل واالعتراض على التسجيل

احتيالية او غير الغراض  تاتخذأو غايات راقب رفض تسجيل شركة باسم ملليجوز  .أ 

 .قانونية

ة باسم شركة اخرى او باسم عالمة تجاريـة مسـجلة فـي    ال يجوز تسجيل أي شرك .ب 

 . تضليلاو باسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي الى اللبس او ال فلسطين

   :على تسجيل أي شركة وذلك على النحو التالي يجوز ألي شركة أن تعترض .ج 

يوماً من تـاريخ نشـر    ثالثينخطيا لدى الوزير خالل يجب أن يكون االعتراض  .1

لغاء تسـجيل تلـك الشـركة    ركة اخرى في الجريدة الرسمية إلش القرار بتسجيل

االخرى اذا كان االسم الذي سجلت به مماثالً السمها أو يشبهه الى درجة قد تؤدي 

 .الى اللبس أو الغش

من تـاريخ   خالل ثالثين يوما على الشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفوعها .2

 .قرار الوزير 

الشـركة   أقصاه ثالثين يوما مـن تـاريخ تقـديم    خالل مدة قراره يصدر الوزير .3

  .دفوعها المعترض عليها
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يومـا مـن    ستينلدى محكمة العدل العليا خالل الطعن فيه  قرارالللمتضرر من   .4

االعالن عنه في احدى الصحف المحلية اليومية او مضي المدة الواجـب صـدور   

  .قرار الوزير خاللها

  

  ) 5(المادة 

 تأنواع الشركا

 : التاليةأحد االشكال  تؤسس في فلسطينالتي  ركاتالش تتخذ

 .العاديه العامهشركة ال .أ 

 .العادية المحدودةشركة لا  .ب 

 . ة المحدودةالمساهمه الخصوصيالشركة  .ج 

 .المحدودة المساهمة العامةشركة ال .د 

  .من هذا القانون) 6(ت األخرى المنصوص عليها في المادة االشرك  .ه 

  

  )6( المادة

  اتأنواع أخرى من الشرك

  الشركات المدنية .أ 

" سجل الشـركات المدنيـة  "تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى  .1

المهنـي المتكامـل او    االختصـاص  وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي

واحكام القوانين الخاصة بهـا وعقودهـا    ألحكام مجلة األحكام العدليةوتخضع المماثل 

 .وانظمتها الداخلية

دخول شركاء جدد من نفس المهنة او خروج شركاء منها وال تخضع الحكـام   يجوز  .2

 .من االفالس االفالس والصلح الواقي

يسري على تسجيلها والتغيرات عليها االحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر  .3

  .الصادرة بمقتضاها الذي ال يتعارض مع احكام القوانين واالنظمة

ء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة، وكانت غايـات الشـركة   اذا كان جميع الشركا .4

بتلك المهنة، يجوز للشركاء والمرتبطة تقتصر على ممارسة االعمال واالنشطة المتعلقة 

ان يتفقوا في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصـة الدارة  

فيها ووضع القيود  او االسهم  صصالشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الح

  .الالزمة لذلك او وضع احكام خاصة الي مسائل اخرى متعلقة بالشركة
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  الشركات غير الربحية . ب

 الشركة  المساهمة الخصوصـية  شكلتتخذ يجوز تسجيل شركات ال تهدف الى تحقيق الربح 

" تحقيـق الـربح  سجل الشركات التي ال تهدف الى "خاص يسمى في سجل  سجل وت المحدودة

والرقابة عليها واسـلوب   تها واالعمال التي يحق لها ممارستهاوتحدد احكامها وشروطها وغايا

وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها واسلوب انفاقهـا وتصـفيتها   

ـ    ائر وايلولة اموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب ان تقوم بتقـديمها للمراقـب وس

  .االمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية

  

  الشركات الحكومية. ت

إنشـاء  السلطة التنفذية بقرار من ، او احدى  المؤسسات او الهيئات التابعة لها يجوز للحكومة

وتسجل لـدى   غير الحكومة،من شركات مساهمة تنفرد او تشترك بملكيتها مع شركاء أخرين 

  .وتنظم بموجب قانون خاص" سجل الشركات الحكومية"اص يسمى المراقب بسجل خ

  

  اتفاقيات تبرمها الحكومة مع دول اخرىشركات تسجل وفق  . ث

تسجل الشركات التي تؤسس في فلسطين بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولة اخرى 

و المنظمات التابعـة  والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات ا

لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وتخضع هذه الشركات لالحكام والشـروط  

المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحاالت التي لم ينص عليها في االتفاقيات والعقود 

  .التي تم تاسيسها بموجبها واالنظمة التاسيسية الخاصة بها

  

  احدشركة الشخص الو. ج 

  :تؤسس او تنشأ شركة مملوكة لشخص واحد في اي من الحاالت التاليةجوز أن ي) أ

 .خصوصية تابعة لهاضة بتأسيس او ملكية شركة مساهمة قيام الشركة القاب .1

قيام الحكومة او احدى  المؤسسات او الهيئات التابعة لها بتأسـيس شـركة تمـارس     .2

 .د في هذا القانونوار شركة حكومية كما هو كون االعمال التجارية وت

بمؤسس واحـد  حكومية مساهمة عامة  ان تؤسس شركة مساهمة خصوصية اوجوز ي .3

 ،للمراقب الذي يوصي بدوره للوزير لقبول تسـجيلها معقولة وذلك بعد تقديم مبررات 

وفي هذه الحالة تخضع الحكام الشركة المسـاهمة الخصوصـية او العامـة حسـب     

ه الشركة كونهـا  القانون باستثناء ما يخالف طبيعة هذمقتضى الحال والواردة في هذا 

  .مملوكة لشخص واحد
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ألغراض هذا القانون تعتبر الذمة المالية لشركة الشخص الواحد منفصلة عن الذمة المالية  )ب

الشخصية لمؤسس هذه الشركة، إال أنه يجوز رفع الستار عن الذمة المالية الشخصية للمؤسس 

  .ية شخصية في حاالت محددة يصدر الوزير تعليمات بخصوصهاالً مسئولوواعتباره مسؤ

  .يصدر الوزير تعليمات ينظم فيها أحكام شركة الشخص الواحد) ت

  

  )7(المادة 

  سجل الشركات 

الشركات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها  عاأنو سجالً خاصاً بكل نوع منالمراقب نظم ي

  .طرأ على الشركة بعد التسجيلوتدرج فيه التعديالت والتغييرات التي ت

  

  الثانيالباب 

  الشركة العادية العامة

   الفصل االول

  شركة العادية العامة وتسجيلهاالتأسيس 

  

  )8(المادة 

  تأسيس الشركة

تتألف الشركة العادية العامة من عدد من االشخاص الطبيعيين ال يقل عن اثنين وال يزيد ) أ

عى في لى ذلك نتيجة لالرث او الوصية، على ان تراعلى عشرين، اال اذا طرأت الزيادة ع

  .من هذا القانون) 29(والمادة  )9( هذه الزيادة احكام المادة

   

يكتسب الشريك في الشركة العادية العامة صفة التاجر، ويعتبر ممارسا العمـال التجـارة   ) ب 

  :على أن تتوفر فيه الشروط التالية

  .أن يكون فلسطيني الجنسية .1

 .من الوزير الشريك اجنبيا  يتعين الحصول على اذناذا كان  .2

 .متمتعاً باألهلية القانونية .3

  قد اكمل الثامنة عشر من عمرهان يكون  .4

  

  

  



21 
 

  )9(المادة 

 الشركة اسم

الشركة العادية العامة من اسماء  الشركاء فيها، او من لقب او كنية كل منهم، او  اسميتألف ) أ

ه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او اسمائهم عبارة من اسم واحد او اكثر منهم او لقب

حسب مقتضى الحال، او ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب ان يكـون  " وشركاهم"او " وشركاه"

  . اسم الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة

لتجـاري  للشركة العادية العامة ان تتخذ لها اسما تجاريا خاصا على ان يقترن هذا االسم ا) ب

باالسم الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامـل  

  . بها وفي مراسالتها

اذا توفي جميع الشركاء في  الشركة العادية العامة او بعضهم وكان اسم الشركة مسـجال  ) ج

الشـركة واسـتعماله اذا     شركاء الباقين بموافقة المراقب االحتفاظ باسمالباسمائهم فلورثتهم و

  . تبين له بأن عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية

  

  )10(المادة 

  اجراءات التسجيل

الشركة موقع من تاسيس  مرفقا به النسخة األصلية من عقد المراقبيقدم طلب التسجيل الى ) أ

ـ  )ث( )4(الشركاء جميعا، وفقا الحكام المادة  د الشـركة  من هذا القانون على ان يتضمن عق

  : وبيانها ما يلي

 . اسم الشركة .1

   .واعمارهم وعناوينهماسماء الشركاء  .2

   .المركز الرئيسي للشركة .3

   .رأسمال الشركة وحصة كل شريك مقدار .4

   .غايات الشركة .5

   .مدة الشركة اذا كانت محدودة .6

  .المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصالحياتهماألشخاص اسم الشخص او  .7

 .شركةعنوان ال .8

وضع الشركة في حالة وفاة أي شريك أو افالسه أو الحجر عليـه أو وفـاة الشـركاء     .9

 . جمعياً

  .االحكام الخاصة التي يتفق عليها الشركاء .10
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المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ   يصدر) ب

له رفض الطلب اذا تبين ان يجوز ، حكماًعتبر الطلب مقبوال يالك بغير ذو تقديم طلب التسجيل

في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العـام او احكـام التشـريعات    

المعمول بها ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خالل المدة التي يحددها وللشـركاء االعتـراض   

ـ   الـوزير فـي   يفصـل  . يهمعلى قرار الرفض الى الوزير خالل ثالثين يوما من تبليغـه ال

االعتراض خالل ثالثين يوما، واذا قرر الوزير رفض االعتراض فيحق للمعترضين الطعـن  

يوما من تاريخ تبليغهم القرار او انقضاء المدة  ستين اره لدى محكمة العدل العليا خاللفي قر

 .الواجب صدور القرار خاللها

العامة او تمت هذه الموافقـة بقـرار مـن    اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة العادية ) ت

من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسـوم التسـجيل،   ) ب(الوزير بمقتضى احكام الفقرة 

ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع االجـراءات القانونيـة،   

ي مركزها الرئيسي، كما يقـوم  ويترتب على الشركة االحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر ف

 . المراقب بنشر اعالن تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية

لشركة العادية العامة ان تباشر اعمالها او تمارس ايا منها اال بعد تسجيلها ودفع لال يجوز ) ث

  . هذا القانون ألحكاموفقا  بة عليها المترت الرسوم

  

  )11(المادة 

  سجل الشركات العادية

  .هذا القانون ألحكامبالشركات العادية العامة وفقا لنص سجالً خاصاً المراقب نظم ي

  

  )12(المادة 

 االسمتغيير او تعديل 

للشركة العادية العامة بعد تسجيلها ان تغير اسـمها او  يجوز ) 4(مع مراعاة ما ورد في المادة 

يل على ما للشركة من حقوق تدخل تعديال عليه بموافقة المراقب وال يؤثر هذا التغيير او التعد

وما عليها من التزامات، كما ال يكون سببا في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي 

قامت به او قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير السـمها  

ثالثـين  ذلك خـالل  او التعديل الذي ادخلته عليه في السجل الخاص بشركات العادية العامة و

من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسـمية وفـي احـدى     يوما

  .الصحف اليومية المحلية على االقل على نفقة الشركة
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  )13(المادة 

 تعديل عقد الشركة

لت او على اي بيان من البيانات التي سـج شركة العادية العامة التغيير على عقد  اذا طرأ اي

على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير او التعديل في السجل الخـاص  فبموجبها 

بشركات العادية العامة وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ وقوعه او اجراءه وتتبع اجـراءات  

الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقـب ان ينشـر فـي احـدى     

   . ية اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضروريا على نفقة الشركةالصحف المحل

  

  )14(المادة 

 عدم التقيد باجراءات التسجيل

من هذا القـانون مـن    في هذا الفصلالتقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها  عدمال يمنع 

او من تقرير بطـالن  تقرير وجود الشركة فعال او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير 

اي مـن   عدم التقيـد بـإجراءات التسـجيل   الشركة او التغيير لمصلحة الغير وال يستفيد من 

الشركاء، ويعتبر كل شريك متضامنا مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغيـر فـي تحمـل اي    

  .ضرر ينتج عن ذلك

  

  )15(المادة 

 حقوق الشركاء والتزاماتهم

من هذه المادة يحدد عقد الشركة العادية العامة حقوق الشركاء ) ب(مع مراعاة احكام الفقرة ) أ

وااللتزامات المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع االرباح او الخسـائر  

  . فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة

تفاق على تغيير او تعديل حقوقهم وااللتزامات للشركاء في الشركة العادية العامة االيجوز ) ب

المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلـك ان  

  .يخضع الحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون
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  الفصل الثاني

  ركاء ببعضهم وبالغيرادارة الشركة العادية العامة وعالقة الش

  

  )16(المادة 

 ادارة الشركة

تكون إدارة الشركة العادية العامة لجميع الشركاء إال إذا عهد باإلدارة بمقتضى عقد الشركة ) أ

 .أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو الى شخص غير شريك

شركة باألعمال كل مفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها وكيالً عن الشركة ويلزم اليعتبر ) ب

  .التي قام بها نيابة عن الشركة وباآلثار المترتبة على هذه األعمال

  

  )17( المادة

 واجبات المفوض بادارة الشركة

على الشخص المفوض بادارة الشركة العادية العامة سواء أكان شريكا فيها او لم يكن يجب ) أ

ى حقوقها ويراعـي مصـالحها،   ان يقوم بالعمل لصالحها بكل امانة واخالص، وان يحافظ عل

وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن اعمال الشركة ومعلومات وبيانـات وافيـة   

عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومـات  

  . والبيانات منه

لية ضمان اي ضرر يلحقـه  يتحمل الشخص المفوض بادارة الشركة العادية العامة مسؤو) ب

همالـه او  سواء باستغالل اسمها أو عالمتها التجارية او شهرتها او يلحق بها بسبب ا بالشركة

من تاريخ علم الشركاء في بانقضاء خمس سنوات  بالتعويض الحق بالمطالبةسقط يتقصيره، و

    .الشركة

عن كل للشركاء م حسابا ان يقدعلى الشخص المفوض بادارة الشركة العادية العامة يجب  )ج

منفعة حازها دون موافقة باقي الشركاء من اي معاملة تتعلق بها او من جراء استعمال اموالها 

  .او اسمها او عالماتها التجارية وان يدفع للشركة تعويضا عن ذلك

  

  )18(المادة 

 واجبات المفوض بادارة الشركة عند انتهاء تفويضه

دارة الشركة العادية العامة ان يقدم للشركاء فيها خالل مدة يترتب على الشخص المفوض با) أ

ال تزيد على ثالثة اشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبـوا  

  : ما يلي
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حسابا عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلـق   .1

ي سياق ادارته للشركة واحتفط لنفسه بتلك المنفعة، ويترتب عليـه  بالشركة قام به او مارسه ف

رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء 

   .ذلك، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة

على وضعها تحت حيازته او تصرفه  حسابا عن اي اموال او موجودات تعود للشركة اقدم .2

و استعمالها او استغاللها او بقصد استغاللها لمنفعته الشخصـية، وان يعيـد تلـك االمـوال     

والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعـويض الشـركة عمـا    

   .تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح

مـن مـن هـذا    ) ب() 17(المادة لمنصوص عليها في ال تسري احكام سقوط المسؤولية ا) ب

القانون على االفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميـل  

  . مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر

  

  )19(المادة 

 عزل المفوض عن ادارة الشركة

شخص فوض بذلك وبالتوقيع عنها بهذه الصفة  من قبلدار اذا كانت الشركة العادية العامة ت) أ

بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقد خاص تم االتفاق عليه بين الشركاء، فال يجوز عزله من 

بـقرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عدد ممـن  ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدال منه اال 

  .د الشركة يجيز ذلكمن رأسمال الشركة اذا كان عق%) 50(يملكون ما يزيد على 

بـالتوقيع   وأالمفوض باالدارة يجوز عزل  ،ورد في عقد تأسيس الشركةعلى الرغم مما ) ب

عن الشركة بناء على طلب الشريك او اكثر وبقرار يصدر عن المحكمـة المختصـة اذا رأت   

   .سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل

  

  )20(لمادة ا

 االعمال التي ال يجوز للشريك القيام بها

ال يجوز للشريك في الشركة العادية العامة او المفوض بادارتها او التوقيع عنها سواء كان من 

خطية مسبقة من بـاقي   الشركاء او من غيرهم القيام باي عمل من االعمال التالية دون موافقة

  :الشركاء

  . لقيام باي عمل لها مهما كان نوعهعقد اي تعهد مع الشركة ل. 1

عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او االتفـاق يـدخل ضـمن    . 2

  . غايات الشركة واعمالها
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ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخـاص او لحسـاب   . 3

  . غيره

ثلة او مشابهة العمـال الشـركة، او القيـام    االشتراك في شركة اخرى تمارس اعماال مما. 4

  . بادارة مثل تلك الشركات، وال تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في شركات المساهمة العامة

  

  )21(المادة 

 نفقات المفوض بادارة الشركة

تتحمل الشركة العادية العامة النفقات والمصاريف التي تكبـدها الشـخص المفـوض بـادارة     

قيامه بتسيير اعمالها، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامـه   الشركة في سياق

باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقـة الشـركاء   

  .المسبقة على ذلك

  

  )22(المادة 

 اخراج احد الشركاء من الشركة

نهم مـن الشـركة، اال بقـرار مـن     اخراج اي م ال يجوز للشركاء في الشركة العادية العامة

  .المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء

  

  )23(المادة 

 دفاتر وقيود وسجالت الشركة

بحفظ دفاترها وقيودها وسجالتها في مركزها الرئيسي او في اي  تلتزم الشركة العادية العامة 

و اكثر بحفظ دفـاتر  محل تمارس فيه اعمالها، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آالف دينار ا

وسجالت محاسبية منظمة بصورة اصولية، ولكل شريك فيها االطالع عليها بنفسه او بواسطة 

من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة واالختصاص فيها، والحصول على نسـخ او صـور   

  . منها، ويعتبر باطال اي اتفاق على غير ذلك

  

  )24(المادة 

 دارتهامسؤولية الشركة باعمال المفوض با

ي مستند وقعه أالشركة العادية العامة باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها وب تلتزم) أ

  .سمها سواء كان ذلك المفوض  شريكا في الشركة او لم يكنإب
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سم الشـركة، اال اذا  إبالمخاصمة ب دراة شؤون الشركة مفوضاًإيعتبر الشخص المفوض ب) ب

  .نص عقد الشركة على غير ذلك

  

  )25(دة الما

 مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

من هذا القانون يعتبر الشريك في الشـركة العاديـة العامـة    ) 26(مع مراعاة احكام المادة ) أ

مسؤوال بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون وااللتزامات التي ترتبت على الشركة 

ية لتلك الديون وااللتزامـات، وتنتقـل   اثناء وجوده شريكا فيها، ويكون ضامنا بامواله الشخص

  . هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته

كل من انتحل صفة الشريك في الشركة العادية العامة سواء بااللفاظ او بكتابة او تصرف ) ب

او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤوال تجاه كل من اصـبح دائنـا للشـركة    

  . عتقادا منه بصحة االدعاءا

  

  )26(المادة 

 مخاصمة الشركة

ال انه ال يجوز له التنفيذ إ ،يجوز لدائن الشركة العادية العامة مخاصمة الشركة والشركاء فيها

على االموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه اال بعد قيامه بالتنفيذ على امـوال الشـركة،   

د دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على االموال الخاصة فاذا لم تكف هذه االموال لتسدي

  . للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة

  

  )27(المادة 

  االنسحاب من الشركة

للشريك في الشركة العادية العامة ان يتنازل عن حصته في الشركة للشـركاء او الي  يحق ) أ

  .دون موافقة باقي الشركاءمنهم 

اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصته او جزء منها فعليه تقديم طلب بذلك الى ) ب

المفوض بالتوقيع عن الشركة في االمور االدارية يتضمن السعر الذي يطلبه  وعدد الحصص 

زل اما باليد مقابل التي يرغب ببيعها  وعلى المفوض بالتوقيع تبليغ باقي الشركاء بشروط التنا

االولويـة  اريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء التوقيع او البريد المسجل وذلك خالل اسبوع من ت

بالتوقيع تبليغ المراقب خطيـا بانـه قـام بتبليـغ      ضبالشراء بالسعر المعروض، وعلى المفو
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بالشـريك  الذي يلحـق   لية القانونية بالتعويض عن الضررالشركاء  وذلك تحت طائلة المسؤو

 .المتضرر

اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة او الحصـص  المـراد التنـازل عنهـا بالسـعر      ) ت

الراغبين بالشراء كل حسب حصـته فـي رأسـمال     الشركاء المعروض تقسم الحصص بين

المراقب مدقق حسابات قانوني على نفقـة   يكلفالشركة ، اما في حال االختالف على السعر 

من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائيا وتقسم الحصص بين الشركاء  البائع والمشتري

الراغبين بالشراء واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع او الشراء فانه يكون مسؤوال عـن  

  .تلك النفقات تجاه الشركة

ي احد منهم اذا انقضت مدة ثالثون يوما من تاريخ تبليغ الشركاء بشروط البيع دون ان يبد) ث

مـن مـدقق الحسـابات فيكـون      بالسعر المعروض او السعر المقدر رغبته في الشراء سواء

للشريك الراغب بالبيع الحق ببيع حصته للغير  بالسعر المعروض او بالسـعر المقـدر كحـد    

  .ادنى

للشريك في الشركة العادية العامة االنسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانـت  يجوز ) ج

   : غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي

ان يبلغ المراقب والشركاء االخرين في الشركة اشعارا خطيـا بالبريـد المسـجل    . 1

يتضمن رغبته باالنسحاب من الشركة، ويسري حكم االنسحاب اعتبـارا مـن اليـوم    

لـى  التالي من نشر المراقب اعالنا بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على االقل ع

   .نفقة الشريك المنسحب وال يحتج باالنسحاب على الغير اال من هذا التاريخ

ان يظل الشريك المنسحب مسؤوال بالتضامن والتكافل مع الشركاء البـاقين فـي   . 2

الشركة عن الديون وااللتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامنا لها 

   .وفقا الحكام هذا القانون بامواله الشخصية مع باقي الشركاء

ان يكون مسؤوال تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق . 3

   .بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك

لمدة محدودة فال يجوز الي شريك فيها االنسحاب مؤسسة اذا كانت الشركة العادية العامة ) ح

  . اال بقرار من المحكمةمنها خالل تلك المدة 

اجـراء  أي من الفقرات السـابقة  ق يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبي) خ

التعديالت الالزمة على عقد الشركة واجراء التغيرات الضرورية على اوضاعها وفقا الحكـام  

  . هذا القانون

فقط فال يـؤدي ذلـك الـى    اذا نتج عن انسحاب او وفاة شريك او اكثر بقاء شريك واحد ) د

انقضاء الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك بديل  او اكثر الى الشركة عوضـا  
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عن الشريك المنسحب او المتوفي خالل ثالثة اشهر من تاريخ االنسحاب او الوفاة واذا لم يقم 

  . بذلك خالل هذه المدة تنقضي  الشركة حكما

  

  )28(المادة 

 كةضم شريك الى الشر

يجوز ضم شريك او اكثر الى الشركة العادية من هذا القانون ) 27(مع مراعاة احكام المادة ) أ

العامة بموافقة جميع الشركاء فيها اال اذا نص عقد الشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك 

ة بعد الجديد مسؤوال مع باقي الشركاء عن الديون وااللتزامات التي ترتبت على الشرك

  . بامواله الخاصة لهااليها، وضامنا انضمامه 

من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل احد ) أ(تسري احكام الفقرة ) ب

الشركاء اآلخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها، وتطبق على الشريك المنسحب 

  .من هذا القانون) 27(في هذه الحالة احكام المادة 

  

  )29(المادة 

 وفاة احد الشركاء

ل وفاة احد شركائها على غير ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قب

  :ذلك

، وال تسـأل  تبقى الشركة العادية العامة قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة احد شـركائها ) أ

  .شريك بعد وفاتهتركة الشريك المتوفى عن أي من الديون وااللتزامات التي ترتيبت على ال

ينضم الى الشركة بصفة شريك عام  كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة مـا  ) ب

آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك العـام  

مراقب الورثة غير الراغبين في االنضمام الى الشركة تبليغ ال وعلى. وفقا الحكام هذا القانون

واال اعتبروا متضامنين مع باقي الشركاء بنسبة مـا   خطيا بذلك خالل شهرين من تاريخ الوفاة

، وفي جميع االحوال على الورثـة المنضـمين والشـركاء    مورثهمآل اليه من إرث في تركة 

اجراء التعديالت الالزمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق واحكام القانون خالل مدة يحـددها  

  .مراقبال

اذا كان بين ورثة الشريك المتوفى قاصرا او فاقدا لألهلية القانونية، فينضم الى الشـركة  ) ت

   .بصفة شريك محدود المسؤولية  وتتحول عندها الشركة حكما الى شركة عادية محدودة
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  )30(المادة 

 افالس احد الشركاء

ائني الشركة حق االمتياز في طـابق  اذا افلس احد الشركاء في الشركة العادية العامة فيكون لد

افالسه على ديونه الخاصة، واما اذا افلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق االمتيـاز علـى   

  .ديون الشركاء

  

  الفصل الثالث

  انقضاء الشركة العادية العامة وتصفيتها

  

  )31(المادة 

 الحاالت التي تنقضي فيها الشركة

  : ي من الحاالت التاليةتنقضي الشركة العادية العامة في ا

  . باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى) أ

بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة االصلية لها او التي مددت اليهـا باتفـاق   ) ب

  . جميع الشركاء

  . بانتهاء غاياتها) ت

  . من هذا القانون) 27( ةادببقاء شريك واحد فيها مراعاة ما ورد في من الم) ث

  . باشهار افالس الشركة، وفي هذه الحالة يترتب على افالس الركة افالس الشركاء) ج

باشهار افالس احد الشركاء فيها او بالحجر عليه، ما لم يقرر بـاقي الشـركاء جمـيعهم    ) ح

  . استمرار الشركة بينهم وفقا لعقد الشركة

  . قتضى احكام هذا القانونبم المحكمةبقرار من  الشركة فسخ) خ

  .بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون) د

  

  )32(المادة 

 الشركة فسخ 

تنظر المحكمة في فسخ الشركة العادية العامة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء، وذلـك  ) أ

  : في اي من الحاالت التالية

ال جوهريا مستمرا، او الحق ضررا جسيما بهـا  اذا اخل اي شريك بعقد الشركة اخال .1

نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيرا او اهماال في ادارة شؤونها او في رعاية مصـالحها او  

   .المحافظة على حقوقها
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   .اذا لم يعد ممكنا استمرار الشركة في اعمالها اال بخسارة الي سبب من االسباب .2

را منها بحيث اصبحت الجدوى منتفيـة  اذا خسرت الشركة جميع اموالها او جزءا كبي .3

   .من استمرارها

   .اذا وقع اي خالف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذرا .4

اذا اصبح اي من الشركاء عاجزا بشكل دائم عن القيام باعماله تجاه الشركة او الوفاء  .5

   .بالتزاماتها

من هذه المادة امـا ان  ) أ(قرة للمحكمة في اي حالة من الحاالت المنصوص عليها في الف) ب

تقرر فسخ الشركة ، او ان تقرر بقائها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او اكثر منها 

كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في اعمالها بصـورة طبيعيـة تحقـق    و

  . مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير

  

  )33(المادة 

 عن ممارسة أعمالهاوقف الشركة ت

إذا تبين للمراقب أن شركة عادية قد توقفت عن تعاطي أعمالها لمدة تزيد على سنة فيجوز ) أ(

له أن يطلب منها أن تجيبه على سؤاله خالل شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل 

ع بصحة جوابها فيحق له أن فإذا أجابت باإليجاب أو لم تجب مطلقاً أو انقضت المدة أو لم يقن

يشطب تسجيلها من السجل ويعلن ذلك في الجريدة الرسمية بدون أن تبطل مسؤولية أي شريك 

  . من الشركاء من جراء ذلك

في قرار الشطب  العدل العليا يحق ألي متضرر من جراء الشطب أن يطعن إلى محكمة) ب(

رسمية وإذا اقتنعت المحكمة بأنه خالل شهرين من تاريخ نشر إعالن الشطب في الجريدة ال

عند شطب الشركة من السجل كانت تتعاطى أعمالها وأن العدل يقضي بإعادة اسمها إلى 

السجل فتصدر قراراً بذلك تعتبر الشركة عندئذ كأن وجودها ظل مستمراً ولم تشطب وترسل 

وللمحكمة أيضاً  نسخة عن هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خالصته في الجريدة الرسمية

  . فسخهاالشركة العادية التي شطب اسمها وحق  تصفيةحق 

  

  )34(المادة 

 تصفية الشركة

تعتبر الشركة العادية العامة بعد انقضائها في حالة تصفية، باستثناء حالة االنـدماج وتـتم   ) أ

ي أي وثيقة أو ف لما هو متفق عليه في عقد الشركةوفقا تصفية اموالها وتقسيمها بين الشركاء، 

، موقعة من جميع الشركاء أمام مراقب الشركات أو الكاتب العدل أو احد المحامين المـزاولين 
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 فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك االتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالهـا بـين الشـركاء    

 .حسب احكام هذا القانون

ـ شخصيتها تحتفظ الشركة العادية العامة الموجودة تحت التصفية ب) ب ة الـى ان تـتم   المعنوي

تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى الالزمين للتصفية والجراءاتهـا، وتنتهـي سـلطة المـدير     

المفوض بادارة اعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم بمجرد تعيـين  

  . المصفي

  .يترتب على إتمام إجراءات التصفية فسخ الشركة) ت

  

  )35(المادة 

 تعيين المصفي

اذا كانت تصفية الشركة العادية العامة اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحـدد  

اجوره من قبلهم، فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبـل المحكمـة   

نون او بقرار بناء على طلب الشركاء او اي منهم، واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القا

  . قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد اجوره من قبل المحكمة

  

  )36(المادة 

 اعمال المصفي

يجب على مصفي الشركة العادية العامة ان يبدأ عمله باالعالن عن تصفية الشـركة فـي   ) أ

صحيفة يومية محلية واحدة على االقل واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتهـا،  

يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، وال يحق له وان 

التنازل عن اي من هذه االموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها اال بموافقة مسبقة مـن  

  . جميع الشركاء او باذن من المحكمة

اال ما كان الزما او  ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من اعمال الشركة او باسمها) ب

  . ضروريا التمام عمل سبق للشركة ان بدأته

  . يعتبر المصفي مسؤوال بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة) ج
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  )37(المادة 

 واجبات المصفي

يترتب على المصفي التقيد باالجراءات القانونية والعملية لتصفية الشركة العادية العامة وفقـا  

القانون واي تشريع آخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون  الحكام هذا

  . المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب االولوية القانونية المقررة لها

  

  )38( المادة

 تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة

بين الشركاء بعد انقضاء الشـركة العاديـة   تتبع االحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق ) أ

العامة ووضعها تحت التصفية، وتستعمل اموالها وموجوداتهـا فـي تسـوية تلـك الحقـوق      

وااللتزامات المترتبة عليها بما في ذلك االموال التي قدمها الشركاء الغراض تلـك التسـوية   

  : وكجزء منها وفق الترتيبات التالية

   .فينفقات التصفية واتعاب المص .1

   .المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .2

   .المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة .3

الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعهـا حقـوق    .4

   .االمتياز

   .القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءا من حصصهم في رأس مالها .5

ل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح اوخسارة التصفية حسب ينال ك) ب

النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة، فيتم توزيع 

ويقسم ما تبقى بعد ذلك مـن امـوال    .االرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال

  .بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها الشركة وموجوداتها

  

  )39(المادة 

 واجبات المصفي عند االنتهاء من التصفية

يجب على المصفي عند االنتهاء من تصفية الشركة العادية العامة ان يقدم لكل شريك فيهـا  ) أ

الى حسابا ختاميا عن االعمال واالجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب 

المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحاالت باسباب التصـفية  

ويزود بنسخة من ذلك الحساب خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصـفية وبخـالف   

ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة الستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها 
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لمصفي مهلة مناسبة الكمال تلك االجراءات وفي جميع الحاالت يترتب على المراقب او منح ا

نشر االعالن عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية محلية علـى نفقـة   

الشركة ويسري موعد االستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية ما لم يصدر قـرار  

  . التصفية بحضور االطراف

اذا تبين بعد االنتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او ) ب

غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية يقوم المراقب باحالة االمر للمحكمة بنـاء علـى   

طلب مستعجل الصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه االموال سواء بتعيين مصـف جديـد او   

  . القديم بعمله استمرار المصفي

  

  الثالثالباب 

  العادية المحدودةالشركة 

  

  )40(المادة 

 شركة العادية المحدودةالتأسيس 

شركاء شركة العادية المحدودة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا اسماء الالتتألف 

   :في كل منهما في عقد الشركة

مسـؤولين  ا ة وممارسـة اعمالهـا، ويكونـو   ادارة الشركى يتولمن وهم  الشركاء العامون) أ

  . بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وااللتزمات المترتبة عليها في اموالهم الخاصة

في رأس مال الشركة دون ان يحق لهم ادارة  يشاركمن وهم  شركاء محدودي المسؤولية) ب

اللتزامات المترتبـة  الشركة او ممارسة اعمالها، ويكون كل منهم مسؤوال عن ديون الشركة وا

  .عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة

  

  )41(المادة 

 الشركة اسم

شركة العادية المحدودة اال على اسماء الشركاء العامون واذا لم يكن ال اسمال يجوز ان يشتمل 

الى اسمه، كما ال يجوز ان يـدرج   "وشركاه"فيها اال شريك واحد عام فيجب ان تضاف عبارة 

الشركة العادية المحدودة، فاذا ادرج بناء على طلبـه   اسمريك محدود المسؤولية في اسم اي ش

او بعلمه بذلك، كان مسؤوال عن ديون الشركة وااللتزامات التي تترتب عليها كشـريك عـام   

  . تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية
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  )42( المادة

 ادارة الشركة

ان يشترك في ادارة شؤون العادية المحدودة وليس له  سؤوليةمالمحدود الللشريك يجوز ال ) أ

سلطة الزامها، انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجالت الخاصة بـالقرارات  

يطلب صورة عن حساب األرباح والخسـائر والميزانيـة وان   المتخذة في سياق ادارتها وان 

رد بها باإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه او بوكيل عنه مـن  يتحقق من صحة ما و

  .الشركاء

في ادارة امورها فيكون مسؤوال عن جميع الـديون   المحدود السؤوليةاذا اشترك الشريك ) ب

  . وااللتزامات التي تحملتها الشركة اثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك عام

يح او ضمني مـن  بأعمال اإلدارة بناء على تفويض صر ؤوليةالمحدود الساذا قام الشريك ) ت

تنشأ عن كان هؤالء الشركاء المسؤولين معه بالتضامن عن االلتزامات التي  عامونالشركاء ال

  .هذه األعمال

  .ال يعتبر من اعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركاء وتقديم اآلراء لهم) ث

  

  )43(المادة 

 عن حصتهالمسؤولية محدود تنازل الشريك 

شركة العادية المحدودة التنازل عـن حصصـه فـي    الفي محدود المسؤولية للشريك يجوز ) أ

او بأغلبيتهم واألغلبيـة   عامونص آخر بموافقة الشركاء الالى شخالشركة او اي جزء منها   

يكاً ويصبح المتنازل لـه شـر   العدديه المالكة لرأسمال المال من الشركاء محدودي المسؤولية

  .موصياً في الشركة بعد انتهاء إجراءات التسجيل والنشر بمقتضى هذا القانون

ببيع حصصه في الشركة او اي جزء منها الى اي شخص  العامونذا رغب احد الشركاء ا) ب

منـه   همن غير الشركاء في الشركة فعليه تقديم طلب بذلك الى المفوض بادارة الشركة ونسخ

اقب متضمنا السعر المطلوب وعدد الحصص المراد بيعها، وتبلـيغهم  الى باقي الشركاء والمر

 .بذلك الطلب اما باليد او البريد المسجل

اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصص المعروضة بالسـعر المعـروض تقسـم تلـك     ) ت

  .الحصص بينهم كل بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة

ق حسابات قانوني على نفقة البـائع والمشـتري   ف على السعر يعين المراقب مدقلاختا اذ) ث

لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائيا، واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع او الشـراء فانـه   

 .يكون مسؤوال عن تلك النفقات
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اذا انقضت مدة ثالثون يوما من تاريخ ارسال التبليغ الى الشركاء والمراقب دون ان يبدي ) ج

ء رغبته بالشراء سواء بالسعر المعروض او السعر المقدر مـن قبـل مـدقق    اي من الشركا

الحسابات القانوني فيكون للشريك الراغب بالبيع الحق  ببيع حصصه للغير بالسعر المعروض 

في الشركة اال اذا وافـق جميـع    موصياًاو السعر المقدر كحد ادنى ويصبح هذا الغير شريكا 

  .في الشركة عامكشريك على ان يدخل  العامونالشركاء 

  

  )44(المادة 

 الى الشركة جديدضم شريك 

فيهـا او   العامونيجوز قبول شريك جديد في الشركة العادية المحدودة بموافقة جميع الشركاء 

   .اكثريتهم

  

  )45(المادة 

  عزل المفوض باألدارة أوالتوقيع

لتوقيع عنها بهذه الصفة دارمن قبل شخص فوض بذلك وباتاذا كانت الشركة العادية المحدودة 

بموجب عقد تأسيس الشركة او بموجب عقد خاص تم االتفاق عليه بين الشركاء، فـال يجـوز   

عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدال منه اال بقرار يصدر باكثرية تزيد عـن نصـف   

يـنص  ممن يملكون ثلثي الحصص في راسمال الشركة على االقل ما لم  او العامونالشركاء 

  .عقد تأسيس الشركة على غير ذلك

  

  )46(الماده 

  التعديل في غايات الشركة

ال يجوز إجراء أي تغيير او تعديل في عقد وبيـان الشـركة اال بموافقـة جميـع الشـركاء      

  .المتضامنين

  

  )47(الماده 

  الفصل في الخالف بين الشركاء

خالف يقع فـي إدارة الشـركة   في الشركة العادية المحدودة في أي  العامون يفصل الشركاء 

مـن رأسـمال   % 50بإجماع آرائهم او باتفاق اكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكون اكثر من 

  .الشركة إذا اجاز عقد الشركة ذلك
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  )48(المادة 

 فسخ الشركة العادية المحدودة

شـريك  تفسخ الشركة العادية المحدودة  بانعدام وجود اي شريك متضامن اال اذا تم ادخال ) أ

متضامن في الشركة خالل مدة ال تتجاوز شهر من تاريخ انتفاء وجود شريك متضـامن فـي   

 .الشركة

او اعساره او وفاتـه   بافالس الشريك محدود المسؤولية تفسخ  الشركة العادية المحدودة ال) ب

 . او فقدانه االهلية او اصابته بعجز دائم

  

  )49(المادة 

 على الشركة العادية المحدودةة العادية العامة لمتعلقة بالشركتطبيق االحكام ا

تطبق على الشركة العادية المحدودة  االحكام التي تطبـق علـى الشـركة العاديـة العامـة      

المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحاالت واالمور التي لم يرد عليها النص في هذا 

  . الباب

     

  الرابعالباب 

  المحدودة  الشركات المساهمة الخصوصية

  

  )50(المادة 

  المحدودة تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية

تؤسـس الشـركة المسـاهمة    مـن هـذا القـانون    ) ج) (6(مع مراعاة ما ورد في المادة  )أ

وتكون مسؤولية المسـاهم فيهـا عـن     شخص  50لغاية من شخصين المحدودة الخصوصية 

  .ار مساهمته في رأس مالهاتبة عليها وخسائرها بمقدرديونها وااللتزامات المت

تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخصوصية مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها ) ب

وتكون الشركة باموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون وااللتزامـات المترتبـة   

  .عليها

شركة مساهمة "وردت عبارة  يجب ان يدل اسم الشركة على غاياتها على ان تتبعه اينما) ج

ويجوز ان يكون باسم شخص طبيعي اذا كانت غاية الشركة استثمار  "خصوصية محدودة

  .براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص

غير محددة ما لم ينص عقد تأسيسها او المحدودة تكون مدة الشركة المساهمة الخصوصية ) د

  .ذلكخالف نظامها الداخلي على 
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  )51(المادة 

  الشركة رأسمال

العملـة المتداولـة   بما يعادلها  أن تكون عملة رأس مال الشركة بالدينار األردني أويجوز ) أ

  .قانوناً

يكون رأس مال الشركة المساهمة الخصوصية المصرح به هو مجمـوع القـيم االسـمية    ) ب

  .وبما يتناسب مع غايات الشركةالسهم الشركة 

بموجـب نظـام    لمصرح به والمكتتب بما يتناسب مع غايات الشـركة حدد رأس المال اي) ت

 .يصدر عن مجلس الوزراء

إلى عشرة دنانير أو مـا   دينار اردني منلسهم الواحد يجوز أن تتراوح القيمة األسمية ل ) ث

سهم اكثر من شخص ل، على انه اذا تملك احسب مقتضى الحالبالعملة المتداولة قانونا ها ليعاد

ـ  واحد الي  ثلهم لـدى  سبب من االسباب وجب على مالكي هذا السهم اختيار واحد مـنهم ليم

الء المساهمين على ذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ اشتراكهم في ذلك الشركة فاذا لم يتفق هؤ

  .السهم فيمثلهم الشخص الذي يختاره مدير الشركة او مجلس ادارتها

 لإلكتتاب أو أسناد قرضها سهمهااطرح دودة المحصوصية ال يجوز للشركة المساهمة الخ) ج

  .العام

  

  )52(المادة 

  المساهمة انواع االسهم وخيارات

المحـدودة  مع مراعاة اي احكام وردت في هذا الباب، يجوز للشركة المساهمة الخصوصية ) أ

وحسب ما ينص عليه نظامها الداخلي اصدار عدة انواع وفئات من االسهم تختلف فيما بينهـا  

ومن حيث كيفية توزيع االربـاح والخسـائر علـى     ةيث القيمة االسمية والقوة التصويتيمن ح

المساهمين وحقوق واولويات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول النواع اخرى من االسهم 

وما الى ذلك من الحقوق والمزايا واالولويات والقيود االخرى على ان يتم تضمينها او ملخص 

  .دات االسهم ان وجدتعنها على شها

على حق الشركة اصـدار   الخصوصيةيجوز ان ينص النظام االساسي للشركة المساهمة  )ب

  . االسهم قابلة لالسترداد اما بطلب من الشركة او من حامل السهم او عند توافر شروط معينة

رهـا  يجوز ان يكون الي نوع او فئة من اسهم الشركة افضلية في توزيع االرباح على غي) ت

من االنواع او الفئات كما ويجوز ان تستحق مقدارا مقطوعا او نسبة معينة من االرباح وذلك 

كما يجوز ان يكون الي مـن هـذه    التي يحددها نظام الشركة الداخليبالشروط وفي االوقات 
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االنواع والفئات حق االولوية في استيفاء ارباحها عن اي سنوات لـم تـوزع فيهـا االربـاح     

  .الى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية باالضافة

يجوز ان ينص النظام االساسي للشركة المساهمة الخاصة على قابلية تحول او اسـتبدال   )ث

أي نوع او فئة من االسهم الصادرة عنها الى أي نوع او فئة اخرى بطلب مـن الشـركة او   

  . حدد في نظام الشركة االساسي المساهم او عند تحقق شرط معين وفق النسب والكيفية التي ت

شراء االسهم التي سبق وان اصدرتها ولها اما اعـادة   الخصوصةيجوز للشركة المساهمة  )ج

الغائها وتخفـيض راس   اصدار او بيع هذه االسهم بالسعر الذي يراه مجلس االدارة مناسبا او

ا البـاب وال تؤخـذ   مالها بمقدار هذه االسهم حسب االسس المبينة في نظامها االساسي وهـذ 

االسهم التي تمتلكها الشركة بعين االعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامـة  

والتخاذ القرارات فيها وذلك مع مراعاة احكام قانون االوراق المالية واالنظمـة والتعليمـات   

  .الصادرة بموجبه

راق المالية واالنظمـة والتعليمـات   مع مراعاة احكام نظام الشركة االساسي وقانون االو )ح 

الصادرة بموجبه يجوز للشركة المساهمة الخاصة اصدار خيارات اسهم تسمح لحامليها شـراء  

او طلب اصدار اسهم من الشركة وتحدد شروط الخيارات وتواريخ تنفيذها واسعار تنفيذها في 

  .العامة غير العادية بذلك نظام الشركة االساسي او بقرار من مجلس االدارة اذا فوضته الهيئة 

  

  )53(المادة 

  التأسيس طلب

مرفقـا بـه عقـد     المديريةالى المحدودة يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ) أ

يجب ان يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي باللغة العربيـة   امها الداخليتأسيسها ونظ

ى وفي حالة تعارض او اخـتالف النصـوص   اال انه يجوز ان يالزم ذلك ترجمة له بلغة اخر

  .يعتمد النص العربي

  :البيانات التالية المحدودة يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية) ب 

  . اسم الشركة .1

  . مركزها الرئيس وعنوانها المعتمد للتبليغ .2

  . غايات الشركة .3

وعدد االسهم المملوكـة   اسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ .4

  . من قبل كل منهم عند التأسيس

المصرح به وعدد االسهم المكتتب بها وفئاتهـا وانواعهـا وقيمتهـا     رأسمال الشركة .5

  . االسمية
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  . وصالحياته ،ان وجد ،طريقة ادارة الشركة واعضاء مجلس االدارة .6

باإلضـافة إلـى    دةالمحدويجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة المساهمة الخصوصية ) ت

  :البيانات التالية البيانات الواردة في عقد التأسيس

  . الشروط العامة لنقل ملكية اسهم الشركة واالجراءات الواجب اتباعها في ذلك .1

  . اسس اتخاذ القرارات فيهو طريقة ادارة الشركة واعضاء مجلس االدارة .2

ية وغير العاديـة ونصـابها   اجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العاد .3

القانوني واصول الدعوة لها وصالحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع االمور 

  . المتعلقة بها

 . اجراءات وقواعد تصفية الشركة .4

  .ما يتم االتفاق عليه بين المؤسسين من أحكام خاصة .5

  

  )54(المادة 

  االطالع على بيانات الشركة

شركة االطالع على عقد تأسيس الشـركة ونظامهـا الـداخلي اال    مساهمي ال ال يجوز لغير 

طالع على سـجل الشـركة   يجوز االو محكمة رأمبتفويض من احد المساهمين او الشركة او 

    .وفق تعليمات يصدرها المراقب

  

  )55(المادة 

  التسجيل اجراءات

يم الطلـب  تسجيل الشركة خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ تقـد  بيصدر المراقب قراره ) أ

، وله رفض الطلب اذا حكماً عتبر الطلب مقبوالبغير ذلك يو والتوقيع عليه من مؤسسي الشركة

تبين له ان في عقد التأسيس او نظامها ما يخالف االحكام المنصوص عليها في هذا البـاب او  

 لم يقم مؤسسو الشركة بازالـة المخالفـة   وأما يخالف اي تشريع آخر معمول به في فلسطين، 

االعتراض على قرار الرفض الى الوزير مؤسسين لليجوز . خالل المدة التي يحددها المراقب

الوزير في االعتراض خـالل ثالثـين يومـا، واذا    ، يفصل خالل ثالثين يوما من تبليغه اليهم

سـتين  رفض االعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خـالل  

  .يغهم القرار او انقضاء المدة الواجب صدور القرار خاللهايوما من تاريخ تبل

اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار مـن الـوزير او مـن    ) ب

باستيفاء رسوم التسجيل  يقوم المراقب من هذه المادة) أ(محكمة العدل العليا وفقا الحكام الفقرة 
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لجريدة الرسمية وفي جميع االحوال يجب تسـديد بـاقي   ويصدر شهادة بتسجيلها وينشر في ا

 .راسمال الشركة خالل السنتين التاليين لتسجيلها
 
بناء على تنسيب  إذا تقدم المؤسسين بطلب تأسيس شركة مساهمة خصوصية ووجد الوزير) ت

أن المصلحة تقتضي جعلها مساهمة عامة فيجب على المؤسسين تحويلها إلى شركة  المراقب

للوزير أن يرفض طلب التأسيس مع ذكر ، يحق عامة وإذا لم يوافقوا على ذلك مساهمة

 .األسباب ويجوز للمؤسسين الطعن بقرار الرفض لدى محكمة العدل العليا

اعتباراً من تاريخ تسجيلها شخصاً اعتبارياً باالسـم  الخصوصية  تصبح الشركة المساهمة) ث

ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في أعمـال  المدرج في عقد التأسيس ويكون لها ختم عام 

  والتشريعات االخرى ذات العالقة تغطية األسهم بمقتضى هذا القانون

  . تعتبر شهادة تسجيل الشركة بينة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها )ح

انه قد  الوثائق التي تثبت أن يقدموا نيالمؤسس بعد الموافقة على تسجيل الشركة يجب على) خ

وفي جميع األحوال يجب تسديد باقي راس من قيمة رأس المال المكتتب به ) %50(تم تسديد 

 .مال الشركةخالل السنتين التاليتين لتسجيلها

  

  )56(المادة 

  العينية المقدمات

يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخصوصية ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات ) أ

نقد يوافق عليها المؤسسون او الهيئة العامة في حالة اصدار اسهم جديدة، وتعتبر عينية تقوم بال

حقوق االمتياز واالختراع  وجميع الحقوق المعنوية واي حقوق اخرى يقرها المساهمون مـن  

  .المقدمات العينية

يوما  اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بنقل ملكيتها وتسليمها الى الشركة خالل ثالثين) ب

وفـق   من تاريخ تسجيل الشركة او اصدار االسهم العينية كانوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا

في نظام الشركة او قرار الهيئة العامة، ويجـوز   ؤسسون او المساهمونالسعر الذي اعتمده الم

 .االتفاق على مدة اطول بموافقة المراقب

حسـب   المسـاهمين المؤسسـين او  ي من يحق للمراقب من تلقاء نفسه او اذا اعترض ا) ت

خالل ثالثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على قبـول تلـك المقـدمات    مقتضى الحال 

تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة واالختصاص لتقدير االسهم العينية بالنقد علـى  

واحـد  تضـى الحـال   حسب مق المساهمينالمؤسسين او ان يكون من بين اعضاء اللجنة احد 

الشركات، وتقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز الثالثين يوما من تاريخ  المديريةموظفي 
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المؤسسين  المراقب عليه نهائي، فاذا اعترض اي من تشكيلها، ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة

شـركة او  او الشركة، فللمراقب رفض تسجيل الحسب مقتضى الحال اآلخرين  المساهمين او

المساهم المعني حسب  مقتضى الحال، وال يحق الي من المؤسسـين او  المؤسس او مساهمة 

  .المساهمين الالحقين االعتراض على قيمة االسهم العينية المقدمة بعد ذلك

  

  )57(المادة 

  الشركة مجلس ادارة

الـداخلي   مجلس ادارة يحـدد النظـام  المحدودة يتولى ادارة الشركة المساهمة الخصوصية ) أ

للشركة عدد اعضائه ومؤهالت العضوية فيه وطريقة ملء المقاعـد الشـاغرة وصـالحياته    

ومكافآته وكيفية تعيينه او انتخابه وعقد اجتماعاته واتخاذ قراراته ومدته بحيث ال تزيد علـى  

وتصدر قـرارات   اربع سنوات، وينتخب مجلس االدارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس

باالغلبية المطلقة لالعضاء الذين حضروا االجتماع واذا تساوت االصـوات يـرجح    المجلس

  .الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع مالم ينص النظام الداخلي للشركة على خالف ذلك

على مجلس االدارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما ال يتعارض واحكـام  يجب ) ب

لداخلي في اول اجتماع له بعد انتخابه على ان يتم ذلك في موعد عقد تأسيس الشركة ونظامها ا

اقصاه اسبوع من انتخاب المجلس، ويجوز للمجلس اعادة انتخاب الـرئيس ونائـب الـرئيس    

وتعديل صالحيات المفوضين بالتوقيع في اي وقت بما ال يتعارض مع احكـام هـذا البـاب    

 .واحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي

ذا قل عدد المساهمين في الشركة عن عشرين مساهما يتم ادارة الشركة بالشـكل الـذي   ا) ت

 . يتفق عليه المساهمين

فيما  يعتبر اي محضر او شهادة صادرة عن رئيس مجلس االدارة او نائبه في حالة غيابه) ث

حمل يخص قرارات مجلس االدارة او الهيئة العامة للشركة دليال على صحة هذه القرارات ويت

  .الرئيس ونائب الرئيس مسؤولية اي شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص

  

  )58(المادة 

  االدارة مسؤولية مجلس

ن تجاه المساهمين عن تقصيرهم المتعمد أو يرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤليكون ) أ

   .إهمالهم الشديد، أما بالنسبة إلى الغير فإنهم غير مسؤولين مبدئياً عن ذلك الخطأ
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حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد أو اإلهمال  في )ب

الشديد يحق للمحكمة أن تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو مديري الشركة أو 

  . مدققي حساباتها ديون الشركة كلها أو بعضها

انوا متضامنين في المسؤولية أم مسؤولين عنها وما إذا ك االمحكمة المبالغ التي يكونوحدد ت) ت

 .ال

أعضاء مجلس اإلدارة لدفع هذه المسؤولية عنهم إقامة الدليل على أنهم اعتنوا ى يجب عل) ت

 . بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل بأجر

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس اإلدارة أو مشتركة ) ث

 . بينهم جميعاً

ون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين على حسب قسط كل منهم في الخطأ يك) ج

  .المرتكب

ال تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت اعتراضه خطيا في محضر االجتماع على القرار ) ح

  .الذي تضمن المخالفة

الذي  تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة) خ

  .قدم فيه مجلس اإلدارة حساباً عن أعماله

  

  )59(لمادة ا

  لصفقات التي تتضمن مصالح شخصيةا

غايات هذا القانون، يكون عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة الخصوصية صاحب ل) أ

وفق شروط يحددها النظام الداخلي  مصلحة بالصفقة التي تكون الشركة المساهمة طرفاً فيها

  .للشركة

 ، ال يكون العضو في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخصوصيةالمادة هغايات هذل) ب

  : احب مصلحة بالصفقة التي تكون الشركة المساهمة طرفا فيها في األحوال التاليةص المحدودة

ذا كانت الصفقة تتضمن فقط ضمان الشركة المساهمة الخصوصية لشخص ثالث بناًء إ) 1

  .لشخص ثمة صلة بعضو مجلس اإلدارةعلى طلبه، وال يكون لهذا ا

ذا كانت الصفقة تتعلق بدين أو التزام من التزامات الشركة المساهمة التي يكون عضو إ) 2

  .مجلس اإلدارة أو أي شخص آخر قد تحمل شخصياً مسؤوليته بالكامل أو بشكل جزئي
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  )60(المادة 

  التزامات االدارة والموظفين

ة الشركة المساهمة الخصوصية ان يكونـوا اعضـاء فـي    يحظر على اعضاء مجلس ادار) أ

مجالس ادارات شركات اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة العمال الشركة اال بموافقة الهيئة 

 .العامة للشركة

يحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة ) ب

به او لحساب الغير باجر او بـدون اجـر اال بموافقـة    او منافسة العمال الشركة سواء لحسا

 .مجلس ادارة الشركة

من هذه المادة عن ) ب(و) أ(اذا تخلف اي شخص من االشخاص المذكورين في الفقرتين ) ت

فعلى المراقب امهاله مدة ثالثين  ،الحصول على الموافقة المنصوص عليها وتم ابالغ المراقب

فيق اوضاعه، وبخالف ذلك يعتبر الشخص فاقـدا لوظيفتـه او   يوما من تاريخ تبلغه بذلك لتو

كما ويعاقب بغرامة ال تزيد علـى الـف دينـار والزامـه     . عضويته في مجلس االدارة حكما

 .بالضرر الذي لحق بالشركة او المساهمين

ال يجوز لعضو مجلس االدارة التصويت على اي قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة او ) ث

 .اال انه يجوز احتساب حضوره لغايات النصاب القانوني للمجلسغير مباشرة 

او القائمين علـى   ال يجوز ان يكون العضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخصوصية) ج

او مديرها العام او اي موظف مسؤول فيها مصلحة مباشرة او غيـر مباشـرة فـي     ادارتها 

شركة او لحسابها اال بموافقة الهيئة العامة غير العقود والمشاريع واالرتباطات التي تعقد مع ال

 .العادية للشركة

لمجلس ادارة الشركة او القائمين على ادارتها حسب مقتضى الحـال الصـالحيات   يكون ) ح

الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي بينها نظامها، وتعتبر االعمال والتصرفات التي يقوم 

مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية  بغض النظر بها باسم الشركة ملزمة لها في 

  .عن اي قيد يرد في عقد تأسيس الشركة او نظامها الداخلي

  

  )61(المادة 

  اعداد الحسابات

او القائمين على ادارتها حسب  المحدودة على مجلس ادارة الشركة المساهمة الخصوصية يجب

من السنة المالية الجديدة اعداد الميزانيـة السـنوية   خالل االشهر الثالثة االولى  مقتضى الحال

حسب  للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب االرباح والخسائر وااليضاحات المرفقة

المحاسـبة   ومبـادىء  ، مدققة جميعها من مدققي حساباتها القانوني وفقا لقواعدعملة األساس
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عن اعمال الشـركة وانجازاتهـا ومشـاريعها    ، وكذلك اعداد التقرير السنوي المتعارف عليها

 .وتقديمها جميعا الى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مع التوصية المناسبة، وارفاقها بالدعوة

  

  )62(المادة

  الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة للشركة المساهمة الخصوصية من جميع مساهميها الـذين يحـق لهـم    ) أ

 .لداخلي للشركةالتصويت حسب احكام النظام ا

مة من هذه المادة، تدعى الهيئـة العامـة للشـركة المسـاه    ) ت(مع مراعاة احكام الفقرة ) ب

والجتماع غير عادي او اكثر حسب ما ينص عليه النظام الداخلي  الخصوصية الجتماع عادي 

 .للشركة وما يراه مجلس االدارة او المساهمون مناسبا

خـالل  ية لالنعقاد مرة واحـدة  دعوة الهيئة العامة العاديتوجب على مجلس ادارة الشركة ) ت

االشهر االربعة االولى التالية لنهاية السنة المالية للشركة لمناقشة ما يلي واتخـاذ القـرارات   

  :المناسبة بشأنها

تقرير مجلس االدارة عن اعمال الشركة واوجه نشاطها ومركزها المالي خالل السـنة   .1

 . مستقبلية للشركةالمالية السابقة والخطة ال

ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية والمصادقة عليهـا بعـد    .2

 . تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته

 .ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة .3

 . انتخاب مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال ووفقا الحكام نظام الشركة الداخلي .4

 . سابات الشركة وتحديد اتعابهانتخاب مدقق ح   .5

اي امور اخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مجلـس االدارة او   .6

اي مساهم وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على اال يكون اي من تلك االمور مما 

ال يجوز عرضه على الهيئة العامة اال في اجتماع غير عادي لها بمقتضى احكام هذا 

 . على ان تقدم للمراقب لإلطالع لقانون او نظام الشركة الداخليا

  

  )63(المادة 

  اختصاص الهيئة العامة غير العادية

تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة واقرار االمور التالية وال يجوز مناقشة واقرار اي ) أ

  :امر منها اذا لم يكن مدرجا في الدعوة الى االجتماع
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تأسيس الشركة او نظامها الداخلي على ان ترفـق التعـديالت المقترحـة    تعديل عقد  .1

  . بالدعوة

تخفيض او زيادة رأس مال الشركة على ان تراعي في تخفـيض رأس المـال احكـام     .2

  . من هذا القانون) 67(المادة 

  . دمج الشركة او اندماجها باحدى طرق االندماج الواردة في هذا القانون .3

  . تصفية الشركة .4

مجلس ادارة الشركة او احد اعضائه ما لم يكن العضو معينا من قبل فئة او نـوع   اقالة .5

  . معين من االسهم فتتم االقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي للشركة

  . من رأسمال شركة اخرى%) 50(بيع كامل موجودات الشركة او تملك ما يزيد عن  .6

العامة غير العادية نص عليه هذا الباب او نظـام  اي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة  .7

  . الشركة الداخلي صراحة او داللة

يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة واقرار اي امر من االمـور التـي تقـع ضـمن     ) ب

  .صالحية الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة الخصوصية

  

  )64(المادة 

  اجتماعات الهيئة العامة

للشركة، تعقد اجتماعات الهيئة العامة  ريقة اخرى يحددها النظام الداخلية الى اي طباالضاف) أ

بدعوة من مجلس االدارة او بناء على طلب عدد من مساهمين يملكـون اسـهما يحـق لهـا     

على االقل من مجموع االصـوات التـي   %) 25(التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل 

اء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من احد اعضاء يحق لها حضور االجتماع او بن

مجلس االدارة او مدقق حساباتها او من عدد من المساهمين يملكون اسهما يحق لها التصويت 

على االقل من مجموع االصوات التي يحـق لهـا   %) 15(في اجتماعات الهيئة العامة تشكل 

  .اع الهيئة العامةوالتي يحق لها التصويت في اجتم حضور االجتماع

تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية او غير العادية لكل مسـاهم يحـق لـه    ) ب

  :التصويت اما

بارسال الدعوة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما على االقـل مـن التـاريخ المحـدد     . 1

يداع الدعوة في البريـد  لالجتماع ويعتبر المساهم متبلغا خالل مدة ال تزيد على ستة ايام من ا

  ، أوالمسجل

تسليمها باليد مقابل التوقيع بالتسلم ويعتبر المساهم متبلغا عند االستالم او بـاي طريقـة   . 2 

  .اخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي
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  .يجب ان تحدد الدعوة لالجتماع مكان وموعد االجتماع) ت

ضر االجتماع ولم يعترض علـى صـحة التبليـغ او اذا    يعتبر المساهم متبلغا حكما اذا ح) ث

  .ارسل كتابا الحقا للشركة يوافق فيه على كل ما تم في االجتماع

اال  ال يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة المساهمة الخصوصـية ) ج

ـ  اذا كان عدد األعضاء المساهمين اكثر من عشرين ة ولكـن  سواء كانت عادية او غير عادي

فيها تزويد المراقب بنسخة من في الحاالت التي ال يحضر فيها المراقب  على مجلس االدراة 

محضر االجتماع خالل عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب 

مـن  %) 20(  مجلس االدارة او بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون ما ال يقل عـن 

  .نة لرأسمال الشركةاالسهم المكو

  

  )65(المادة 

  نصاب اجتماعات الهيئة العامة

يكون نصاب االجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخصوصية قانونيا بحضور  ) أ

تها عـن نصـف عـدد    امساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يزيد عدد اصـو عدد من ال

ع الهيئة العامة كما يحـددها النظـام الـداخلي    االصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتما

للشركة، فاذا لم يتوافر هذا النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لبـدء االجتمـاع فيؤجـل    

االجتماع الى موعد آخر يعقد خالل خمسة عشر يوما من التـاريخ المحـدد لالجتمـاع االول    

جتماع الثاني قانونيا بحضـور  ويعاد تبليغ المساهمين الذي لم يحضروا ويكون النصاب في اال

، على ان ال تزيد يحق لها التصويت مهما بلغ عددها مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما

مالم يـنص النظـام الـداخلي     من مجموع االسهم الممثلة في االجتماع% 5نسبة االسهم عن 

  .للشركة على غير ذلك

للشركة المساهمة الخصوصـية قانونيـا   يكون نصاب االجتماع غير العادي للهيئة العامة ) ب

على األقل ما لم  %)75(بحضور مساهمين يحملون اصالة او وكالة اسهما يبلغ عدد اصواتها 

اذا لم يتوافر هذا النصاب خالل ساعة مـن  ، و ينص النظام الداخلي للشركة على اغلبية اعلى

خالل خمسة عشر يوما من  الوقت المحدد لبدء االجتماع فيؤجل االجتماع الى موعد آخر يعقد

التاريخ المحدد لالجتماع االول ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا ويكون النصاب فـي  

من أسهم المساهمين أصالة أو وكالة على األقل ما لم %) 50(االجتماع الثاني قانونيا بحضور 

نصاب يلغـى االجتمـاع   اذا لم يتوافر هذا الو، ينص النظام الداخلي للشركة على اغلبية اعلى

مـن مجمـوع   % 5 عن تزيد نسبة االسهم بالوكالة على ان ال مهما كانت اسباب الدعوة اليه



48 
 

هذه ، ويستثنى من مالم ينص النظام الداخلي للشركة على غير ذلك االسهم الممثلة في االجتماع

  .عليماتأو أي حاالت اخرى يحددها الوزير بت نسبة الوكاالت العدلية والمهن الماليةال

اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ القرار المطلـوب  ) ت

اتخاذه تنفيذا لحكم القانون في اجتماعين متتالين فيعطى المراقب لها مهلة شهر التخاذ القـرار  

االجـراء   المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار فيتم احالة الشركة الى المحكمة التخـاذ 

  .القانوني المناسب بما في ذلك تقرير تصفيتها

  

  )66(المادة 

  قرارات الهيئة العامة

تتخذ الهيئة العامة العادية قراراتها باغلبيـة  ، من القانون) 52(مع مراعاة ما ورد في المادة ) أ

االصوات الحاضرة لالجتماع والتي يحق لها التصويت في االجتماع على اي بند مـن بنـود   

  .دول اعمال االجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الداخلي على نسبة اعلىج

ما لم ينص نظام الشركة على نسبة اعلى، تتخذ الهيئة العامة غير العادية قراراتها في اي ) ت

من االصـوات  %) 75(من هذا الباب باكثرية ال تقل عن ) 63(من االمور الواردة في المادة 

تصويت في االجتماع على اي بند من بنود جدول اعمال االجتماع، الحاضرة والتي يحق لها ال

فاذا ناقشت الهيئة العامة غير العادية امور اخرى غير مخصصة للهيئة العامة غيـر العاديـة   

فتتخذ القرارات باغلبية االصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في االجتماع على اي بند 

 .من بنود جدول اعمال االجتماع

يجوز للمساهم في الشركة المساهمة الخصوصية الذي يحـق لـه التصـويت حضـور      )ت

اجتماعات الهيئة العامة واالدالء باصواته اما شخصيا او ان يوكل غيره مـن المسـاهمين او   

 .غيرهم حسب ما يحدده النظام الداخلي للشركة 

الحكام هذا القانون والنظـام  تعتبر قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية المتخذة وفقا ) ث

 .الداخلي  للشركة ملزمة لمجلس االدارة والمساهمين الحاضرين لالجتماع والذين لم يحضروا

  

  )67(المادة 

  تخفيض رأس المال

مع مراعاة ما ورد في هذا القانون للشركة المساهمة الخصوصية بقرار من الهيئة العامـة  ) أ

  .عن حاجتها او الطفاء خسائرها غير العادية تخفيض رأسمالها اذا زاد

حيفة يوميـة  على المراقب ان ينشر اعالنا على نفقة الشركة المساهمة الخصوصية في ص) ب

مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفـيض رأس   واحدة على االقل ثالث
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يوما من تاريخ  المال ويحق لكل من دائنيها االعتراض خطيا لدى المراقب خالل خمسة عشر

نشر آخر اعالن وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب 

من تسوية اعتراضه خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه علـى ان ال يوقـف هـذا الطعـن     

  .اجراءات التخفيض اال اذا قررت المحكمة ذلك

من هذا القانون، اذا كان الهدف اعـادة  ) 71( على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة) ت

هيكلة راس المال، يجوز للشركة المساهمة الخصوصية تخفيض رأسمالها واعادة زيادته فـي  

نفس االجتماع، على ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا االجراء وان 

  .ين ولمرة واحدة على االقليتم نشر اعالن اعادة هيكلة راس المال في صحيفتين محليت

  

  )68(المادة 

  سجل المساهمين وتحويل االسهم ورهنها

تحتفظ الشركة المساهمة الخصوصية  في المركز الرئيسي لها بسجل خـاص للمسـاهمين   ) أ

تدون فيه البيانات التالية عنهم، ويكون مجلس ادارة الشركة مسؤوال عن هذا السـجل، وعـن   

  :صحة البيانات المدرجة فيه

اسم المساهم ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز اقامته وعنوانه المختار للتبليغ علـى   .1

  . وجه التحديد

   .عدد االسهم التي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة االسمية لها .2

  . التغيير الذي يطرأ على اسهم المساهم، وتفاصيله، وتاريخ وقوعه .3

  . ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بهاما يقع على اسهم المساهم من حجر  .4

ويحق لكل مساهم في الشـركة  .اي بيانات اخرى يقرر مجلس االدارة تدوينها في السجل .5

 .االطالع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك
 
مجلس ادارة الشركة المساهمة الخصوصية تزويد المراقب سـنويا بالبيانـات    يجب على) ب

مـن هـذه   ) أ(لمدونة في السجل الخاص بالمساهمين في الشركة المنصوص عليها في الفقرة ا

المادة، وذلك خالل الشهر االول من انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل تعديل او تغيير يطـرأ  

  .على تلك البيانات خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ وقوع التعديل او التغيير

اسهم الشركة المساهمة الخصوصية بموجب سند تحويل بما يتوافـق مـع   نقل ملكية  يتم) ت

الصيغة المحددة في نظام الشركة الداخلي ويتضمن عنوان المحال له المختار للتبليغ علـى ان  

يتم توقيعه امام المراقب او كاتب العدل او احد المحامين المجازين في فلسـطين ويـتم قيـده    
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ب واالعالن عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك وال يحتج بهذا التحويل مـن  وتوثيقه لدى المراق

  .قبل الشركة او المساهمين او الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم

لبيع او خالفه على يتوقف تنازل المساهم عن اسهمه في الشركة المساهمة الخصوصية با) ث

لى ان يعطى المساهمين حق االولويه في ذلك مـا لـم   عالمساهمين او مجلس االدارة   موافقة

 .ينص نظام الشركة على خالف ذلك

ال يعتبر اي رهن او حجز قضائي نافذا تجاه الشركة والمساهمين اآلخرين والغير ما لـم  ) ث

يتم قيد هذا الرهن او الحجز في سجل الشركة لدى المراقب، وفي حالة ايقاع الرهن ال يجوز 

رهون او المحجوز اال بموافقة المرتهن او الجهة التي اوقعت الحجز، وتـدفع  تحويل السهم الم

االرباح الموزعة على االسهم المرهونة او المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الـرهن او  

  . طلب الحجز على خالف ذلك

  

  )69(المادة 

  االعفاء من النشر

وتقرير مجلس ادارتها في لية السنوية بيانتها الماتعفى الشركة المساهمة الخصوصية من نشر 

  .الصحف المحلية، ما لم يتطلب ذلك اي تشريع آخر او انظمة او تعليمات صادرة بموجبه

  

  )70(المادة 

  االحتياطات

من ارباحها السنوية الصـافية  %) 10(على الشركة المساهمة الخصوصية ان تقتطع يجب ) أ

ذا االقتطاع لكل سـنة علـى ان ال يتجـاوز    لحساب االحتياطي االجباري، وان تستمر على ه

  .من رأس مال الشركة المكتتب به%) 25(مجموع ما يقتطع 

اقتطـاع   وبموافقة المراقب لهيئة العامة في الشركة المساهمة الخصوصيةتقرر ايجوز أن ) ب

 نسبة اضافية معينة من االرباح السنوية الصافية للشركة لحساب االحتياطي االختياري، وللهيئة

ح العامة ان تقرر استخدام هذا االحتياطي الغراض الشركة او توزيعه على المساهمين كاربـا 

  .اذا لم يستخدم في تلك االغراض

  

  )71(لمادة ا

  الخسائر الجسيمة

فيترتب على مجلـس االدارة فيهـا    ثالثة ارباع رأسمالها المكتتب بهاذا بلغت خسارة الشركة 

للشركة الى اجتماع لتصدر قرارها اما بتصـفية الشـركة او   دعوة الهيئة العامة غير العادية 
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باصدار اسهم جديدة او باي قرار آخر يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، واذا لـم تـتمكن   

الهيئة العامة من اتخاذ قرار واضح بذلك خالل اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مهلة 

تتمكن من ذلك فيتم احالـة الشـركة للمحكمـة لغايـات      شهر التخاذ القرار المطلوب واذا لم

  .اجبارية وفقا الحكام هذا القانونتصفيتها تصفية 

  

  )72(المادة 

  توزيع االرباح

للشركة المساهمة الخصوصية بموافقة الهيئة العامة العادية توزيع ارباح على المساهمين اما ) أ

ار اسهم جديدة فتعتبر هذه االسهم زيـادة  نقدا او عينا او باصدار اسهم جديدة، وفي حالة اصد

  .مة العاديةفي رأس المال بموافقة الهيئة العا

مع مراعاة اي شروط اضافية في نظام الشـركة الـداخلي يجـوز للشـركة المسـاهمة      ) ب

الخصوصية توزيع االرباح من ارباحها السنوية الصافية او من ارباحها السنوية المدورة مـن  

ن االحتياطي االختياري، وال يجوز توزيع ارباح من االحتياطي االجباري السنين السابقة او م

 .للشركة

  .ينشأ حق المساهم في االرباح بصدور قرار الهيئة العامة العادية بتوزيعها) ت

يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الـذي  ) ث

  .، ما لم ينص نظام الشركة الداخلي على خالف ذلكتقرر فيه توزيع االرباح

مع مراعاة احكام النظام الداخلي للشركة تلتزم الشركة بدفع االرباح المقرر توزيعها علـى  ) ج

المساهمين خالل ستين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة او التاريخ الـذي حددتـه الهيئـة    

ذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سـعر  العامة لتوزيع االرباح، وفي حال االخالل ب

الفائدة السائد على الودائع الجل خالل فترة التأخير، على ان ال تتجاوز مدة تأخير دفع االرباح 

  .ستة اشهر من تاريخ استحقاقها

  

  )73(المادة 

  تصفية الشركة المساهمة الخصوصية

الشركات المسـاهمة العامـة مـع    تنقضي الشركة المساهمة الخصوصية حسب احكام تصفية 

مراعاة اي اولويات او شروط نص عليها عقد الشركة او  نظامها الداخلي بخصوص مساهمي 

  .الشركة 
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  )74(المادة 

  انطباق أحكام الشركة المساهة العامة على الشركة المساهمة الخصوصية

القـانون علـى الشـركة     تطبق االحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة الواردة في هذا) أ

المساهمة الخصوصية على كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا الباب او في عقد تأسيسها 

  .الداخلياو نظامها 

  .من القانون من هذا القانون) 177(تخضع الشركات المساهمة الخصوصية الحكام المادة ) ب

 العاشروالباب ) لى الشركاتالرقابة ع( التاسعتطبق االحكام الواردة في كل من الباب ) ت

  .واالحكام الختامية الواردة في هذا القانون على الشركات المساهمة الخصوصية) العقوبات(

  

  الخامسالباب 

 الشركات المساهمة العامة

  الفصل االول

  تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها

   

  )75(المادة 

  تأسيس الشركة المساهمة العامة وعنوانها ومدتها

تتألف الشركة المساهمة العامة من عـدد  من هذا القانون ) 6(مع مراعاة ما ورد في المادة ) أ

يكتتبون فيها باسهم قابلة لالدراج في اسواق لالوراق الماليـة   سبعةمن المؤسسين ال يقل عن 

  .وللتداول والتحويل وفقا الحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها

شـركة  "المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد عبارة تستمد الشركة ) ب

، وال يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي اال اذا كانت غايـة الشـركة   "مساهمة عامة محدودة

  .استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص

كانت غاياتها القيام بعمل معـين،   تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة اال اذا) ت

  .فتنقضي الشركة بانتهائه
 

  )76(المادة 

  الذمة المالية للشركة

تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكـل مسـاهم فيهـا،    ) أ

يكون  وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون وااللتزامات المترتبة عليها وال
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المساهم مسؤوال تجاه الشركة عن تلك الديون وااللتزامات، اال بمقدار االسهم التي يملكها فـي  

  .الشركة

مسؤولية شخصية  ينيكون المساهمون بالشركة مسؤول) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة ) ب

  :في الحاالت التالية

واستمرت فـي العمـل   ) 7( شركة المساهمة العامة أقل من سبعةمساهمي العدد نخفاض ا. 1

  . لمدة ستة أشهر

  .ممارسة اعمال الشركة قبل الحصول على شهادة التسجيل. 2

  .استخدام اسم الشركة بطريقة غير صحيحة. 3

  .ممارسة الغش واالحتيال. 4

  

  ) 77(المادة 

  تسجيل الشركة

مقرر لهـذا  على النموذج ال المديريةيقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة الى ) أ

  :الغرض مرفقا بما يلي

  . عقد تأسيس الشركة .1

   الداخلينظامها  .2

  . اسماء مؤسسي الشركة .3

محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى االشراف على  .4

  . اجراءات التأسيس وتحديد صالحية التوقيع عن الشركة خالل مدة التأسيس

 . المؤسسون لمرحلة التأسيس اسم مدقق الحسابات الذي اختاره .5

عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي باللغة العربية اال انه يجوز ان طلب وان يكون يجب ) ب

يالزم ذلك ترجمة له بلغة اخرى وفي حالة تعارض او اخـتالف النصـوص يعتمـد الـنص     

  .العربي

  :ت التاليةالبيانا العامة المحدودةيجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة  )ت

  . اسم الشركة .1

  . مركزها الرئيس وعنوانها المعتمد للتبليغ .2

  . غايات الشركة .3

اسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد االسهم المملوكـة   .4

  . من قبل كل منهم عند التأسيس
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هـا  المصرح به وعدد االسهم المكتتب بها وفئاتهـا وانواعهـا وقيمت  رأسمال الشركة  .5

  . االسمية

  . وصالحياته ، ان وجد،طريقة ادارة الشركة واعضاء مجلس االدارة .6

  

العامة يجـب أن يتضـمن    الشركة المساهمة عقد تأسيس إضافة إلى البيانات الواردة في) ث

  :البيانات التالية النظام الداخلي

هـا  وقيمت ا من قبل المؤسسينوعدد األسهم المكتتب به المصرح بهرأس مال الشركة  .1

 . األسمية

 .وصالحياته وأسس اتخاذ القرارات فيه طريقة ادارة الشركة واعضاء مجلس االدارة .2

 .تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة لالجتماع .3

   .المساهمة وخيارات وفئاتها انواع االسهم .4

 .بيان بالمقدمات العينية في الشركة ان وجدت وقيمتها .5

مفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتمـاع الهيئـة   كيفية ادارة الشركة وال .6

  العامة االول الذي يجب ان يعقد خالل ستين يوما من تاريخ تأسيس الشركة

اجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العاديـة ونصـابها    .7

رات فيها وجميع االمور القانوني واصول الدعوة لها وصالحياتها وطريقة اتخاذ القرا

 . المتعلقة بها

فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق اولوية لالكتتاب في  .8

  اي اصدارات جديدة للشركة

 . اجراءات وقواعد تصفية الشركة .9

  

  )78(المادة 

  االعمال المقتصرة على الشركات المساهمة

التالية اال من قبل شركات مساهمة عامة يـتم تأسيسـها   ال يجوز القيام باي عمل من االعمال 

  :وهي وتسجيلها وفقا الحكام هذا القانون

  .والتأمين بانواعه المختلفة مصارفاعمال ال) أ 

  .الشركات ذات االمتياز) ب

  . اي شركات يتطلب القانون ان تتخذ شكل المساهمة العامة) ت
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  )79(المادة 

  تسجيل الشركةرفض او قبول 

صدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل ي) أ

خالل مدة اقصاها ثالثين يوما من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسـيب  

 خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعا من المؤسسين ومستكمال للشروط القانونية

 .قبوالميعتبر الطلب  وبخالف ذلك

لمؤسسي الشركة في حال رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن فـي قـراره لـدى    يحق ) ب

يوما من تاريخ تبليغهم القرار او انقضاء المدة الواجب صدور  ستينخالل  محكمة العدل العليا

 .القرار خاللها
 

حسب  ة العدل العليا على تسجيل الشركة بقرار من الوزير او من محكم تمت الموافقةاذا ) ت

اعتباراً من تاريخ تسجيلها شخصـاً اعتباريـاً    العامة تصبح الشركة المساهمةمقتضى الحال 

باالسم المدرج في عقد التأسيس ويكون لها ختم عام ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع فـي  

   .ذات العالقة والتشريعات االخرى بمقتضى هذا القانون أو االكتتاب بها  أعمال تغطية األسهم

  . تعتبر شهادة تسجيل الشركة بينة قاطعة على وجود الشركة وتأسيسها وتسجيلها )ث

  

  الفصل الثاني

  رأس مال الشركة المساهمة العامة واسهمها

  

  )80(المادة 

  أنواع األسهم

  :مع مراعاة أحكام النظام الداخلي يحق للشركة المساهمة إصدار األسهم التالية

هي األسهم التي تصدرها الشركة المساهمة وال يكون لها حق امتياز، بل : ديةاألسهم العا) أ

وتتمتع هذه األسهم  تتساوى في توزيعات األرباح وفي توزيعات إجمالي صافي الموجودات

  .بحق التصويت

وهي األسهم التي تعطي صاحبها امتيازاً من حيث امتالك عدد أصوات : األسهم الممتازة) ب

على نسبة أكبر من األرباح أو من إجمالي صافي الموجودات باالضافة الى أكثر أو حصوله 

شريطة أن ينظمها النظام  تمتعه بحقوق أفضلية على حاملي األسهم العادية خالل التصفية

  .الدخلي على هذا النوع من األسهم ويصدر تعليمات من الوزير بكافة الشروط المتعلقة بها
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إذا كانت أرباح الشركة المساهمة في سنة من السنوات ال تكفي : ةاألسهم الممتازة التراكمي) ت

لتوزيع األرباح على مالكي األسهم الممتازة، فيتم دفع القيمة غير الموزعة في السنة الالحقة 

  .مع أرباح السنة السابقة التي لم يتم فيها التوزيع

ائها وبالتالي إلغاء كافة األسهم التي يجوز استرجاعها وإلغ: األسهم القابلة لالسترداد) ث

سواء فيما يتعلق بالتصويت أو المشاركة في توزيعات األرباح أو (الحقوق المتصلة بها 

، مما يؤدي إلى إنقاص رأسمال الشركة المصدر، ويجوز للشركة )إجمالي صافي الموجودات

  .إعادة إصدارها

  

  )81(المادة 

  )ينةأسهم الخز( شراء الشركة المساهمة العامة السهمها

في السوق أن تقوم بشراء أسهمها  اسهمها للتداول يجوز للشركات المساهمة العامة المدرجة) أ

، على انه ال يجوز أن يتجاوز عدد األسهم المشتراه مـن قبـل   )أسهم خزينة(لحسابها الخاص 

  .من رأسمال الشركة%) 10(الشركة ما مجموعه 

يات شراء الشركة ألسهمها وكافة متطلبـات  تحدد الهيئة بتعليمات الضوابط والشروط لعمل) ب

 .االفصاح المتعلقة بذلك

تلتزم الشركة بمعايير المحاسبة الدولية المعتدمة في فلسطين في معالجتها واظهارها ألسهم ) ت

  .الخزينة في البيانات المالية للشركة

  .ال تتمتع أسهم الخزينة بأية حقوف تصويت أو توزيع أرباح أو عوائد التصفية) ث

  

  )82(المادة 

  المصرح والمكتتب بهرأس مال الشركة 

بالعملـة المتداولـة    ما يعادله يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة بالدينار األردني او) أ

   .قانونا

تصدر الشركة المساهمة العامة رأس المال المصرح به ويجوز االكتتاب به على دفعة أو ) ب

في حال تم االكتتاب على عدة دفعات يـتم  سجلها الهيئة؛ من خالل نشرة اصدار ت عدة دفعات

  .على أن يتم تزويد المديرية بنسخة عنها االكتتاب من خالل نشرة اصدار تسجلها الهيئة

من رأس المال المصرح به أن تسدد القيمة األسمية للسـهم   دفعةعند االكتتاب بأي يجب  )ت

  .دفعة واحدة وبالكامل

  .العامالجمهور عند االكتتاب كتتاب الاسهم الشركة من % 25 ال يقل عن اميجب طرح  )ث
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مجلـس  يصـدر  من هذا القانون ) 86(مع مراعاة التشريعات السارية ومع مراعاة المادة ) ج

 .رأس المال المصرح لغايات االكتتاب يحدد فيه الوزراء نظام

م فيجوز االكتفاء بعـدد  في جميع االحوال اذا لم تتم تغطية االسهم المطروحة لالكتتاب العا) ح

االدنـى المنصـوص    االسهم التي اكتتب بها على ان ال يقل راس المال المكتتب به عن الحد

 .اعاله) ج(الفقرة عليه في 

المحددة  عند انتهاء المدةكان رأس المال المكتتب به  يقل عن الحد المقرر في القانون اذا ) خ

رة اتخاذ االجراءات الالزمة للتغطيـة ليصـبح   فعلى المراقب انذار الشركة بضرو لالكتتاب 

يوما من تاريخ تبليغ  وذلك خالل تسعين الحد المقرر قانونارأس مال الشركة المكتتب به فعال 

فيحق للمراقب بعدها الطلب الى   المذكورةاالنذار الى الشركة، فاذا لم تتم التغطية خالل المدة 

 .في هذا القانون تصفيةالالباب المحكمة تصفية الشركة حسب احكام 

يجوز لمجلس ادارة الشركة اعادة طرح اسهم غير مكتتب بها مـن رأس مـال الشـركة    ) د

المصرح به حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة سواء كانت 

م وفقـا  هذه القيمة مساوية لقيمة السهم االسمية او اعلى او اقل منها على ان تصدر هذه االسه

 .الحكام االنظمة والتشريعات المعمول بها

على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غيـر  يجب ) ذ

 :العادية في حال تغطية االسهم غير المكتتب بها باي من الطرق التالية

 . ضم االحتياطي االختياري لرأسمال الشركة .1

جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون خطيا على  رسملة ديون الشركة او اي .2

 .ذلك

  . تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا الحكام هذا القانون .3

يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق االسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جـزء مـن   ) ر

ركة كحافز لهم، ويجوز فـي  رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الش

هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضا عليهم لمدة ال تزيد على اربع سنوات من تاريخ تسـجيل  

 .الشركة او زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال

  .يتم طرح االسهم لالكتتاب العام وفقا الحكام هذا القانون والتشريعات ذات العالقة) ز

  

  )83(المادة 

  سهم للتجزئةقابلية العدم 

يجوز إال انه يجوز قيمة السهم و قابل للتجزئة غير يكون السهم في الشركة المساهمة العامة) أ

ألكثر من شخص االشتراك ملكية السهم الواحد مع ضرورة تحديد أسم واحد من بينهم يمـثلهم  
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فيـه   ويجوز للورثة االشتراك في ملكية السهم الواحـد بحكـم الخلفيـة   . تجاه الشركة والغير

لمورثهم، وينطبق هذا الحكم عليهم إذا اشتركوا في ملكية أكثر من سـهم واحـد مـن تركـة     

إذا تخلف المساهمون و دهم ليمثلهم تجاه الشركة لديهامورثهم، على أن يختاروا في الحالتين اح

عن تحديد أسم من بينهم خالل المدة التي يحددها لهم مجلس إدارة الشـركة فيعـين المجلـس    

  .من بينهماحدهم 

  .يجوز تفتيت قيمة السهم السوقية وفقا لما تسمح به تشريعات الهيئة) ب

  

  )84(المادة 

  اسهم الشركة وتسديد قيمتها

تكون اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة االسهم المكتتب بها دفعـة واحـدة،   ) أ

مقومة بالنقد وفقا الحكام هذا  ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية

القانون، وتعتبر حقوق االمتياز وحقوق االختراع وغيرها من الحقوق المعنوية التـي يوافـق   

المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة 

  :واالختصاص مع مراعاة ما يلي

  

 شكيليالعينية المقدمة من قبل المؤسسين،  المقدمات   اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير .1

لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة واالختصاص  الوزير بناء على تنسيب المراقب

على ان يكون احد المؤسسين مـن اعضـاء اللجنـة،     لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد 

مـن تـاريخ تشـكيلها الـى     وتقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما 

المراقب، وللمؤسسين االعتراض عليه لدى الوزير خالل عشرة ايام من تاريخ اعتمـاده  

  . من قبل المراقب

لوزير البت في االعتراض خالل اسبوعين من تقديمه، فاذا قبـل االعتـراض يـرفض    ل ) 2

اجراءات التسـجيل   تسجيل الشركة اال اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل

وال يحق الي من المؤسسين او المساهمين الالحقين االعتراض على قيمـة االسـهم العينيـة    

  .المقدمة في مرحلة التأسيس

نقل ملكيتها الى الشركة خالل شهر مـن   واذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بتسليمها ) ب

ا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسـون فـي   تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقد

  .طلب تأسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية
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يمتع مالكو االسيهم العينية في الشركة  المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها اصـحاب  ) ت

د المطبقـة علـى االسـهم    االسهم النقدية واذا كانت االسهم العينية تاسيسية فتطبق عليها القيو

  .النقدية التاسيسية

  

  )85(المادة 

  المساهمين سجل

والتسوية مساهميها لدى مركز االيداع والتحويل  تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل

وعليها تزويد المديرية دوريا كل  لضوابط والتعليمات التي تحددهاوفق امن الهيئة  المرخص

  .ء على طلب المراقبثالثة أشهر بنسخة عنها أو بنا

  

  الفصل الثالث

  االكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

  

  )86(المادة 

  تغطية قيمة اسهم المؤسسين

يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقـد تأسيسـها ونظامهـا    ) أ

   قب بما يثبت ذلك،تغطية كامل قيمة االسهم التي اكتتبوا بها وتزويد المرا الداخلي

 عـن يجب ان ال تزيد مساهمة المؤسسين في الشركة المساهمة العامـة عنـد التأسـيس    ) ب

على أن تراعى النسب المحددة في التشريعات األخـرى   من رأس المال المصرح به%) 75(

  .السارية

نون قا وفق أحكاميترتب على المؤسس او لجنة المؤسسين طرح االسهم المتبقية لالكتتاب  )ت

في الشركات المحولة من مساهمة خصوصـية الـى   للمساهمين االوراق المالية، اال انه يجوز 

او طـرح االسـهم   بـه   كامل رأس مال الشركة المصرحتغطية فرق  شركة مساهمة عامة 

وفقاً ألحكام هـذا القـانون   وذلك بعد الحصول على موافقة المتبقية لالكتتاب العام او الخاص 

  .رى الساريةاألخ والتشريعات

يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة االكتتـاب   ذلك خالفما لم يتم االتفاق على ) ث

يجوز لهم تغطية ما تبقى مـن   هاال ان ،ة التأسيسلفي مرح العام باالسهم المطروحة لالكتتاب

شـريطة الحصـول علـى موافقـة      العام ء ثالثة ايام على اغالق االكتتاباالسهم بعد انقضا

  .لمراقب والهيئة وسلطة النقد حسب مقتضى الحالا
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  )87(المادة 

  باالسهم التأسيسيةحظر التصرف 

في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على االقل  باالسهم التأسيسيةيحظر التصرف ) أ

  .من تأسيس الشركة ويعتبر باطال اي تصرف يخالف احكام هذه المادة

من هذه المادة انتقال السهم التأسيسـي  ) أ(ص عليه في الفقرة يستثنى من الحظر المنصو) ب

الى الورثة وفيما بين الزوجين واالصول والفروع، وكذلك انتقالة من مؤسس الى آخـر فـي   

الشركة وانتقال السهم الى الغير بقرار قضائي او نتيجة بيعه بـالمزاد العلنـي وفـق احكـام     

  .القانون

  

  )88(المادة 

  أو وكيل االصدار م بواسطة متعهد تغطيةتغطية قيمة االسه

مع مراعاة النصوص الواردة في اي قانون آخر، يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامـة او  

أو إلـى وكيـل    مجلس ادارتها أن يعهدوا بتغطية اسهم الشركة الى متعهد تغطيـة او اكثـر  

  .االصدار

  

  )89(المادة 

  اسس االكتتاب في االسهم

من شخص واحد االشتراك في الطلـب الواحـد لالكتتـاب فـي االسـهم       ال يجوز الكثر) أ

، ويحظر االكتتاب الوهمي او باسماء وهمية وذلك تحت طائلة بطالن االكتتاب العام المطروحة

   .االكتتاب في اي من الحاالت المنصوص عليها في هذه الفقرة

ع احكـام هـذا القـانون    يجري االكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة بشكل يتفق م) ب

واالنظمة والتعليمـات الصـادرة    هيئة سوق رأس المال وقانون االوراق الماليةقانون واحكام 

  .بمقتضاهما

  

  )90(المادة 

  باسماء المكتتبين والهيئة الشركات تزويد مراقب

خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ اغـالق  والهيئة على الشركة تزويد المراقب يجب 

ي اكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة كشفا يتضمن اسماء المكتتبين، ومقـدار االسـهم   ا

  .التي اكتتب كل منهم فيها
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  )91(المادة 

  تخصيص االسهم

اذا زاد االكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة على عدد االسهم المطروحة في االكتتـاب  

مع مراعاة حقـوق صـغار   على المكتتبين  فيترتب على الشركة تخصيص االسهم المطروحة

  .المساهمين

  

  )92(المادة 

  اعادة المبالغ الزائدة عند تخصيص االسهم

تكون الشركة مسؤولة عن اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشـركة المسـاهمة العامـة    

الكتتاب وذلك وخالل مدة ال تزيد على ستين يوما من تاريخ اغالق ا العام المطروحة لالكتتاب

واذا تخلفت عن ذلك الي سبب من االسباب فيترتـب  . او اقرار تخصيص االسهم ايهما اسبق

لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة السـتين  

العاملـة فـي    المصارفيوما المنصوص عليها في هذه المادة وبمعدل سعر الفائدة السائد بين 

  .فلسطين على الودائع الجل خالل ذلك الشهر
 

  )93(المادة 

  جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة االول

مـن   )77( المادة يرأس اجتماع الهيئة العامة االول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في) أ

العامة في وتقوم الهيئة  كلفين بادارة الشركة هذا القانون احد اعضاء لجنة مؤسسي الشركة الم

  :هذا االجتماع بما يلي

االطالع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بـادارة الشـركة الـذي يجـب ان      .1

يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة 

  . الداخليلها، والتثبت من صحتها، ومدى موافقتها للقانون ولنظام الشركة 

ع على نفقات التأسيس المدققة والمصادق عليها من مـدقق حسـابات الشـركة    االطال .2

  . ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

  . انتخاب مجلس االدارة االول للشركة .3

انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم او تفـويض مجلـس االدارة    .4

 . بتحديدها

   .من صحتها وتتأكد عطيت للمؤسسينبحث في األسهم العينية التي أ .5
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تطبق على اجتماع الهيئة العامة االول اجراءات ومتطلبات الدعوة والنصـاب القـانوني   ) ب

  .واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة

تنتهي صالحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة واعمالها فور انتخـاب مجلـس   ) ت

الدارة االول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشـركة الـى هـذا    ا

  .المجلس

  

  )94(المادة 

  اعتراض المساهمين على نفقات التأسيس

من االسهم %) 20(العامة يحملون ما ال يقل عن  المساهمة اذا اعترض مساهمون في الشركة

شركة على اي بند من بنود نفقات تأسـيس الشـركة،   الممثلة في اجتماع الهيئة العامة االول لل

فاذا لم يتمكن من ذلك الي سـبب مـن   . فعلى المراقب التحقق من صحة االعتراض وتسويته

وال تؤثر هذه الـدعوى علـى   . االسباب فلمقدمي طلب االعتراض اقامة دعوى لدى المحكمة

  .استمرار الشركة في اعمالها اال اذا قررت المحكمة غير ذلك

  

  )95(لمادة ا

  تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة

بنسخة من محضـر   والهيئة  رئيس مجلس االدارة االول للشركة تزويد المراقب علىيجب ) أ

اجتماع الهيئة العامة االول للشركة والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة الـى  

  .شر يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة االولالهيئة العامة وذلك خالل خمسة ع

اذا تبين للمراقب ان الشركة المساهمة العامة قد اغفلت في مرحلة تأسيسـها تطبيـق اي   ) ب

نص او حكم قانوني او خالفت مثل ذلك النص او الحكم فعليه ان ينـذرها خطيـا بتصـويب    

  .اوضاعها خالل ثالثة اشهر من تاريخ تبليغها االنذار

من هذه المـادة  ) أ(من تدقيق الوثائق المقدمة اليه بمقتضى احكام الفقرة  للمراقبذا تبين ا) ت

ان اجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة كانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطيـا  

  .بحقها في الشروع باعمالها
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  الفصل الرابع

  االسهم العينية

  

  )96(المادة 

  هم العينيةشروط تقديم االس

يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية ) أ

  .من هذا القانون) 84(تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها االحكام المبينة في المادة 

سـبة  بالنيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية ) ب

  .لالسهم العينية المقدمة في اي مرحلة الحقة للتأسيس

يحق ألي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه فـي محضـر    )ت

بقيمة المقدمات العينية خالل خمسة عشـر يومـاً مـن     تماع أن يطعن لدى المحكمة ذلك االج

   .تاريخ االجتماع

  

  )97(المادة 

  العينية شروط اصدار االسهم

ال تصدر االسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها اال بعد اتمام االجراءات القانونية 

  .الخاصة بتسليم المقدمات العينية الى الشركة ونقل ملكيتها اليها

  

  الفصل السادس

  زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

  

  )98(المادة 

  جواز زيادة رأس المال المصرح به

يجوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتهـا العامـة غيـر    

  .العادية اذا كان قد اكتتب به بالكامل على ان تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة

  

  )99(المادة 

  طرق زيادة رأس المال

  :دة رأسمالها باحدى الطرق التاليةللشركة المساهمة العامة زيايجوز 



64 
 

طرح اسهم  اومساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته بها من قبل  طرح اسهم الزيادة لالكتتاب) أ

 .هيئةالبموافقة المراقب و الزيادة لالكتتاب العام مع تحديد عالوة اصدار

 . ضم االحتياطي االختياري او االرباح المدورة المتراكمة او كليهما الى رأسمال الشركة )ب

لمترتبة على الشركة او اي جزء منها شريطة موافقة اصحاب هذه الديون رسملة الديون ا) ت

 .باستثناء قروض المصارف خطيا على ذلك

  . تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا الحكام هذا القانون) ث

  .اي طريقة اخرى تقرها الهيئة العامة للشركةب) ج

   

  الفصل السابع

  ساهمة العامةتخفيض رأسمال الشركة الم

  )100(المادة 

  تخفيض رأس المال جواز

يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به ) أ

من رأسمالها المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او 

. رأسمالها بمقدار هذه الخسارة او اي جزء منهااذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص 

 )101(على ان تراعى في قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة 

  .من هذا القانون

يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة االسهم بالغاء جزء مـن ثمنهـا   ) ب

ود خسارة في الشركة او باعادة جزء منـه اذا رأت  المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وج

  .ان رأسمالها يزيد عن حاجتها

ال يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في اي حالة من الحاالت الى اقل مـن  ) ت

   .الساريةالتشريعات  الحد االدنى المقرر بمقتضى

ار تخفيض رأسمالها وزيادته اذا كان الهدف اعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قر) ث

باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها 

في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة االجتماع اسـباب اعـادة   

  .الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا االجراء
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  )101(المادة 

  ات تخفيض رأس المالاجراء

يقدم مجلس ادارة الشركة المسـاهمة العامـة طلـب    ) ت) (100(مع مراعاة حكم المادة  )أ 

تخفيض رأسمالها المكتتب به الى المراقب مع االسباب الموجبة له بعد ان تقرر الهيئة العامـة  

ن االسـهم  خمسة وسبعين بالمائة م%) 75(للشركة الموافقة على التخفيض باكثرية ال تقل عن 

الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية، وترفق بالطلب قائمة باسماء دائنـي  

الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها، علـى ان تكـون   

  .نيالقانو قائمة الدائنين للشركة وبيان موجوداتها والتزاماتها مصدقة من مدقق حساباتها

يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة اشعارا يتضمن ) ب

قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به وينشر االشـعار فـي صـحيفتين    

يوميتين محليتين على نفقة الشركة، ولكل دائن ان يقدم الى المراقب خالل مدة ال تزيد علـى  

ين يوما من تاريخ نشر االشعار آلخر مرة اعتراضا خطيـا علـى تخفـيض رأس مـال     ثالث

الشركة، فاذا لم يتمكن المراقب من تسوية االعتراضات التي قدمت اليه خالل ثالثين يوما من 

تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها فيحق الصحابها مراجعة المحكمـة بشـأن مـا ورد فـي     

يوما من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها، وترد اي  اعتراضاتهم خالل ثالثين

  .دعوى تقدم بعد هذه المدة

اذا تبلغ المراقب اشعارا خطيا من المحكمة باقامة اي دعوى لديها خالل المدة المنصوص ) ت

من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشـركة المكتتـب بـه،    ) ب(عليها في الفقرة 

عليه ان يوقف اجراءات التخفيض الى ان يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسـب  فيترتب 

الدرجة القطعية، على ان تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى ذات الصـفة المسـتعجلة   

  .2001لسنة ) 2(بمقتضى احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

ة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة إذا لم تقدم اي دعوى الى المحكم) ث

بتخفيض رأسمالها المكتتب به او اقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسـبت الحكـم الدرجـة    

القطعية، فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة، وان يرفع تنسيبه 

سبا فيه، فاذا قرر الموافقة عليـه تـم تسـجيله    بشأنه الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه منا

ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقا لالجراءات المنصوص عليها في هذا القـانون،  

وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكما محل رأس مالها المدرج في عقـد تأسيسـها   

  .ونظامها

لجزء غير المكتتب به من رأس المـال  ال تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض ا) ج

  .المصرح به
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  الفصل الثامن

  القرضسندات 

مع مراعاة االحكام الواردة في قانون االوراق المالية تسري على سندات القرض االحكام 

  .واردة في هذا الفصلال

  

  )102(المادة 

  القرض سندات اصدار

اول ويتم طرحها وفقـا الحكـام   قرض قابلة للتد سنداتاصدار يحق للشركة المساهمة العامة 

  .التشريعات النافذة

  

  )103(المادة 

  القرضسندات شروط اصدار 

  :القرض سنداتيشترط في ) أ

 .موافقة مجلس ادارة الشركة على اصدارها باغلبية ثلثي اعضاء المجلس على االقل  .1

 اذا كانت هذه االسناد قابلة للتحويل الى اسهم فيشترط كذلك الحصول علـى موافقـة   .2

الهيئة العامة غير العادية للشركة وان يتضمن قرارها الموافقة على جميـع القواعـد   

 .والشروط التي يتم على اساسها تحويل االسناد الى اسهم

سمال الشركة المصرح به مكتتبـا بـه   أال يجوز اصدار سندات قرض اال اذا كان ر .3

  .ومدرج في السوق بالكامل

ى اصدار سندات قرض قابلة للتحويل الى اسهم  بمثابة زيادة تعتبر موافقة الهيئة العامة عل) ب

  .شركةرأس المال المصرح به لل

  

  )104(المادة 

  قابلية سندات القرض للتداول

تسجل سندات القرض باسماء مالكيها ، وتكون هذه االسناد قابلة للتداول في اسواق االوراق ) أ

، وتوثق البيوع الواقعة عليها في سـجالت  المالية حسب ما ينص عليه قانون االوراق المالية 

الشركة المصدرة لها او لدى الجهة الحافظة لهذه السجالت او المدرجة لديها هذه االسناد وفقا 

  .للتشريعات النافذة

  .لهذه الغاية الهيئة يمات تصدرهايجوز للشركة اصدار سندات قرض لحاملها وفقا لتعل )ب
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  )105(المادة 

  دات القرضالقيمة االسمية لسن

بفئـات  يجـوز أن  القرض بقيمة اسمية واحدة في االصدار الواحد و سنداتتكون يجوز أن ) أ

  .مختلفة الغراض التداول

القرض بقيمته االسمية او بخصم او بعالوة اصـدار وفـي جميـع     اتيجوز اصدار سند) ب

 .الحاالت يسدد السند بقيمته االسمية
 

  

  )106(المادة 

  القرض اتدفع قيمة سند

تدفع قيمة سند القرض عند االكتتاب به دفعة واحدة للشركة المقترضة فاذا وجد متعهد تغطيـة  

فتدفع قيمة هذه االسناد الى متعهد التغطية بموافقة مجلس ادارة الشـركة المقترضـة وتعـاد    

حصيلة االكتتاب الى الشركة في الموعد المتفق عليه مع الشركة، كما يجوز لوكيل االصـدار  

  .لية البيع وفقا لالتفاق مع الشركةتولي عم

  

  )107(المادة 

  القرض المضمونة باموال او موجودات عينية سندات

اذا كانت اسناد القرض مضمونة باموال منقولة او غير منقولة او بموجودات عينية اخرى 

او بغير ذلك من الضمانات او الكفاالت او الرهن فيجب ان يـتم وضـع تلـك االمـوال     

ضمانا لها وتوثيقها ويحضر على الشـركة المصـدرة  التصـرف بـاموال     والموجودات 

  .االكتتاب قبل تنفيذ ذلك

  

  )108(المادة 

  القرض سنداتعملة 

  . المتداولة قانوناعملة الأو ب تصدر اسناد القرض بالدينار االردني

  

  )109(المادة 

  خالل المدة المقررة سنداتعدم تغطية جميع ال

ها اذا لم تتم تغطيـة جميـع   التي تم االكتتاب ب السندات يكتفي بقيمةس االدارة ان لمجليجوز 

  .الصادرة خالل المدة المقررة سنداتال
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  )110(المادة 

  القرض القابلة للتحويل سنداتشروط اصدار 

  .لنشرة االصدار وتعليمات الهيئة يتم تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا

  

  )111(المادة 

  كي سندات القرضهيئة مال

من مالكي سندات  القرض في كل اصدار هيئة تسمى هيئـة مـالكي سـندات     حكما تتكون) أ

  .القرض

على هيئة  مالكي سندات القرض باالتفاق مع الشركة المصـدرة ان تعـين امينـا    يجب ) ب

  .لالصدار على نفقة الشركة المصدرة السناد القرض

ا لممارسة هذا النشـاط مـن قبـل الجهـات     يشترط في امين االصدار ان يكون مرخص) ت

  .ا سبق تعليمات الهيئةميراعى في) ث.المختصة

  

  )112(المادة 

  مهام هيئة مالكي سندات القرض

القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير الالزمة لصيانة  تاسندتكون مهمة هيئة مالكي ) أ

  .هذه الحقوق بالتعاون مع امين االصدار

مالكي سندات القرض  الول مرة بناء على دعوة من مجلـس ادارة الشـركة   تجتمع هيئة ) ب

  .المصدرة لالسناد ويتولى امين االصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك

  

  )113(المادة 

  صالحيات امين االصدار

  :يتولى امين االصدار الصالحيات التالية

ى عليه كما يمثلها امام اي جهة تمثيل هيئة مالكي اسناد القرض امام القضاء كمدع او مدع) أ 

  .اخرى

   .امانة اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض) ب 

  .القرضسندات نيابة عن هيئة مالكي  المجازين توكيل المحامين) ج

  .القرض والمحافظة على حقوقهم سنداتعمال الالزمة لحماية مالكي القيام باال) ت

  .القرض سنداتة  او توكله بها هيئة مالكي اي مهام اخرى تنص عليها التشريعات النافذ) ث
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  )114(المادة 

  دعوة امين االصدار الجتماعات الهيئة العامة للشركة

على الشركة المصدرة المقترضة دعوة امين االصدار الجتماعات الهيئة العامة للشـركة  يجب 

رارات وعليه ان يحضر تلك االجتماعات ويبدي مالحظاته وال يكون له حق التصويت على ق

  .الهيئة العامة

  

  )115(المادة 

  القرض سنداتاجتماعات هيئة مالكي 

لالجتماع كلما رأى ذلك ضروريا علـى   السنداتين االصدار ان يدعو مالكي على أميجب ) أ

 .القرض عن مرة واحدة في السنة السندات ال تقل اجتماعات هيئة مالكي ان 

عد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق وفقا للقوا القرض سندات تدعى هيئة مالكي ) ب

 .على الدعوة واجتماعاتها االحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة

القرض باطال اال اذا اقرته هيئة مـالكي   سنداتكل تصرف يخالف شروط اصدار يعتبر ) ت

 السـندات تقل  القرض باكثرية ثالثة ارباع اصواتهم الممثلة في االجتماع شريطة ان ال سندات

 .المصدرة والمكتتب بها السندات في االجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الممثلة 

القرض الى المراقب والهيئـة والشـركة    سنداتيبلغ امين االصدار قرارات هيئة مالكي ) ث

  .مدرجة فيها السنداتالمصدرة لالسناد واي سوق لالوراق المالية تكون 

  

  )116(المادة 

  القرض سنداتء حق الشركة باطفا

القرض بالقرعة سـنويا علـى    سنداتيجوز ان تتضمن شروط االصدار حق الشركة باطفاء 

  .القرض سنداتمدى مدة 

  

  )117(المادة 

  للتحويلالمساهمة العامة قابلية األوراق المالية للشركة 

يجوز للشركة المساهمة تحويل أسهمها إلى سندات قرض وتحويل سندات القرض إلى أسهم ) أ

 .بقرار من الهيئة العامة، ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بذلك

يجوز للشركة تحويل إحدى فئات األسهم إلى فئة أخرى من األسهم بقـرار مـن الهيئـة    ) ب

  .الرقابة بذلك خالل سبعة أيام من تاريخ التحويل إدارةالعامة، ويجب أن يتم إشعار 
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  )118(المادة 

  القرض اتسندالبيانات المتوجب توفرها في 

  تحدد الهيئة البيانات الواجب توافرها في سندات القرض بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية

  

  الفصل التاسع

  ادارة الشركة المساهمة العامة

  

  )119(المادة 

  عدد اعضاء مجلس االدارة وكيفية انتخابهم

ائه عن خمسة اشخاص يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة ال يقل عدد اعض ) أ

يتم انتخابهم من قبـل الهيئـة   . وفقاً لما يحدده نظام الشركة وال يزيد على ثالثة عشر شخصاً

يقوم بمهام ومسـؤوليات  . نالعامة للشركة بالتزكية او باالقتراع السري وفقاً الحكام هذا القانو

  .م الشركة على مدة اقلادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ انتخابه مالم ينص نظا

أعاله يجوز زيادة عدد أعضاء مجلس االدارة بقـرار  ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة ) ب

  .من الهيئة العامة

على مجلس االدارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة لالجتماع خالل االشـهر الثالثـة   يجب  )ت

على ان يستمر في عمله  ،نتخابهاالخيرة من مدته لتنتخب مجلس ادارة يحل محله من تاريخ ا

الى ان ينتخب مجلس االدارة الجديد اذا تاخر انتخابه الي سبب من االسباب، ويشترط في ذلك 

ان ال تزيد مدة ذلك التاخير في اي حالة من الحاالت على ثالثة اشهر من تاريخ انتهاء  مـدة  

ن الـدعوة لالجتمـاع  ان   المجلس القائم ويحق لمراقب الشركات في حال مرور هذه المدة دو

  .يدعو الهيئة النتخاب مجلس ادارة جديد

  

  )120(المادة 

  االسهم الواجب امتالكها للترشيح لعضوية المجلس

في مجلس االدارة و حق مين في انتخاب ممثل لهم او اكثر مع مراعاة حقوق صغار المساه) أ

هذا الممثل في كلتا الحالتين الهيئة العامة في انتخاب عضو مجلس ادارة مستقل على ان يكون 

من ذوي الخبرة والكفاءة ويتمتع باالستقاللية والنزاهة  يحدد نظام الشركة المسـاهمة العامـة   

عدد االسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلـس  

كون محجوزة او مرهونة ادارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه، ويشترط في هذه االسهم ان ال ت
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او مقيدة باي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيـد المنصـوص   

  .من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في االسهم التاسيسية) 87(عليه في المادة 

اً فـي  يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس االدارة محجوزاً ما دام مالك االسهم عضـو  )ب

.  المجلس ولمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته فيها، وال يجوزالتداول بها خالل تلـك المـدة  

وتحقيقاً لذلك توضع اشارة الحجز عليها مع االشارة الى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا 

 زامات المترتبة على ذلـك العضـو   الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات وااللت

  .ى مجلس االدارةوعل

تسقط تلقائياً عضوية اي عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اذا نقص  )ت

من هذه المادة، الي سـبب  ) أ(عدد االسهم التي يجب ان يكون مالكاً لها بمقتضى احكام الفقرة 

ها خـالل  من االسباب او تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية او تم رهن

هيل الخاصة به  خالل مدة ال تزيد أمدة عضويته، ما لم يكمل االسهم التي نقصت من اسهم الت

عن ثالثين يوماً، وال يجوز له ان يحضر اي اجتماع لمجلس االدارة خالل حدوث النقص في 

  .اسهمه

  

  )121(المادة 

  االشخاص الذين يمنع عليهم الترشح لعضوية مجلس االدارة

يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او أن يكون عضواً فيه اي ال يجوز ان 

  :شخص حكم عليه من محكمة مختصة بما يلي

باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشـرف كالرشـوة واالخـتالس والسـرقة     ) أ

داب واالخالق والتزوير وسوء استعمال االمانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة باآل

 .العامة، او ان يكون فاقداً لالهلية المدنية او باالفالس ما لم يرد له اعتباره

 .من هذا القانون) 257(باي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ) ب

ال يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او ان يكون عضوا فيه ) ت

وظفاً في الحكومة أو اي مؤسسة رسمية عامة أو عضـو فـي المجلـس    م أي شخص يكون 

مع  التشريعي إال إذا كان ممثالً للحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام

 .من هذا القانون) 122(مراعاة ما ورد في المادة 
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  )122(المادة 

  الدارةتمثيل الحكومة والمؤسسات الرسمية االخرى في عضوية مجلس ا

إذا ساهمت الحكومة، او أي من المؤسسات الرسمية العامة او أي شخصية اعتباريه عامـة  ) أ

اخرى، في شركة مساهمة عامة يحق لها ان تمثل في مجلس ادارتها إمـا بعضـو او اكثـر     

حسب ما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة وال تشارك في هذه الحالة في انتخاب 

لس االخرين وبخالف ذلك فتمارس حقها في االنتخاب شأنها شأن أي مساهم آخر اعضاء المج

ويتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها ويشترط ان ال يعين أي 

شخص بمقتضى احكام هذه الفقرة عضواًَ في اكثر من مجلس ادارة شـركتين تسـاهم فيهـا    

او التي تساهم فيهما مؤسسة رسمية عامة او  جنبيةعربية واالالحكومة بما في ذلك الشركات ال

 .شخصية اعتبارية عامة

ة العامـة  المعنويتستمر عضوية ممثل الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية ) ب

االخرى في مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينتـه  

ه في اي وقت من االوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس، او انتداب مـن يحـل   استبدال غيره ب

محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه او غيابه عن فلسطين على ان تبلغ الشركة خطيا في كال 

 الحالتين

اذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة او المؤسسـة الرسـمية العامـة او أي شخصـية     ) ت

ية مجلس ادارة الشركة فتعتبر االستقالة نافـذة فـي مواجهـة    اعتبارية عامة اخرى من عضو

الشركة من تاريخ تقديم االستقالة الى مجلس االدارة وللجهة التي كان يمثلها في مجلس االدارة 

 .تعيين من يحل محله فيه

تحدد االحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامـة  ) ث

 .ريع خاص يصدر لهذه الغايةبموجب تش

ة العامة غير الفلسطينية عنـد  المعنويتطبق احكام هذه المادة على الحكومات واالشخاص ) ج

  .مساهمتها في رؤوس اموال الشركات الفلسطينية

  

  )123(المادة 

 في مجلس االدارة االعتباريتمثيل الشخص 

مـن  ) 115(من غير االشخاص العامة المشار اليهم في المادة  االعتبارياذا كان الشخص ) أ

هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلـس  

االدارة حسب نسبة مساهمته في راسمال الشركة، وفي حال انتخابه عليـه تسـمية شـخص    

خالل عشرة ايام من تـاريخ انتخابـه   لتمثيله في مجلس االدارة  او اشخاص طبيعيين  طبيعي
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شروط ومؤهالت العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باسـتثناء   موعلى ان تتوافر فيه

لعضويته اذا لـم   فاقدا االعتباريلالسهم المؤهلة لعضوية المجلس، ويعتبر الشخص  محيازته

او ل شـخص طبيعـي   خالل شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له اسـتبدا  يهيقم بتسمية ممثل

  .ه خالل مدة المجلسيبممثل يناخراشخاص طبيعين 

من هذه المادة على الشخص الطبيعي اذا كانت مساهمته فـي رأس  ) أ(تطبق احكام الفقرة ) ب

  .مال الشركة الكثر من مقعد واحد من مقاعد مجلس االدارة

  

  )124(المادة 

  انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس االدارة

ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بـاالقتراع السـري رئيسـاً     ينتخب مجلس )أ

ونائباً له  يقوم بمهام وصالحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضـائه واحـداً او   

اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وفقاً لما يقـرره المجلـس   

وذلك خالل مدة اقصاها سبعة أيام من . الحيات التي يفوضها اليهمبهذا الشان وفي حدود الص

بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس  نتخاب مجلس اإلدارة ويزود مجلس ادارة الشركة المراقبا

سبعة ايام  وبنماذج عن تواقيعهم،وذلك خالل اء المفوضين بالتوقيع عن الشركةونائبه واالعض

كانت الشركة مدرجة يتعين  تزويـد الهيئـة بـالقرارات    وفي حال  من صدور تلك القرارات

  .، مع مراعاة التشريعات ذات العالقةالمتخذة في هذا الشأن وفقا لالصول

في الشركة بالتوقيع عنها، وذلـك   أي من المدراء الرئيسينلمجلس ادارة الشركة تفويض  )ب

  .مفي حدود الصالحيات التي يفوضها اليه

  

  )125(المادة 

بنسخة والهيئة  م اقرار خطي بما يملكه اعضاء مجلس االدارة وتزويد المراقبوجوب تقدي

  عنه

على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كـل مـن   يجب  )أ

مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها ان يقدم الى مجلس االدارة في اول اجتماع يعقده بعـد  

بما يملكه هو وكل من زوجته واوالده  القاصرين من اسهم في الشـركة،   انتخابه اقراراً خطياً

واسماء الشركات االخرى  التي يملك هو وكل من زوجتـه واوالده القاصـرين حصصـاً او    

مـن  %) 10(اسهماً فيها اذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات االخرى بنسة تزيد عـن  

على هذه البيانات خالل خمسـة عشـر    أتغيير يطري أوان يقدم الى المجلس  رأسمال الشركة

  .يوماً من تاريخ وقوع التغيير
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بنسخ عن البيانات المنصوص عليهـا    على مجلس ادارة الشركة ان يزود المراقبيجب  )ب

من هذه المادة والتغيير الذي يطرا على اي منها خالل سبعة ايام من تقديمها او ) أ(في الفقرة 

وفي حال كانت الشركة مدرجة يتعين  تزويـد الهيئـة بالبيانـات     ليهاع أتقديم اي تغيير طر

   .، مع مراعاة التشريعات ذات العالقةالمذكورة

  

  )126(المادة 

  عدم جواز تقديم قرض العضاء مجلس االدارة

    

لـى  إال يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطالن ان تقدم قرضاً نقدياً من اي نـوع  

و أو فروعـه  أي مـنهم  ألى اصـول  إو أي من اعضائه ألى إو أارة الشركة رئيس مجلس اد

ولئك أوالشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض اي من  المصارفزوجه، ويستثنى من ذلك 

  .ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع عمالئها اآلخرين

  

  )127(المادة 

  واجبات مجلس االدارة

ن يعد خالل مدة ال تزيـد علـى ثالثـة    أة الشركة المساهمة العامة يترتب على مجلس ادار )أ

  :شهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامةأ

الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان االرباح والخسائر وبيـان التـدفقات النقديـة    . 1     

ة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها مـن مـدققي حسـابات    وااليضاحات حولها مقارن

  .الشركة

التقرير السنوي لمجلس االدارة عن اعمال الشركة خالل السنة الماضـية وتوقعاتهـا   . 2     

  .المستقبلية للسنة القادمة

عن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في بنسخ   والهيئةيزود مجلس االدارة المراقب  )ب

مدة ال تقـل عـن   بمن هذه المادة قبل الموعد المحدد الجتماع الهيئة العامة للشركة ) أ(فقرة ال

  .واحد وعشرون يوماً

  

  )128(المادة 

  واجبات العناية

يجب على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، عند ممارسته لصالحياته أو تنفيذه ) أ

  :اللتزاماته القيام بما يلي
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نية بما يحقق المصلحة القصوى للشركة وفقاً العتقاده القائم على أسباب العمل بحسن  .1

  .معقولة

أن ال يمارس أي عمل أو أن يوافق على أي عمل خاص بالشركة يكون متعارضاً مع هذا  .2

 .القانون أو النظام الداخلي للشركة

قولة تدعوه أن ال يوافق على تحمل الشركة ألي التزام إال إذا توفرت لديه أسباب مع .3

لالعتقاد بمقدرة الشركة على تنفيذ هذا االلتزام عندما يطلب منها ذلك وأن هذا االلتزام يحقق 

 .مصلحة الشركة

أن ال يوافق على وال يسمح وال يتسبب في تعاطي عمل من أعمال الشركة بطريقة يكون  .4

  .معها إحتمال كبير بأن خسارة فادحة ستلحق بدائني الشركة

   

عضو مجلس اإلدارة عند ممارسته لصالحياته أو تنفيذه لواجباته بمراعاة العناية  يلتزم) ب

والمهارة التي يظهرها عضو مجلس إدارة عادي في نفس الظروف مع األخذ بعين االعتبار، 

 : على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي

  .طبيعة ووضع الشركة .1

 .طبيعة القرار المتخذ .2

 .ة المسؤوليات التي يتحملهاموقع عضو مجلس اإلدارة وطبيع .3

  .يجب على مجلس اإلدارة العمل على تحقيق مصلحة الشركة دون إهمال أو تقصير) ت

  

  )129(المادة 

  واجبات الوالء 

يجب على عضو مجلس اإلدارة، عند ممارسته لصالحياته أو تنفيذه اللتزاماته، العمل بأمانة 

ة وفقاً العتقاده القائم على أسباب معقولة وعناية معتادة وبما يحقق المصلحة القصوى للشرك

 - :القيام ما يلي

التسبب في القيام بأي عمل من أعمال الشركة بطريقة يكون  عدم الموافقة أو السماح أو) أ

 .معها االحتمال كبيراً بأن خسارة فادحة ستلحق بدائني الشركة

ي المصالح بين عضويته االمتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف يترتب عليه تضارب ف) ب

 .في مجلس  إدارة الشركة ومصلحته الشخصية

االمتناع عن القيام بأي عمل من أعمال الشركة والذي يكون له فيه مصلحة مباشرة أو ) ت

 .غير مباشرة تعود عليه بالفائدة أو الربح أو يقوم به لصالح شخص آخر
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لتي يشغل عضوية مجلس إدارتها أو االمتناع عن القيام في أي عمل منافس لعمل الشركة ا) ث

  .االشتراك في إدارة شركة مشابهة

عن ممتلكاته وعما يملكه من أسهم في الشركة أو في أية شركة أخرى  للمراقباإلفصاح ) ج 

  .وعن أية مصالح أو صفقات يعقدها لحسابه

  

  )130(المادة 

  أعمال عضو مجلس اإلدارةشروط مصادقة الشركة على 

المصادقة على أي عمل من أعمال عضو مجلس اإلدارة الواردة في المادة يجوز للشركة  )أ

   - :السابقة في حال توافرت الشروط التالية

إذا تصرف عضو مجلس اإلدارة بحسن نية، حتى لو لم يؤدي العمل أو المصادقة  .1

 .عليه إلى تحقيق ربح للشركة

تعود عليه من  إذا أفصح عضو مجلس اإلدارة للشركة عن المصلحة الشخصية التي .2

جراء قيامه بهذا العمل، وعن أية وثائق أو حقائق ترتبط به خالل مدة معقولة قبل 

 .المصادقة على هذا العمل من قبل الشركة

تطبق األحكام المتعلقة بالصفقات التي تتضمن مصالح شخصية بعد مصادقة الشركة على  )ب

  .أعمال عضو مجلس اإلدارة الواردة في المادة السابقة

  

  )131(المادة 

  ممارسة عضو مجلس اإلدارة لصالحياته

يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة، عند ممارسته لصالحياته أو تنفيذه اللتزاماته، االعتماد 

على التقارير والبيانات والمعلومات المالية وأية معلومة أخرى تم تحضيرها أو تزويدها، أو 

به، بما ال يتعارض وأحكام القانون  على االستشارة المقدمة له من أي شخص يستعين

  .واألنظمة الصادرة بموجبها وخاصة فيما يتعلق بحدود مسؤوليته

  

  )132(المادة 

  رفض الشركة المصادقة على أعمال عضو مجلس اإلدارة

يجوز للشركة رفض المصادقة على أي عمل قام به عضو مجلس اإلدارة لمصلحته ) أ

ركة ومطالبته بالتعويض عما ترتب للشركة من جراء الشخصية أو لمصلحة الغير باسم الش

هذه العمل إذا كان هذا الشخص يعلم أو باستطاعته أن يعلم بخرق عضو مجلس اإلدارة 

 .اللتزاماته
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يجوز للشخص الذي تعامل مع عضو مجلس اإلدارة بحسن نية طلب التعويض من خالل ) ب

من خالل التعامل مع عضو مجلس المحكمة المختصة عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي 

ويحق للشركة طلب التعويض من المحكمة المختصة عن أي ضرر لحق بها جراء . اإلدارة

 . تصرف عضو مجلس اإلدارة

  

  )133(المادة 

  نشر ميزانية الشركة

لشركة المساهمة العامة ان ينشر الميزانية العامة للشـركة وحسـاب   اعلى مجلس ادارة يجب 

وخالصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقريـر مـدققي حسـابات     ارباحها وخسائرها

، ويكـون النشـر   من تاريخ انعقاد الهيئة العامـة  الشركة خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوماً

  .بالطريقة التي يراها مجلس اإلدارة مناسبة

  

  )134(المادة 

  نفقات واجور واتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت اعضاء المجلس

 العادية العامة الهيئة انعقاد قبل عليه المساهمين إطالع يجب ما للشركة الداخلي النظام يحدد )أ

 المرتبات أو المزايا وسائر اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس ومرتبات بمكافآت تتعلق بيانات من

 مصـلحة  مع تتعارض مصلحة فيها ألحدهم يكون التي والعمليات عليها حصلوا التي األخرى

 فـي  المذكورة البيانات أو الدعاية نفقات أو بالتبرعات المتعلقة البيانات من ذلك وغير الشركة

  .ذلك ومواعيد أوضاع النظام يبين كما ؛المادة هذه من) ب(فقرة ال

يضع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثالثة ايام على االقل ) ب

ة العامة للشركة كشفاً مفصالً الطالع المسـاهمين يتضـمن   من الموعد المحدد الجتماع الهيئ

  :بنسخة منها والهيئة البيانات التالية ويتم تزويد المراقب

جميع المبالغ التي حصل عليها كل من الرئيس واعضاء مجلس االدارة من الشركة . 1

  .خالل السنة المالية من اجور واتعاب ورواتب وعالوات ومكافآت وغيرها

ا التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس االدارة من الشركة كالمسكن المزاي. 2

  .المجاني والسيارات وغير ذلك

المبالغ التي دفعت لكل من رئيس واعضاء مجلس االدارة خـالل السـنة الماليـة    . 3

  .وخارجها االراضي الفلسطينيةكنفقات سفر وانتقال داخل 

  .سنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لهاالتبرعات التي دفعتها الشركة خالل ال .4
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 اإلدارة مجلـس  ومكافـآت  مزايـا  الشركة تصدره الذي السنوي التقرير يتضمن أن يجب) ت

  .المختصة الرقابية الجهات تحددها التي التفاصيل وفق التنفيذية واإلدارة

ه المـادة  يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذ) ث

  .وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها الطالع المساهمين عليها

 أعضـاء  لمكافـأة  سياسـة  وضع في المجلس تساعد للمكافآت لجنة اإلدارة مجلس يشكل) ج

  . فيها عضواً المجلس رئيس يكون ال أن على المجلس،

  

  )135(المادة 

  الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة

الشركة المساهمة العامة الدعوة الى كل مساهم فيها لحضـور اجتمـاع   يوجه مجلس ادارة  )أ

  .الهيئة العامة 

يتم ارسال الدعوة الجتماع الهيئة العامة وتبليغها الى المساهمين باليد او بالبريد العادي او  )ب

البريد االلكتروني او باي وسيلة اخرى يوافق عليها مراقب الشركات في حال تعـذر التبليـغ   

  .ائل المذكورة بالوس

يرفق بالدعوة جدول اعمال الهيئة العامة وتقرير مجلس ادارة الشركة وميزانيتها السـنوية   )ت

  .العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والبيانات االيضاحية

  

  )136(المادة 

  االعالن عن موعد اجتماع الهيئة العامة

العامة ان يعلن عن الموعد المقرر لعقـد اجتمـاع    يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة

الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على االقل، وذلك قبل مدة ال 

تزيد على اربعة عشر يوماً من ذلك الموعد، وان يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في احدى 

قبل ثالثة ايام علـى   شركة االلكتروني ان وجد و موقع ال وسائل االعالم الصوتية او المرئية

  .االكثر من التاريخ المحدد الجتماع الهيئة العامة

  

  )137(المادة 

  العضوية في اكثر من مجلس ادارة

يجوز للشخص ان يكـون عضـواً فـي    من هذه المادة، ) ت(مع مراعاة ما ورد في الفقرة  )أ

ر في وقت واحد بصفته الشخصية، كمـا  مجالس ادارة ثالث شركات مساهمة عامة على االكث

يجوز له ان يكون ممثالً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثالث شركات مساهمة عامة على 
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االكثر، وفي جميع االحوال ال يجوز للشخص ان يكون عضواً في اكثر مـن مجـالس ادارة   

ري في خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثالً لشخص اعتبا

عضوية حصل عليها في مجلس ادارة الشـركة مسـاهمة خالفـاً     آخربعضها اآلخر وتعتبر 

  .الحكام هذه الفقرة باطلة حكماً

على كل عضو يتم انتخابه في مجلس ادارة اي شـركة مسـاهمة عامـة ان يعلـم     يجب  )ب

وفي حال  تي يشترك في عضوية مجالس ادارتهاخطياً عن اسماء الشركات ال والهيئة المراقب

  .، مع مراعاة التشريعات الساريةكانت الشركة مدرجة يتعين  تزويد الهيئة بالبيانات المذكورة

الشركات القابضة حيث يجوز أن تكون ممثلة في عدد أقصاه ) أ(يستثنى من احكام الفقرة ) ت

  .ستة شركات

  

  )138(المادة 

  شروط عضوية مجلس االدارة

عضوية مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامـة بصـفته   ال يجوز الي شخص ان يرشح نفسه ل

الشخصية او ممثالً لشخص اعتباري اذا كان عدد العضويات التي يشـغلها قـد بلـغ العـدد     

، اال انه يفسح له المجال باالستقالة من احدى )137( من المادة) أ(المنصوص عليه في الفقرة 

ابه للعضوية الجديدة، على انه ال العضويات اذا رغب في ذلك خالل اسبوعين من تاريخ انتخ

يجوز له ان يحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة التي انتخب عضواً فيها قبل ان يكون قد وفق 

  .وضعه مع احكام هذه المادة
 

  )139(المادة 

  ما يحظر على عضو مجلس االدارة وما يستثنى من الحظر

ي موظـف  أو أو المدير العـام  أو احد اعضائه أال يجوز ان يكون لرئيس مجلس االدارة  )أ

يعمل في الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي تعقد 

  .مع الشركة او لحسابها

من هذه المادة اعمال المقاوالت والتعهدات والمناقصات العامة ) أ(يستثنى من احكام الفقرة  )ب

تراك في العروض على قدم المساواة فاذا كان العـرض  التي يسمح فيها لجميع المتنافسين االش

من هذه المادة فيجب ان يوافق ثلثـا اعضـاء   ) أ(االنسب مقدماً من احد المذكورين في الفقرة 

مجلس االدارة على عرضه دون ان يكون له حق حضور جلسة المداولـة فـي الموضـوع    

ذا كانت تلك العقـود واالرتباطـات   المتعلق به، وتجدد هذه الموافقة سنوياً من مجلس االدارة ا

  .ذات طبيعة دورية ومتجددة
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من هذه المـادة  ) أ(كل من يخالف احكام هذه المادة من االشخاص المشار اليهم في الفقرة  )ت

دون ان يؤثر على مسـؤليته وفقـا ألي    يعزل من منصبه او وظيفته في الشركة التي هو فيها

  .تشريع اخر

  

  )140(المادة 

  مجلس ادارة اثناء غيابهانتخاب عضو 

اذا انتخب اي شخص عضواً في مجلس ادارة اي شركة مساهمة عامة وكان غائباً عند انتخابه 

و رفضها خالل عشرة ايام من تاريخ تبليغـه نتيجـة   أفعليه ان يعلن عن قبوله بتلك العضوية 

  .االنتخاب ويعتبر سكوته قبوالً منه بالعضوية

  

  )141(المادة 

  مجلس االدارة شغور منصب عضو

اذا شغر مركز عضو فـي  من هذا القانون ) 123و  122(مع مراعاة ما ورد فيي المادتين  )أ

مجلـس االدارة مـن المسـاهمين     يحددهمجلس االدارة الي سبب من االسباب فيخلفه عضو 

الحائزين على مؤهالت العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا االنتخـاب ويتبـع هـذا    

لحين تثبيتـه   تعيين العضو بموجبه مؤقتاً ويعتبرشغر مركز في مجلس االدارة،  االجراء كلما

الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده لتقوم باقراره او انتخاب من يمال المركـز   من قبل

الشاغر بمقتضى احكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية 

  .مجلس االدارة

ال يجوز ان يزيد عدد االعضاء الذين يعينون في مجلس االدارة بمقتضى هذه المادة على  )ب

نصف عدد اعضاء المجلس فاذا شغر مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة النتخاب 

  .مجلس ادارة جديد

  

  )142(المادة 

  بية واالداريةستنظم االمور المالية والمحا

بية واالدارية للشركة المساهمة العامة بموجـب انظمـة داخليـة    سوالمحاتنظم االمور المالية 

  .خاصة يعدها مجلس ادارة الشركة
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  )143(المادة 

  صالحيات ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة

يعتبر رئيس مجلس االدارة رئيسا للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وامام جميـع  ) أ

لقضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله امام هـذه الجهـات   الجهات بما في ذلك الجهات ا

ويمارس رئيس المجلس الصالحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة 

بمقتضاه واالنظمة االخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيـذ قـرارات مجلـس االدارة    

 .بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة 

والعمـل فيهـا   ومنصب مدير عام الشـركة ا ال يجوز الجمع بين  منصب رئيس المجلس ) ب

 .بأجر

مديراً عاماً للشركة بقرار يصـدر   اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة  ان  يكون يجوز) ت

  .على ان ال يشترك صاحب العالقة في التصويتكثرية ثلثي اصوات اعضاء المجلس عن ا

  

  )144(المادة 

  حيات المدير العامواجبات وصال

يعين مجلس االدارة مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صالحياته ) أ

ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بـاالدارة العامـة لهـا    

الواتـه  بالتعاون مع مجلس االدارة وتحت اشرافه، ويحدد المجلس راتب المـدير العـام  وع  

وامتيازاته  ويشترط في ذلك ان ال يكون مديراً عاماً الكثر من شركة مساهمة عامة واحدة في 

  .ذات الوقت

باي قرار يتخذ بشان الهيئة اذا كانت االوراق المالية للشركة مدرجة في السوق فيتم اعالم  )ب

  .اتخاذ القرار من خالل عشرة ايام  تعيين المدير العام للشركة او انهاء خدماته وذلك

  

  )145(المادة 

  اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حالة غيابه  )أ

او بناء على طلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ثلث  اعضائه علـى االقـل يبينـون فيـه     

جلس او نائبه الـدعوة للمجلـس الـى    االسباب الداعية لعقد االجتماع فاذا لم يوجه رئيس الم

  العضاء الـذين قـدموا الطلـب دعوتـه     االجتماع خالل سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فل

  .لالنعقاد
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يعقد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته بحضور االكثرية المطلقة العضـاء   )ب

فلسطين اذا تعذر عقـده فـي   المجلس في مركز الشركة الرئيسي او في اي مكان آخر داخل 

مركزها اال انه يحق للشركات التي لها فروع خارج فلسطين او كانت طبيعة عمـل الشـركة   

كما يجـوز   تتطلب ذلك، عقد اجتماعين على االكثر لمجلس ادارتها في السنة خارج فلسطين،

تصـدر  و ،)الفيديو كـونفرنس ( عقد اجتماع مجلس االدارة بواسطة وسائل االتصال المرئية 

االجتماع واذا تسـاوت   وشاركوا قرارات المجلس باالكثرية المطلقة لالعضاء الذين حضروا

  .االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع

  .يعقد االجتماع بطلب من مدقق الحسابات الخارجي في حاالت خاصة) ت

ويقوم به العضو  شخصياً يكون التصويت على قرارات مجلس ادارة مجلس ادارة الشركة )ث

على أن يتم اعتمادها في الجلسـة التـي    اصدار قرارت مجلس االدارة بالتمريريجوز بنفسه و

  .تلي ذلك

يجب ان ال يقل عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعـات   )ج

للمجلس ويبلـغ  خالل السنة المالية للشركة، وان ال ينقضي اكثر من شهرين دون عقد اجتماع 

وفي حال كانت الشركة مدرجة يتعين تبليغ الهيئـة وال   ؛نسخة من الدعوة لالجتماع المراقب

  .بنسخ عن الدعوة

  

  )146(المادة 

  االعمال والتصرفات التي يقوم بها رئيس مجلس االدارة للشركة الزامية

ة او المـدير العـام   تعتبر االعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها رئيس مجلس االدار )أ

باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية وذلك بغض النظر عـن  

اي قيد يرد في نظام الشركة الداخلي او قرارات هيئاتها العامة او قـرارات مجلـس ادارتهـا    

  .وللشركة الرجوع على من قام بالعمل او التصرف بالتعوض عن الضرر الذي لحق بها

على انـه ال يلـزم    ،يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك ) ب

ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صالحيات رئيس المجلس او المدير العـام او علـى   

  سلطتهم في الزام الشركة

ي مختلـف  ن الشركة فعلى مجلس ادارة الشركة وضع جدول يبين فيه صالحيات التوقيع ع)ت

نموذج الذي يعتمده الوزير بناء على تنسيب المراقـب ، وكـذلك الصـالحيات    االمور على ال

والسلطات االخرى المخولة لكل من الرئيس والمدير العام وخاصة اذا كان الـرئيس متفرغـا   

العمال الشركة ، كما يبين ذلك الجدول أي امور يراها المجلس ضـرورية لتسـيير اعمـال     

  .ملها مع الغير الشركة وتعا
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  )147(المادة 

 مسؤولية اعضاء مجلس االدارة

ن تجاه المساهمين عن تقصيرهم المتعمد أو يرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤليكون ) أ

   .إهمالهم الشديد، أما بالنسبة إلى الغير فإنهم غير مسؤولين مبدئياً عن ذلك الخطأ

ات نتيجة التقصير المتعمد أو اإلهمال حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجود في) ب

الشديد يحق للمحكمة أن تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو مديري الشركة أو 

  . مدققي حساباتها ديون الشركة كلها أو بعضها

مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين في المسؤولية أم  االمحكمة المبالغ التي يكونوحدد ت) ت

 .ال

أعضاء مجلس اإلدارة لدفع هذه المسؤولية عنهم إقامة الدليل على أنهم اعتنوا ى ليجب ع) ت

 . بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل بأجر

تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس اإلدارة أو مشتركة ) ث

 . بينهم جميعاً

لى حسب قسط كل منهم في الخطأ يكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين ع) ج

  .المرتكب

ال تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت اعتراضه خطيا في محضر االجتماع على القرار ) ح

  .الذي تضمن المخالفة

تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي ) خ

  .هقدم فيه مجلس اإلدارة حساباً عن أعمال

  

  )148(المادة 

  عن افشاء اسرار الشركةاالدارة ومديرها العام وموظفيها مسؤولية رئيس واعضاء مجلس 

يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام او اي موظف 

يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانـات تتعلـق   

الشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشـركة  ب

او قيامه باي عمل لها او فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن االضرار التي 

.  لحقت بالشركة، ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين واالنظمة المعمول بها نشرها

  .تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء رئيس واعضاء مجلس االدارة من هذه المسؤوليةوال 

  

  )149(المادة 



84 
 

  الحق في اقامة الدعوى

وإذا لـم   وللمراقـب  يعود للشركة )148، 147(احكام المواد إن حق إقامة الدعوى بمقتضى 

  .تي تكون له في الشركةتمارس هذا الحق فلكل مساهم أن يدعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة ال

  

  )150(المادة 

  االحتجاج باالبراء الصادر عن الهيئة العامة

إال إذا سـبقه بيـان    لمجلـس االدارة  االحتجاج باإلبراء الصادر عن الهيئة العامةجوز ال ي) أ

 . حسابات الشركة السنوية وإعالن تقرير مدققي الحسابات

  .ة التي تمكنت الهيئة اإلدارية العامة من معرفتهاال يشمل هذا اإلبراء إال األمور اإلداري) ب

  

  )151(المادة 

  مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة

  .اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة تحديد طريقة للشركة الداخلي النظام يبين أن يجب )أ

تحدد مكافاة رئيس واعضاء مجلس االدارة في الشركة المساهمة العامـة بنسـبة   ) ب .1

من الربح الصافي القابل للتوزيع على المسـاهمين بعـد   % 10لى ا %1تتراوح من 

المـال   رأس مـن % 5 عن يقل ال ربح وتوزيع واالحتياطاتتنزيل جميع الضرائب 

  .المساهمين على الموزعة األرباح من% 4و المساهمين على

ر بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتب الرئيس ةاألعضاء ىتوزع المكافاة عل )ت

الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس مـن الجلسـات التـي    

    .لهذا الغرض حضرها العضو

سيس ولم تحقق بعد ارباحاً يجوز توزيع مكافـاة سـنوية   أاذا كانت الشركة في مرحلة الت )ث

لشـركة  لرئيس واعضاء مجلس االدارة بمعدل ال يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبـدا ا 

  .                  من  هذه المادة) أ(بتحقيق االرباح وعندها تخضع الحكام الفقرة 

يجوز أن اما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق االرباح او لم تكن قد حققت ارباحاً بعد  )ج

حسـب   بدل النفقات والمصـاريف يعطى لكل من رئيس واعضاء مجلس االدارة تعويضاً عن 

  .خلي للشركةالنظام الدا

 الهيئـة  بموافقة يجوز المساهمين، على أرباح توزيع يتم ولم ةيمرحل خسائرتحقق  حال في) ح

 أربـاح  مـن % 3 يتجاوز ال بما اإلدارة مجلس وأعضاء لرئيس مكافآت توزيع العادية العامة

  . واالحتياطيات الضرائب جميع تنزيل بعد السنة
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 أن على للعضو المخصصة المكافأة من أعلى ارةاإلد مجلس رئيس مكافأة تكون أن يجوز) ح

  .أعاله المادة هذه في ورد ما مراعاة مع للعضو مكافأة أعلى مكافأة ضعفي تتجاوز ال

  

تحدد بدالت االنتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس االدارة بموجب نظام خاص تصـدره   )خ

  .الشركة لهذه الغاية

 مثـل  تشترط التي معين لقطاع الرقابية لجهاتا من مسبقة موافقات على الحصول يراعى) د

  .إقرارها قبل وذلك المكافآت على الموافقات هذه

  

  )152(المادة 

  استقالة عضو مجلس االدارة

لعضو مجلـس ادارة الشـركة   من هذا القانون ) 123(و )122(واد مع مراعاة ما ورد في الم

دم استقالته من المجلس علـى ان  العام ان يق المعنويالمساهمة العامة من غير ممثل الشخص 

تكون هذه االستقالة خطية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها الى رئيس مجلس االدارة او 

نائبه في حال غيابه وعلى رئيس المجلس او نائبه حسب واقع الحال اعـالم بـاقي اعضـاء     

ستقالة على قبول المجلـس  بهذه االستقالة فور تقديمها وال تتوقف اال االدارة والمراقب  مجلس

، وفي حال كانـت  حو المذكور وال يجوز الرجوع عنهاوتعتبر نافذة من تاريخ تقديمها على الن

، مـع مراعـاة التشـريعات ذات    الشركة مدرجة يتعين تبليغ  االستقالة المقدمة  للهيئة بنسخ

  .العالقة

  

  )153(المادة 

  فقدان عضوية رئيس واعضاء مجلس االدارة

رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة واي من اعضائه عضويته من المجلس اذا  يفقد )أ

تغيب عن حضور اربع اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس او اذا تغيب عـن  

حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان هذا التغيب بعذر مقبـول، ويبلـغ   

وفي حال كانـت الشـركة    ،ره المجلس بمقتضى احكام هذه الفقرةالقرار الذي يصد المراقب

  .، مع مراعاة التشريعات ذات العالقةمدرجة يتعين تبليغ الهيئة بالقرار المتخذ

  

الخاص عضويته من مجلس ادارة الشـركة المسـاهمة العامـة     المعنويال يفقد الشخص  )ب

من هذه المادة ولكـن  ) أ(الفقرة  بسبب تغيب ممثله في اي من الحالتين المنصوص عليهما في
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يجب عليه ان يعين شخصاً آخر بدالً عنه بعد تبليغه قرار المجلس خالل شهر من تبليغه عـن  

  .تغيب ممثله ويعتبر فاقدا للعضوية اذا لم يعمد لتسمية ممثل جديد خالل تلك المدة

  

  )154(المادة 

  ة العامة في اقالة رئيس واعضاء مجلس االدارةئحق الهي

يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده اقالة رئيس مجلس  ) أ

ي عضو من اعضائه باستثناء االعضاء الممثلين السهم الحكومـة او اي شـخص   أو أاالدارة 

ثالثـين  %) 30( عن اعتباري عام وذلك بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما ال يقل

 المراقـب س االدارة وتبلغ نسخة منه الى م الشركة، ويقدم طلب االقالة الى مجلبالمائة من اسه

مـع مراعـاة    ن طلـب االقالـة  وفي حال كانت الشركة مدرجة يتعين تبليغ الهيئة بنسخة ع

، وعلى مجلس االدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لهـا  التشريعات ذات العالقة

تقديم الطلب اليه لتنظر الهيئة العامة فيه واصدار القرار الذي تراه  خالل عشرة ايام من تاريخ

مناسباً بشانه، واذا لم يقم مجلس االدارة بدعوة الهيئة العامة الى االجتمـاع يتـولى المراقـب    

  .دعوتها على نفقة الشركة

، ويجري تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب اقالة اي عضو ولها سماع اقواله شفاهاً او كتابة )ب

بعد ذلك التصويت على الطلب باالقتراع السري  فاذا قررت الهيئة العامة اقالته فعليها انتخاب 

  .بديل له وفقا لقواعد انتخاب اعضاء مجلس االدارة المقررة

اذا لم تتم االقالة وفقا الحكام هذه المادة فال يجوز طلب مناقشة االقالة للسبب ذاتـه قبـل    )ت

  .تاريخ  اجتماع الهيئة العامة التي تمت فيه مناقشة طلب االقالة مرور ستة اشهر من 

  

  )155(المادة 

  م وموظفيها التداول باسهم الشركةمنع رئيس واعضاء مجلس االدارة والمدير العا

باستثناء الحاالت التي تسمح بها التشريعات ذات العالقة يحظر على رئيس واعضاء مجلـس  

ان  فـي الشـركة  المطلعـين  الموظفين والمدير العام للشركة و ادارة الشركة المساهمة العامة

باسهم الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكـم   يتداولوا

منصبه او عمله في الشركة كما ال يجوز ان يفشي هذه المعلومات الي شخص آخـر بقصـد   

كة تابعة او قابضة او حليفة للشركة التـي  احداث تاثير في اسعار اسهم هذه الشركة او اي شر

هو عضو او موظف فيها او اذا كان من شان النقل احداث ذلك التاثير، ويقع باطالً كل تعامل 

او معاملة تنطبق عليها احكام هذه المادة ويعتبر الشخص الذي قام بذلك مسؤوالً عن الضـرر  

  .بشانها قضية الذي احدثه بالشركة او بمساهميها او بالغير اذا اثير
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  )156(المادة 

  حق الوزير في تشكيل لجنة الدارة الشركة عند استقالة رئيس واعضاء مجلس االدارة

اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشـركة المسـاهمة   مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، 

او اذا لـم  العامة استقاالتهم او فقد المجلس نصابة القانوني بسبب استقالة عدد مـن اعضـائه   

تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس ادارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسـب المراقـب   

تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبـرة واالختصـاص    بالتوافق مه الجهات الرقابية ذات العالقة

 كة ،لتتولى ادارة الشـر  يسا ونائبا له من بين اعضائها بالعدد الذي يراه مناسبا ويعين لها رئ

ودعوة الهيئة العامة  لها لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ستة اشهر مـن تـاريخ تشـكليها    

النتخاب  مجلس ادارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة واعضاؤها مكافـاة علـى حسـاب    

  .الشركة وفقاً لما يقرره الوزير

  

  )157(المادة 

  تعرض الشركة الوضاع مالية وادارية سيئة

ت الشركة الوضاع مالية او ادارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تـؤثر فـي   اذا تعرض )أ

حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها او قيام مجلس ادارتها او أي من اعضـاء المجلـس او   

مديرها العام باستغالل صالحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقق له او لغيـره أي منفعـة   

حكم في حال امتناع اي منهم عن عمل يستوجب القانون بطريقة غير مشروعة ويسري هذا ال

القيام به او قيامه باي عمل ينطوي على تالعب او يعتبر اختالسا او احتيـاال او تزويـرا او   

اساءة ائتمان وبشكل يؤدي الى المساس بحقوق الشركة او مساهميها او الغير فعلـى رئـيس   

و مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك وذلـك  مجلس ادارتها او احد اعضائها او مديرها العام ا

  .تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك

يقوم الوزير في اي من هذه الحاالت بناء على تنسيب المراقب بعد التحقق من صحة مـا   )ب

ة ورد في التبليغ بحل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة واالختصـاص الدار 

الشركة بالعدد الذي يراه مناسباً لمدة ستة شهور قابلة للتمديد  لمرتين على االكثر ويعين رئيساً 

لها ونائباً للرئيس من بين اعضائها وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خالل تلك المـدة  

الشركة  النتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويمنح رئيس اللجنة واعضائها مكافاة على حساب

  .وفقاً لما يقرره الوزير

  .يجب أن تحتفظ الشركة المساهمة بختم لغايات مهر أعمالها وتصرفاتها القانونية) ب
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  الفصل العاشر

  الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي والقواعد العامة الجتماعات 

  لعامةالهيئة ا

  

  )158(المادة 

  موعد ومكان اجتماع الهيئة العامة العادي

تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً عادياً داخل فلسطين مرة واحدة كل سنة ) أ

على االقل بدعوة من مجلس ادارة الشركة في التاريخ الذي يحـدده المجلـس باالتفـاق مـع     

  .ماع خالل االشهر االربعة التالية النتهاء السنة المالية للشركةالمراقب على ان يعقد هذا االجت

خارج فلسطين بناءا على اسباب مبـررة يقبلهـا   العادية  يجوز عقد اجتماع الهيئة العامة ) ب

 .المراقب

الفيـديو  (يجوز عقد اجتماع  الهيئة العامة العادي بواسطة وسـائل االتصـال المرئيـة    ) ت

  ).كونفرنس

  

  )159(المادة 

  نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي

يعتبر االجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونيـاً اذا حضـره مسـاهمون    

يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها، واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي سـاعة  

لى الهيئة العامة بعقد اجتماع من الموعد المحدد لالجتماع، يوجه رئيس مجلس االدارة الدعوة ا

من تاريخ االجتماع االول باعالن ينشـر فـي صـحيفتين    يوما عشرة خمسة ثان يعقد خالل 

يوميتين محليتين وقبل موعد االجتماع بثالثة ايام على االقل ويعتبر االجتماع الثـاني قانونيـاً   

  .مهما كان عدد االسهم الممثلة فيه

  

  )160(المادة 

  العامة وجدول اعمالهاصالحيات الهيئة 

تشمل صالحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميـع   )أ

  :االمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها وبخاصة ما يلي

 .وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة اقرار .1

 .عن اعمال الشركة خالل السنة والخطة المستقبلية لهاتقرير مجلس االدارة  .2
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تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختاميـة االخـرى واحوالهـا     .3

 .واوضاعها المالية

الميزانية السنوية وحساب االرباح والخسائر وتحديد االرباح التي يقترح مجلس االدارة  .4

مخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشـركة  توزيعها بما في ذلك االحتياطيات وال

 .على اقتطاعها

 .إبراء ذمة مجلس اإلدارة .5

 .الجديد انتخاب اعضاء مجلس االدارة .6

انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلـس   .7

  .االدارة بتحديدها

ة التزامـات الشـركات التابعـة او    اقتراحات االستدانة والرهن واعادة الكفاالت وكاف .8

  .الحليفة للشركة اذا اقتضى ذلك نظام الشركة 

أو طلب المسـاهمون   اي موضوع آخر ادرجه مجلس االدارة في جدول اعمال الشركة .9

  .ادراجه في أول جلسة حسب األصول

يجب ان تتضمن دعوة الهيئة العامة الى االجتماع جدول االعمال بـاالمور التـي سـيتم     )ب

  .اي وثائق او بيانات تتعلق بتلك االمورن ها عليها لمناقشتها بنسخة معرض

تصدر قرارات الهيئة العامة العادية للشركة القرارات باالغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في  )ت

  .االجتماع

  

  )161(المادة 

  دعوة الهيئة العامة الجتماع غير عادي

امة اجتماعاً غير عادي داخل فلسطين بـدعوة مـن   تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة الع )أ

مجلس االدارة او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من مساهمين يملكون ما ال يقل عـن  

ربع اسهم الشركة المكتتب بها او بطلب خطي من مدققي حسابات الشـركة او المراقـب اذا   

  .الشركة المكتتب بها من اسهم%) 15(طلب ذلك مساهمون يملكون اصالة ما ال يقل عن 

غير العادية خارج فلسطين بناءا على اسباب مبررة يقبلها  يجوز عقد اجتماع الهيئة العامة )ب

  .الوزير بناء على تنسيب من مراقب الشركات

الفيـديو  (يجوز عقد اجتماع  الهيئة العامة غير العادي بواسطة وسائل االتصال المرئيـة   )ت

  ). كونفرنس

دارة دعوة الهيئة العامة لالجتماع غير العادي الذي طلـب المسـاهمون او   على مجلس اال) ث

من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز ) أ(مدقق الحسابات او المراقب عقده بمقتضى احكام الفقرة 
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و أخمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ المجلس الطلب لعقد هذا االجتماع فاذا تخلف عـن ذلـك   

  .وم المراقب بدعوة الهيئة العامة لالجتماع على نفقة الشركةرفض االستجابة للطلب يق

  

  )162(المادة 

  نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي

من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة ) ب(مع مراعاة احكام الفقرة  )أ

هم الشركة المكتتب بهـا،  المساهمة العامة قانونياً بحضور مساهمين يمثلون اكثر من نصف اس

الـى  واذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع، فيؤجل االجتماع 

من تاريخ االجتماع االول ويعلن ذلك من قبل رئيس  خمسة عشرة يوما موعد آخر يعقد خالل

ثة ايام على مجلس االدارة في صحيفتين محليتين يوميتين على االقل وقبل موعد االجتماع بثال

من اسـهم الشـركة   %) 40(االقل، ويعتبر االجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون 

المكتتب بها على االقل، فاذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع الثاني يلغى االجتمـاع مهمـا   

  .كانت اسباب الدعوة اليه

للهيئة العامة للشركة فـي حـالتي    يجب ان ال يقل النصاب القانوني لالجتماع غير العادي )ب

تصفيتها او اندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي اسهم الشركة المكتتب بها بما فـي ذلـك   

االجتماع المؤجل للمرة االولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم الغاء اجتمـاع الهيئـة   

  .العامة مهما كانت اسباب الدعوة اليه

  

  )163(المادة 

  عمال الهيئة العامة غير العاديجدول ا

عادي المواضيع التـي سـيتم عرضـها    اليجب ان تتضمن دعوة الهيئة العامة لالجتماع غير 

 الـداخلي ومناقشتها باالجتماع، واذا تضمن جدول االعمال تعديل عقد تاسيس الشركة ونظامها 

الت المقترحـة علـى   المقترحة مع الدعوة الى االجتماع او نشر التعديفيجب ارفاق التعديالت 

الموقع االلكتروني الخاص بالشركة ان وجد وال يجوز مناقشة اي موضوع لم يكـن مـدرجا   

  .على جدول االعمال

  

  )164(المادة 

  صالحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي

النظر في مناقشـة  بتختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي  )أ

  :االمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها
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مـن مجمـوع   %) 75(ر القرارات في االجتماع غير العادي للهيئة العامة باكثريـة  تصد )ب

  .االسهم الممثلة في االجتماع

تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الجـراءات الموافقـة والتسـجيل     )ت

من ) أ(رة من الفق) 7(و) 4( الفقرتينوالنشر المقررة بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في 

  .هذه المادة

  

  )165(المادة 

  تمتع الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي بصالحيات االجتماع العادي

يجوز ان تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي االمور الداخلة 

غلبيـة المطلقـة   ضمن صالحياتها في االجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالـة باال 

  .لالسهم الممثلة في االجتماع

  

  الفصل الحادي عشر

  القواعد العامة الجتماعات الهيئة العامة

  

  )166(المادة 

  المدير العامورئاسة اجتماع الهيئة العامة وحضور اعضاء مجلس االدارة 

به في حالـة  يراس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس االدارة او نائ )أ

  .غيابه او من ينتدبه المجلس في حال غيابهما
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على مجلس االدارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد ال يقل عن العدد الواجـب تـوافره    )ب

وتحت طائلـة   .لصحة انعقاد مجلس االدارة وال يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول

  .ى بطالن اجتماع الهيئة العامةالمسؤولية دون ان يؤدي عدم توفر هذا النصاب ال

  

  )167(المادة 

  حق المناقشة والتصويت على القرارات

لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجالً في سجالت الشركة قبل ثالثة ايـام مـن   

الموعد المحدد الي اجتماع ستعقده الهيئة العامة االشتراك في مناقشة االمور المعروضة عليها 

لى قراراتها بشأنها بعدد االصوات يساوي عدد االسهم التي يملكها اصالة ووكالة والتصويت ع

  .في االجتماع

  

  )168(المادة 

  حق المساهم بتوكيل مساهم اخر لحضور اجتماعات الهيئة العامة

للمساهم في الشركة المساهمة العامة ان يوكل عنه مساهماً آخر لحضور اي اجتمـاع  يجوز ) أ

امة للشركة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغـرض  تعقده الهيئة الع

من قبل مجلس ادارة الشركة وبموافقة المراقب على ان تودع القسيمة في مركز الشركة قبـل  

ثالثة ايام على االقل من التاريخ المحدد الجتماع الهيئة العامة ويتولى المراقب او من ينتدبـه  

وز للمساهم توكيل اي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور االجتمـاع نيابـة   تدقيقها، كما يج

  .عنه

 .تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل الي اجتماع آخر يؤجل اليه اجتماع الهيئة العامة) ب

ال يجوز بأي حال أن يزيد عدد األسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسـة فـي   ) ت

 ما لم ينص النظام الداخلي علـى غيـر ذلـك    المكتتب بهكة من رأس مال الشر%) 5(المئة 

  .ا القانونمن هذ(  ) ومراعاة أحكام المادة 

 المعنـوي و وصي او وكيل المساهم في الشركة او ممثل الشـخص  أيكون حضور ولي ) ث

المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم االصيل الجتماع الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي 

  .غير مساهم في الشركة المعنويالوصي او ممثل الشخص او 
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  )169(المادة 

  اف على تنفيذ االجراءات الخاصة بعقد االجتماعراالش

الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامـة  ت االشراف على تنفيذ االجراءاو تتولى المديرية االدارة )أ

  . زير لهذه الغاية للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الو

وكيفية صرفها االتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها  بتعليمات يصدرها الوزيرتحدد  )ب

الذين يشـتركون فـي اجتماعـات     اإلدارةبما فيها مقدار المكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي 

   .باإلدارةه االتعاب في صندوق خاص وتودع هذالهيئات العامة 

  

  )170(لمادة ا

  ضر االجتماعمح

يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او مـن   )أ

موظفي الشركة او مستشاريها لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقـرارات التـي   

تـولى  اتخذت فيه كما يعين عدداً من المراقبين ال يقل عن اثنين لجمع االصوات وفرزهـا وي 

  .المراقب او من يمثله اعالن النتائج التي يسفر عنها التصويت

يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني لالجتماع واالمور التي عرضت  )ب

فيه والقرارات التي اتخذت بشانها وعدد االصوات المؤيـدة لكـل قـرار، والمعارضـة لـه      

المساهمون اثباتها في المحضر، العامة التي يطلب  داوالت الهيئةواالصوات التي لم تظهر وم

ويوقع هذا المحضر من رئيس االجتماع والمراقب والكاتب، ويجب توثيق هذا المحضر فـي  

كمـا   سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس االدارة نسخة موقعة منه للمراقب

  .ذات العالقةام التشريعات ، مع مراعاة أحكالشركة مدرجة في حال كانتلهيئة  ليبلغ 

للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامـة الي مسـاهم مقابـل     )ت

  .الرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون

  

  )171(المادة 

  والسوق ومدققي حسابات الشركة هيئةالل من المراقب وتوجيه دعوة لك

ماع الهيئة العامة لكل من المراقـب ومـدققي   على مجلس االدارة توجيه الدعوة الجتيجب ) أ

حسابات الشركة قبل خمسة عشر يوماً على االقل من موعد انعقاد اجتماعها وعلـى المـدقق   

الحضور او ارسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية، ويرفق بالدعوة جدول اعمال االجتماع 

الدعوة ويعتبر اي اجتماع تعقده وجميع البيانات والمرفقات التي نص على ارسالها للمساهم مع 

 .اإلدارةالهيئة العامة باطالً اذا لم يحضره المراقب او من ينتدبه خطيا من موظفي 
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في حال ) أ(على مجلس االدارة دعوة الهيئة وفقا لالجراءات المشار اليها في الفقرة يجب ) ب

  .، مع مراعاة التشريعات ذات العالقةكانت الشركة مدرجة لدى السوق

  

  )172(المادة 

  الزامية القرارات الصادرة عن الهيئة العامة والطعن فيها

تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اي اجتماع تعقـده   )أ

بنصاب قانوني ملزمة لمجلس االدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا االجتماع والذين لـم  

تلك القرارات قد اتخذت وفقاً الحكـام هـذا القـانون واالنظمـة     يحضروا، شريطة ان تكون 

  .الصادرة بمقتضاه

تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونيـة أي اجتمـاع    )ب

عقدته الهيئة العامة او الطعن في القرارات التي اتخذتها فيه على ان ال يوقف الطعن تنفيذ أي 

يئة العامة اال اذا قررت المحكمة خالف ذلك وال تسمع الدعوى بذلك بعد قرار من قرارات اله

  .اشهر على عقد االجتماع  ستةمضي 

  

  الفصل الثاني عشر

  مالية الشركة المساهمة العامة

  )173(المادة 

  تنظيم الحسابات وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة

اتها وحفظ سجالتها ودفاترها وفق معـايير  يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساب) أ

مايكرو فـيلم او الحاسـب او   (المحاسبة الدولية المعتمدة وللشركة ان تحتفظ بصورة مصغرة 

بدال من اصل الدفاتر والسجالت والكشوفات والمراسـالت  ) غيرها من االجهزة التقنية الحديثة

، ويجوز للشـركة أن  تها الماليةوراق المتصلة بمعامالوالبرقيات واالشعارات وغيرها من اال

  .تحتفظ باإلضافة إلى النسخة االلكترونية بنسخة ورقية

يجوز استخدام جميع طرق االثبات باالمور المتعلقة بالشركات بما فـي ذلـك البيانـات    ) ب

  .االلكترونية والبيانت الصادرة عن اجهزة الحاسوب ومراسالت الفاكس والبريد االلكتروني

وقواعد المحاسبة الدولية المتعارف عليها والمعتمدة مـن الجهـات المهنيـة     تطبق معايير) ت

  . المختصة

معايير وقواعد المحاسبة الدوليـة المتعـارف   (لمقاصد هذا القانون ينصرف معنى عبارة ) ث

او د اصول ومعايير وقواعد المحاسبة على أي عبارة تشير صراحة او داللة على اعتما) عليها

  .ما يرتبط بها
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  )174(لمادة ا

  بداية وانتهاء السنة المالية

تبدا السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم االول من شهر كانون الثاني من السـنة   )أ

وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر كانون االول من السنة نفسها ما لم ينص نظام الشـركة  

  .على غير ذلك

لنصف االول من السنة فتنتهي سنتها المالية فـي الحـادي   اذا بدأت الشركة عملها خالل ا )ب

والثالثين من شهر كانون االول من السنة نفسها اما اذا بدات العمل خالل النصف الثاني مـن  

السنة فتنتهي سنتها المالية االولى في الحادي والثالثين من  شهر كـانون االول مـن السـنة    

  .التالية

  

  )175(المادة 

  االحتياطي االجباريتوزيع االرباح و

ال يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع اية عوائد على المساهمين اال من ارباحها الصافية ) أ

  .المتحققة بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة

من ارباحها السـنوية الصـافية لحسـاب    %) 10(على الشركة ان تقتطع ما نسبته يجب ) ب

جوز توزيع اية ارباح على المساهمين اال بعد اجراء هذا االقتطـاع  االحتياطي االجباري وال ي

وال يجوز وقفه قبل ان يبلغ حساب االحتياطي االجباري المتجمع ما يعـادل ربـع راسـمال    

الشركة المكتتب به اال انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار فـي اقتطـاع هـذه    

 . سمال الشركة المكتتب بهأحتياطي ما يعادل رالنسبة السنوية الى ان يبلغ هذا اال

الغراض احتساب االرباح الصافية المتحققة والمنصوص عليها في هذا القانون ال تعتبـر  ) ت

الفوائض الناتجة من تقييم الموجودات المالية او الموجودات الملموسة او غير الملموسة مـن  

او استخدامها لتغطية الخسائر المدورة من االرباح الصافية وال يجوز توزيعها على المساهمين 

 . سنوات سابقة او لزيادة راسمال الشركة

ال يجوز توزيع االحتياطي االجباري للشركة المساهمة العامة على المسساهمين فيها ولكن ) ث

يجوز استعماله لتأمين الحد االدني للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات االمتياز فـي اي  

ح فيها ارباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد، وعلى مجلس ادارة الشركة ان يعيـد  سنة ال تسم

الى هذا االحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح الشركة في السنين التالية، كما يجـوز  

للمجلس اذا استدعت الضرورة استعمال رصيد االحتياطي االجباري  المتكون لـدى الشـركة   

تضى الحال لتغطية مدفوعاتها لمقاصـد تسـوية االربـاح الزائـدة     بصورة جزئية وحسب مق
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المتحققة للحكومة  زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية االمتياز المعقودة معها على ان 

 . المادةمن هذه ) ب(يعاد بناء هذا االحتياطي وفقا الحكام الفقرة 

جمعة في حساب االحتياطي االجباري التـي  يجوز بموافقة الهيئة العامة توزيع المبالغ المت) ج

  .سمال الشركة المكتتب به او لزيادة راس المالأتزيد عن ربع ر

ال يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع اي عوائد على المساهمين فيها اال مـن ارباحهـا   ) ح

فـوائض  الصافية المتحققة فعال بعد تسوية خسائرها المدورة  من سنوات سابقة  وال تعتبـر ال 

الناتجة من تقييم الحافظة االستثمارية  او من اعادة تقييم موجودات الشـركة مـن االربـاح    

  .المتحققة التي يجوز توزيعها نقدا او عينا او رسملتها

  

  )176(المادة 

  ياريتاالحتياطي االخ

ياً للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، بناء على اقتراح مجلس ادارتها، ان تقـرر سـنو   )أ

من ارباحها الصافية عن تلك السـنة لحسـاب االحتيـاطي    %)  20(اقتطاع ما ال يزيد على 

  .االختياري

يستعمل االحتياطي االختياري للشركة المساهمة العامة في االغراض التي يقررها مجلس  )ب

ادارتها ويحق للهيئة العامة  توزيعه، كله او اي جزء منه، كارباح علـى المسـاهمين اذا لـم    

  .يستعمل في تلك االغراض

  

  )177(المادة 

  مخصص البحث العلمي والتدريب

 %)2(وال يزيد عـن   %)1(على الشركة المساهمة العامة ان تخصص ما ال يقل عن يجب ) أ

ويسـمح بتنزيـل هـذا     النفاقه على دعم البحث العلمي والتدريب المهني لـديها  حاألربا من

وان تقوم بصـرف هـذا    ،خاضع للضريبةب الدخل الاالمخصص كمصروف ألغراض احتس

المخصص او اي جزء منه على اعمال البحث العلمي والتدريب واذا لم ينفق هذا المخصـص  

او اي جزء منه خالل ثالث سنوات من اقتطاعه يتوجب تحويل الباقي الى صندوق خاص يتم 

الصـرف   لهذه الغاية ويحدد النظام طريقـة  عن مجلس الوزراء انشاؤه بموجب نظام يصدر

  .واصوله على ان ال تتجاوز الغاية المقصودة من هذا القانون

يجوز للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناء على اقتراح مجلـس ادارتهـا ان تقـرر    ) ب

من ارباحها الصافية عن تلك السنة احتياطـاً خاصـاً   %) 20(سنوياً اقتطاع ما ال يزيد على  
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التوسع او لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهـة المخـاطر   الستعماله الغراض الطوارئ او 

  .التي قد تتعرض لها

  

  )178(المادة 

  وظفينالم تقاعددخار الصندوق ا

بموجب نظام خاص يصدره مجلـس  وظفيها لم تقاعدوللشركة ان تنشئ صندوق ادخار يجوز 

ريعات السـارية  ادارة الشركة ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب احكام التش

  .المفعول

  

  )179(المادة 

  االرباح وتوزيعها على المساهمين

ينشأ حق المساهم في االرباح السنوية للشركة المساهمة العامة بصدور قرار الهيئة العامـة   )أ

  .بتوزيعها

يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الـذي   )ب

فيه توزيع االرباح وعلى مجلس ادارة الشركة ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يـوميتين   تقرر

 محليتين على االقل وبوسائل االعالم االخرى خالل اسبوع على االكثر من تاريخ قرار الهيئة

  .بهذا القراروالهيئة ، وتقوم الشركة بتبليغ المراقب العامة

زيعها على المساهمين خالل خمسة واربعين يومـا  تلتزم الشركة بدفع االرباح المقررة تو )ت

من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حال االخالل بذلك تلتزم الشركة بـدفع فائـدة للمسـاهم    

بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع الجل خالل فترة التاخير، على ان ال تتجاوز مدة تاخير 

  .دفع االرباح ستة اشهر من تاريخ استحقاقها

للوزير بالتعاون مع الجهات المختصة اصدار النماذج الالزمة العداد وعـرض البيانـات   . ث

 مصارفالحسابية واصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة باستثناء ال

الهيئة حسب مقتضـى  سلطة النقد و وشركات التأمين التي يتم اعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع

  . الحال
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  عشر الثانيالفصل 

 مدققو الحسابات

   

  )180(المادة 

 انتخاب مدقق حسابات

تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة والشـركة المسـاهمة الخصوصـية     ) أ 

مدققا او اكثر من بين مدققي الحسابات المرشحين والمرخص لهم بمزاولة المهنة لسنة واحـدة  

رر بدل اتعابهم، او تفويض مجلس االدارة بتحديد االتعـاب ويتوجـب علـى    قابلة للتجديد وتق

  .الشركة تبليغ المدقق المنتخب خطيا بذلك خالل اربعة عشر يوما من تاريخ انتخابه

اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات او اعتذر المدقق الذي انتخبته ) ب

ه الي سبب من االسباب او تـوفي فعلـى مجلـس االدارة ان    عن العمل او امتنع عن القيام ب

ينسب للمراقب ثالثة من مدققي الحسابات على االقل وذلك خالل اربعة عشر يوما من تـاريخ  

  .شغور هذا المركز ليختار احدهم

  

  )181(المادة 

 واجبات مدقق الحسابات

  :يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي 

  .مراقبة اعمال الشركة) أ

  .المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية المحاسبةتدقيق حساباتها وفقا لقواعد ) ب

فحص االنظمة المالية واالدارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد مـن  ) ت

  .مالءمتها لحسن سير اعمال الشركة والمحافظة على اموالها

التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية االلتزامات المترتبة علـى  ) ث 

 .الشركة وصحتها

االطالع على قرارات مجلس االدارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي ) ج

  .بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها

لى مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة اي واجبات اخرى يترتب ع) ح

  .تدقيق الحسابات واالنظمة االخرى ذات العالقة

يقدم مدققو الحسابات تقريرا خطيا موجها للهيئة العامة وعليهم او من ينتدبونـه ان يتلـو   ) خ 

  .التقرير امام الهيئة العامة
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  )182(المادة 

  عرقلة اعمال مدقق الحسابات

اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه بموجب احكام هذا  

القانون الي سبب من االسباب فعليه قبل االعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريـرا  

خطيا للمراقب ونسخة منه لمجلس االدارة يتضمن االسباب التي تعرقل اعماله او تحـول دون  

يامه بها وعلى المراقب معالجة هذه االسباب مع مجلس االدارة واذا تعذر عليه ذلك يعـرض  ق

  .المراقب االمر على الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده

  

  )183(المادة 

 مشتمالت تقرير مدقق الحسابات

 مع مراعاة احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون او نظـام آخـر لـه   ) أ

  :عالقة بهذه المهنة، يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي

  . انه قد حصل على المعلومات والبيانات وااليضاحات التي رآها ضرورية الداء عمله .1

ان الشركة تمسك حسابات وسجالت ومستندات منظمة وان بياناتها المالية معـدة وفقـا    .2

ظهار المركز المـالي للشـركة ونتـائج    لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة، تمكن من ا

اعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وان الميزانية وبيان االرباح والخسائر متفقة مع 

 . القيود والدفاتر

ان اجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيـه لتشـكل اساسـا     .3

االعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقـا   معقوال البداء رأيه حول المركز المالي ونتائج

  . دولياالمتعارف عليها  المحاسبةلقواعد 

ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس االدارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيـود   .4

  . الشركة وسجالتها

ق المخالفات الحكام هذا القانون او لنظام الشركة الواقعة خالل السنة موضـوع التـدقي   .5

ولها اثر جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضـعها المـالي ومـا اذا كانـت هـذه      

المخالفات ال تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه او التي يتوجـب  

  . عليه معرفتها بحكم واجباته المهنية

الخسـائر  على مدقق الحسابات ان يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحسـاب االربـاح و  ) ب 

  :للشركة باحدى التوصيات التالية

المصادقة على ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقديـة بصـورة    .1

  . مطلقة
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المصادقة على الميزانية وحساب االرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيان  .2

  . اسباب هذا التحفظ واثره المالي على الشركة

دقة على الميزانية وحساب االرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية، وردها الـى  عدم المصا .3

  . مجلس االدارة وبيان االسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية
   

  )184(المادة 

 توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية لمجلس االدارة

عدم المصادقة على البيانـات الماليـة وردهـا    للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق ب 

 للمجلس ان تقرر ما يلي

اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب االرباح والخسائر وفقا لمالحظات مـدقق  ) أ

 .الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل

ونيين للفصـل  او احالة الموضوع الى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قان) ب

في موضوع الخالف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزمـا  

بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة القراره ويتم تعديل الميزانيـة وحسـاب االربـاح    

  .والخسائر تبعا لذلك

سـلطة  بالتنسيق مع من هذه المادة، يمارس المراقب صالحياته ) ب(تحقيقا لغايات الفقرة ) ت

  .حسب مقتضى الحال والهيئة النقد

  

  )185(المادة 

 ما يحظر على المدقق القيام به تجاه الشركات المساهمة العامة

ال يجوز لمدقق الحسابات ان يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حسـاباتها  

مة في اي عمل فني او اداري او او ان يكون عضوا في مجالس ادارتها او االشتغال بصفة دائ

استشاري فيها، وال يجوز ان يكون شريكا الي عضو من اعضاء مجلس ادارتها او ان يكون 

موظفا لديه وذلك تحت طائلة بطالن اي اجراء او تصرف يقع بصورة تخالف احكـام هـذه   

  .المادة
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  )186(المادة 

 حضور المدقق اجتماع الهيئة العامة

ارة الشركة ان يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التـي  على مجلس اديجب 

يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشـركة وعلـى   

  .المدقق او من يمثله حضور هذا االجتماع

  

  )187(المادة 

 مدقق الحسابات وكيل عن المساهمين وحقهم في مناقشته

  .مدقق حسابات الشركة وكيال عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة اليه يعتبر) أ

لكل مساهم اثناء انعقاد الهيئة العامة ان يستوضح مدقق الحسـابات عمـا ورد فـي    يحق ) ب

  .تقريره ويناقشه فيه

  

  )188(المادة 

 تبليغ المدقق عن اي مخالفة ترتكبها الشركة

لى اي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون او نظام الشركة او اي اذا اطلع مدقق الحسابات ع

امور مالية ذات اثر سلبي على اوضاع الشركة المالية او االدارية فعليه ان يبلغ ذلك خطيا الى 

على ان . كل من رئيس مجلس االدارة والمراقب والهيئة حال اطالعه او اكتشافه لتلك االمور

  .جميع االطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات تعامل هذه المعلومات من

  

  )189(المادة 

 تعويض المدقق للشركة عن اخطائه

يكون مدقق الحسابات مسؤوال تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حسـاباتها ومسـاهميها    

ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب االخطـاء التـي   

رتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة الخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا الحكام هذا القانون ا

واحكام اي تشريعات اخرى سارية المفعول او واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة الدوليـة  

المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او عـن مصـادقته   

على هذه البيانات ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية 

بسبب الخطأ الذي ارتكبه، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات، واشتركوا فـي الخطـأ   

كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المادة، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في اي مـن  

ت بمضي ثالث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة الذي تلى فيه تقريـر  هذه الحاال
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المدقق، واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فال تسقط دعوى المسـؤولية  

  .المدنية اال بسقوط دعوى الحق العام

  

  )190(المادة 

 يحظر على المدقق افشاء اسرار الشركة

خالل بالتزامات مدقق الحسابات االساسية ال يجوز له ان يذيع للمسـاهمين  مع مراعاة عدم اال

في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة او في غيره من االمكنـة واالوقـات او   

قيامه بعمله لديها، واال وجب عزله  لدى الى غير المساهمين ما وقف عليه من اسرار الشركة

  .ومطالبته بالتعويض

   

  )191(المادة 

 يحظر على المدقق المضاربة باسهم الشركة

يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء  

جرى هذا التعامل باالسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمـل  

ي ضرر ترتب على مخالفته الحكام هـذه  في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن ا

  .المادة

  

  )192(المادة 

  اعتماد الشركة لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في فلسطين

المعـايير الدوليـة    يجب على الشركات المساهمة العامة اعداد البنيانات المالية وتدقيقها وفـق 

    .المعتمدة في فلسطين

  

  السادسالباب 

  الشركة القابضة

  

  )193(دة الما

  تعريف الشركة القابضة

الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية واالدارية علـى شـركة او    )أ

  :الطرق التالية بإحدىوذلك شركات اخرى تدعى الشركات التابعة 

  وأان تمتلك اكثر من نصف رأسمالها  .1
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ن التعبير عنهـا فـي اجتمـاع    من مجموع األصوات التي يمك%) 51(ما يزيد عن تحوز  .2

  أو الشركة المساهمة، أو كانت في موقع يمكنها من السيطرة على هذه النسبة من األصوات

  .ان يكون لها السيطرة الكاملة على تأليف مجلس ادارتها. 3

او فـي الشـركات    العامـة  ال يجوز للشركة القابضة تملك حصص في الشركات العادية )ب

  .العادية المحدودة

  .يحظر على الشركة التابعة تملك اسهم في الشركة القابضة )ت

  .تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس ادارة الشركة التابعة) ث

  . تابعة لهاعامة أو خصوصية يجوز للشركة القابضة تأسيس شركة أو شركات مساهمة  )ج

سم الشـركة فـي جميـع    لى جانب اع) شركة قابضة( ضافة عبارةإى الشركة القابضة لع.)ح

  .اوراقها وإعالناتها وأية وثائق أخرى صادرة عنها

  

  )194(المادة 

  غايات الشركة القابضة

  :تكون غايات الشركة القابضة ما يلي

  .ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات االخرى التي تساهم فيها ) أ

  .استثمار اموالها في االوراق المالية) ب

 .تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها) ت

تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية ) ث

  .واستغاللها والتعاقد بخصوصها للشركات التابعة لها او لغيرها

  

  )195(المادة 

  تأسيس الشركة القابضة

  :باحدى الطرق التالية تؤسس الشركة القابضة) أ

 بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في االعمال المنصوص عليها في المادة  .1

من هذا القانون، او في اي منها، وفي تأسيس شركات تابعة لها او تملك اسهم  )194(

  .في شركات مساهمة عامة اخرى او شركات مساهمة خصوصية للقيام بتلك الغايات

 .ركة مساهمة عامة قائمة الى شركة قابضة وفقا الحكام هذا القانونبتعديل غايات ش .2

تخضع الشركة القابضة الحكام الشركات المساهمة العامة الواردة في هذا القـانون الـى   ) ب

  .المدى الذي ال يتعارض مع طبيعتها
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  )196(المادة 

  ميزانية الشركة

ميزانية مجمعة وبيانـات االربـاح    على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة ماليةيجب 

والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامـة  

مع االيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير واصـول المحاسـبة  الدوليـة    

  .المعتمدة
                              

  السابعالباب 

  ول الشركات واندماجها وتملكهاتح

  الفصل االول

  تحول الشركات

  

  )197(المادة 

 تحول الشركة العادية العامة والشركة العادية المحدودة

ان تتحول الى شركة عادية محدودة كما يجوز للشـركة العاديـة    العامة يجوز للشركة العادية 

يع الشركاء وباتباع االجـراءات  المحدودة ان تتحول الى شركة عادية عامة وذلك بموافقة جم

   .القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها

  

  )198(المادة 

  العامة او  اجراءات تحول الشركة العادية

 الى شركة شركة مساهمة خصوصية المحدودة العادية 

ـ  العادية للشركة العادية العامة و ية باتبـاع  المحدودة  ان تتحول الى شركة مسـاهمة خصوص

  :االجراءات التالية

  :طيا الى المراقب مرفقا به ما يلييقدم طلب التحويل خ) أ

ميزانية الشركة لكل من السنتين االخيرتين السابقتين لطلب التحويل، مصدقة من مـدقق   .1

حسابات قانوني ، على انه يجوز للمراقب بناء على اسباب مبررة قبول ميزانية اخر سنة 

  .ى تسجيل الشركة اكثر من سنةمالية اذا مضى عل

  . بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها .2

من هذه المادة يشترط موافقة الشركاء باالجماع على تحويـل  ) أ(مع مراعاة احكام الفقرة ) ب

  .الشركة الى شركة مساهمة خصوصية
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لى نفقـة الشـركة   يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على االقل وع) ت

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبين في االعالن ما اذا كان هناك اعتراضات 

ال بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي إمن الدائنين او الغير وال يتم التحويل 

  .الديون المترتبة على الشركة

صافي حقوق الشركاء حسـب واقـع الحـال    ن يتحقق من صحة تقديرات أعلى المراقب ) ث

و اكثر للتحقق من صحة هذه التقـديرات  أبالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك تعيين خبير 

  .وتتحمل الشركة بدل اتعاب الخبراء التي يحددها المراقب

للمراقب قبول التحويل او رفضه، وفي حالة الرفض يخضـع قـراره الصـول الطعـن     ) ج

ي حالة الموافقة فعندها تستكمل اجراءات التسجيل والنشر وفقـا الحكـام هـذا    المقررة، اما ف

  .القانون

  

  )199(المادة 

  اجراءات تحول الشركة المساهمة الخصوصية الى شركة مساهمة عامة

جوز للشركة المساهمة الخصوصية التحول الى شـركة مسـاهمة عامـة وفقـا لالحكـام      ي 

دم طلب التحويل في هذه الحالة الى المراقب مرفقا به ما المنصوص عليها في هذا القانون، ويق

  :يلي

  .قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل ) أ

اسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن اوضاع الشـركة ومـا    ) ب

  .سيكون عليه بعد التحويل

ين على طلب التحويل شريطة ان تكـون  الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقت ) ت

  .الشركة قد حققت ارباحا صافية خالل السنة المالية السابقة للتحويل

  .بيان بان رأسمال الشركة مدفوع بالكامل ) ث

  .بيان من الشركة بالتقديرات االولية لموجوداتها ومطلوباتها ) ج

ـ يجب  ) ح ن بينهـا  على المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة واالختصاص على ان يكون م

لتقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من  القانوني مدقق حسابات الشركة 

او الى شركة مساهمة عامة وبيان صافي حقوق الشركاء والمساهمين وتتحمـل الشـركة   

  .الراغبة بالتحول  بدل اتعاب اللجنة التي يحددها المراقب
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  )200(المادة 

 حويل الشركة المساهمة  الخصوصية الى شركة مساهمة عامةعلى ت الوزيروجوب موافقة  

الموافقـة علـى تحويـل الشـركة المسـاهمة       الوزير بناء على تنسيب المراقـب يجب على 

الخصوصية الى شركة مساهمة عامة خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في 

  :ات التاليةمن هذا القانون وبعد استكمال االجراء) 199(المادة 

تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبـل لجنـة مـن ذوي الخبـرة     ) أ

المراقب على ان يكون من بينها مدقق حسابات الوزير بناء على تنسيب واالختصاص يشكلها 

  .قانوني ويحدد  المراقب  اتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة

ن الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الـديون المترتبـة   الموافقة الخطية على التحويل م) ب

  .على الشركة

  

  )201(المادة 

 بالموافقة على التحويل وحق الطعن فيه الوزيراعالن قرار 

بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على االقـل  ه عن قرار الوزيريعلن ) أ 

  .الهيئة بهذا القرار حسب واقع الحال ولمرتين متتاليتين على نفقة الشركة ويبلغ

على قرار تحويل الشركة خالل ثالثـين    الوزيرلكل ذي مصلحة االعتراض لدى يجوز ) ب

يوما من تاريخ نشر آخر اعالن عن التحويل مبينا فيه اسباب اعتراضه ومبرراته، واذا لم تتم 

ريخ تقديم آخر اعتـراض،  تسوية االعتراضات المقدمة او اي منهما خالل ثالثين يوما من تا

لدى محكمة العدل العليا وفق القواعد العامـة    الوزيرفلكل من المعترضين الطعن في قرار  

  .المقررة، على ان ال يوقف الطعن اجراءات التحويل اال اذا قررت المحكمة غير ذلك

  

  )202(المادة 

 التحويل مشروط باتمام اجراءات التسجيل والنشر

واذا كان رأس المال الناتج عن . تسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانونتتبع  اجراءات ال 

اعادة التقدير يقل عن الحد االدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقررة بمقتضـى هـذا   

القانون فتتبع االجراءات القانونية الخاصة برفع رأس مال الشركة  المنصوص عليها في هـذا  

  .القانون
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  )203(المادة 

 ة السابقة بعد التحويلالمعنوياستمرار الشخصية 

ة السابقة وتحتفظ بجميع حقوقهـا وتكـون مسـؤولة عـن     المعنويتبقى للشركة شخصيتها ) أ

بامواله الشخصية عن ديون  المتضامنالتزاماتها السابقة على التحول، وتبقى مسؤولية الشريك 

  .ئمةالشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحول قا

يجوز للشركة الناتجة عن التحول االحتفاظ باسمها االصـلي  مع مراعاة احكام هذا القانون ) ب

مسـجلة   قبل التحويل السابق باستثناء الشركات المساهمة العامة  الناتجة عن التحول اذا كانت

 .باسم شخص طبيعي

  

  الفصل الثاني

  اندماج الشركات

  )204(المادة 

 تشروط وطرق اندماج الشركا

يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون ) أ

  :غايات اي من الشركات الراغبة باالندماج متشابهة اومتماثلة او متكاملة

باندماج شركة او اكثر و تسمى الشركة او الشركات المندمجة مع شركة اخرى تسمى  .1

  ).الشركة الدامجة(

 .من شركة لتاسيس شركة جديدة ناتجة عن االندماج اندماج اكثر .2

اندماج فرع او فروع الشركات االجنبية العاملة في فلسطين وفقا الي من الطـريقتين   .3

 .المذكورتين اعاله شريطة موافقة الشركة االم للفرع او الفروع على عملية الدمج

سجيلها وتنتقل جميـع  ة للشركات  المندمجة ويشطب تالمعنويتنقضي الشخصية يجوز أن ) ب

   .حقوقها والتزاماتها  الى الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج  حسب مقتضى الحال

  : تتم عملية الدمج  وفقا لالجراءات التالية) ت

  . صدور قرار بالدمج  من الشركات المندمجة  والدامجة .1

حكـام التقيـيم   اجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة والدامجة  طبقا ال .2

 . المنصوص عليها في هذا القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

 الفقـرة اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها وفقا لنتائج التقييم المشار اليه في  .3

  . من هذه المادة أعاله )2(
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اسـهم او   يتم توزيع اسهم او حصص  زيادة رأسمال الشركة الناتجة عن  االندماج او .4

حصص زيادة رأس مال الشركة الدامجة حسب واقـع الحـال علـى المسـاهمين او     

 . الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة اسهمهم او حصصهم فيها

  . استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في هذا القانون .5

الندماج اذا كانت شـركة  يسري على ادراج وتداول اسهم الشركة الدامجة او الناتجة عن ا) ث

  .مساهمة عامة احكام التشريعات النافذة

  

  )205(المادة 

  متطلبات االندماج

  :ج الى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التاليةايقدم طلب االندم

قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة باالندماج او قرار جميع الشركاء ) أ

ل بالموافقة على االندماج وتحديد الشكل القانوني للشـركة الناتجـة عـن    حسب مقتضى الحا

االندماج والشروط البيانات التي تضمنها عقد االندماج بما في ذلك تحديد تاريخ البيانات المالية 

 .التي سيتم تقدير موجودات ومطلوبات الشركات الداخلة في االندماج على اساسه

لشركات الراغبة باالندماج موقعا من قبل المفوضين بالتوقيع عن عقد االندماج المبرم بين ا) ب

تلك الشركات موضحا فيه شكل االندماج وشروطه واالسس القائمة عليه  والتـاريخ المحـدد   

 .لالندماج النهائي واية شروط اخرى تم االتفاق عليها

العامة لكل منهـا او  المركز المالي للشركات الراغبة باالندماج القرب تاريخ لقرار الهيئة ) ت

 .قرار الشركاء باالندماج مصدقة من مدقق الحسابات القانوني

قرار مجلس االدارة او القائمين على ادارة الشركة حسب مقتضى الحال والذي يتضـمن  ) ث

 .التوصية للهيئة العامة بالموافقة على االندماج

  .المراقب ضرورية لهذه الغايةاية بيانات اخرى تطلبها التشريعات السارية او التي يراها )ج

  

  )206(المادة 

 اعفاء الشركة المندمجة والشركة الدامجة من الضرائب والرسوم

تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عـن   

ـ  وم نقـل  االندماج ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رس

  .الملكية التي تترتب على االندماج او بسببه
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  )207(لمادة ا

  دراسة طلب االندماج

يتم دراسة طلب االندماج ومرفقاته خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ تقـديم الطلـب   

فاذا تبين من خالل دراسة الطلب ومرفقاته والبيانات المالية المدققـة للشـركات    المراقبالى 

المساهمين يقل عن الحد االدنى المسـموح بـه    / غبة باالندماج بان صافي حقوق الشركاءالرا

لرأسمال الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج وفقا لشكلها القانوني او ينطوي علـى ايـة   

مخالفة قانونية يطلب المراقب من  الشركات الراغبة باالندماج توفيق اوضاعها وفقا الحكـام  

عايير المحاسبة المعتمدة دوليا ، وفي حال كان الطلب ومرفقاته متفقا واحكام القانون القانون وم

المعتمدة دوليا يصدر المراقب قراره بالموافقة المبدئية على طلب االنـدماج   المحاسبةومعايير 

  :وعندها تتبع االجراءات التالية

  :نة تقدير يشترك في عضويتها كل منيقوم المراقب بتشكيل لج) أ

  .المراقب او من يمثله .1

ققي الحسـابات القانونيـة للشـركات    دمدقق حسابات قانوني او اكثر من غير م .2

 .الراغبة باالندماج

 .خبير او اكثر من المختصين حسب واقع الحال .3

 .ممثل عن كل شركة .4

  :م بالمهام التاليةاتتولى اللجنة القي) ب

  .دراسة المركز المالي للشركات الراغبة باالندماج. 1

تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة باالندماج ومطلوباتها بما في ذلك تقـدير  . 2

الحقوق المعنوية ان وجدت وفق التعليمات التي يصدرها المراقب لهذه الغايـة وفقـا   

 .لمعايير التقييم الدولية

الشركاء حسب مقتضى الحال واعداد المركز المالي /بيان صافي حقوق المساهمين. 3

ي للشركة الناتجة عن االندماج او الشركة الدامجة بالتاريخ المحدد للدمج كما االفتتاح

 .هو في عقد االندماج

الشركاء فـي تقريرهـا   /على لجنة التقدير مراعاة اظهار صافي حقوق المساهمين.4

 .النهائي بعد اطفاء اي خسائر مدورة او خصم اصدار ان وجد

مراقب مرفقا به المركـز المـالي االفتتـاحي    على اللجنة تقديم تقريرها النهائي لل. 5

 .خالل مدة ال تزيد عن ستين يوما من تاريخ تشكيلها

 .للمراقب تمديد عمل اللجنة لمدة مماثلة. 6
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لمراقب بناء على اسباب مبررة ان يعيد التقرير الى اللجنة العادة النظـر فيـه او   يجوز ل) ت

  .تقدير لجنة تقدير جديدةتشكيل لجنة 

المراقب اجور واتعاب اللجنة او لجان التقدير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية يحدد ) ث 

  .    وتتحملها الشركات الراغبة باالندماج

  

  )208(المادة 

 اعداد حسابات مستقلة من تاريخ قرار االندماج وحتى الموافقة عليه

ا وذلـك بتقريـر   على الشركات التي قررت االندماج اعداد حسابات مستقلة عن اعمالهيجب 

مصدق من مدقق حساباتها القانوني  من تاريخ الدمج المحدد وحتى تاريخ قرار الهيئة العامـة  

  .غير العادية بالموافقة على اجراءات الدمج بصورة نهائية

  

  )209(المادة 

 االجراءات التنفيذية لالندماج

ي بشـكلهما النهـائي الـى    عند تقديم لجنة التقدير تقريرها مرفق به المركز المالي االفتتـاح 

يشكل لجنة تنفيذية من عدد من اعضاء مجالس ادارات الشركات الراغبـة   ، عليه أنالمراقب

باالندماج او مدراءها او الشركاء المفوضين بالتوقيع عنها  حسب مقتضـى الحـال ومـدققي    

لها وبخاصة ما حسابات الشركات للقيام باالجراءات التنفيذية التالية  لالندماج  من تاريخ تشكي

  :يلي

تحديد راس مال الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج و اسهم المسـاهمين او حصـص   ) أ

الشركاء في الشركات الداخلة في االندماج على ضوء المركز المالي االفتتاحي المعد من قبـل  

  .لجنة التقدير

للشركة الدامجة او الناتجـة   الداخلي او المعدل هانظامو الجديد للشركة عقد التأسيس اقرار) ب

  . عن االندماج الدامجة واجراء التعديالت الرئيسية عليه

تسيير امور واعمال الشركة االعتيادية اليومية من تاريخ تسـجيل الشـركة الدامجـة او    ) ت

للشـركة الدامجـة او الناتجـة عـن       اب مجلس االدارةالناتجة عن االندماج حتى تاريخ انتخ

  . االندماج

وة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين او الشركاء  لكل شركة من الشركات الداخلـة  دع) ث

  :في االندماج خالل خمسة واربعون يوما من تاريخ تشكيلها  القرار ما يلي

عقد تأسيس الشركة  ونظامها الداخلي الجديد او المعدل للشركة الدامجة او الناتجـة    .1

  .عن االندماج
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ر لجنة التقدير  او المركز المالي االفتتاحي للشركة الدامجة او الناتجة عن نتائج تقدي   .2

  .االندماج

  .الموافقة على اجراءات االندماج بصورة نهائية   .3

تقوم  اللجنة التنفيذية المشار اليها في هذه المادة بايداع محاضر اجتماعات الهيئات العامـة  ) ج

  . ل عشرة ايام من تاريخ انعقادهاخال اإلدارةاو القرارات لكل شركة لدى 

  

  )210(المادة 

 تسجيل الشركة الدامجة وشطب الشركة المندمجة ونشر ذلك

تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسـجيل الشـركة   ) أ 

  .الدامجة او الناتجة عن االندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة

في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين  عن  يعلن المراقب) ب

  .تسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج وعلى نفقة الشركة

  

  )211(المادة 

 استمرار مجالس ادارة الشركات طالبة االندماج الى ان يتم تسجيل الشركة الدامجة

رة الشركة للشركات التي قررت االندماج قائمة الـى  او المفوضين بادايستمر مجلس ادارة ) أ

  .ان يتم تسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج 

بتاريخ تسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج تتولى اللجنة التنفيذية بتـولي ادارة  ) ب

تدعو خاللهـا الهيئـة   الشركة وتسيير امورها اليومية االعتيادية مدة ال تزين عن ثالثين يوما 

 :العامة للشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج لبحث االمور التالية

اقرار الحسابات المستقلة لكل شركة من الشركات الداخلة في االندماج  للفتـرة مـن   . 1

تاريخ الدمج المحدد بعقد االندماج وحتى تاريخ موافقة الهيئة العامة غيـر العاديـة علـى    

  .دماج بصورة نهائيةاجراءات االن

 .حسب مقتضى الحال او مفوضين بادارة الشركةب مجلس ادارة جديد انتخا. 2

 . انتخاب مدقق حسابات قانوني للشركة. 3
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  )212(المادة 

  الطعن في االندماج المخالف للقانون مدة

ئنين او اذا لم يراعى في االندماج اي حكم من احكام هذا القانون فلكل ذي مصلحة مـن الـدا  

ك خالل سـتين يومـا مـن تـاريخ     الطعن باالندماج لدى المحكمة وذلالمساهمين او الشركاء 

  .االعالن عن تسجيل الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج بالصحف المحلية

   

  )213(المادة 

 اسباب الطعن في االندماج المخالف للقانون والنظام

االندماج او كان هناك نقص جوهري واضح في تقـدير  اذا تبين ان هناك عيوبا تبطل عقد ) أ 

  .حقوق المساهمين

اذا كان االندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق او ان هدفه كان تحقيق مصلحة ) ب 

شخصية مباشرة لمجلس ادارة اي من الشركات الداخلة في االندماج او الغلبية الشركاء فـي  

  .اي منها على حساب حقوق االقلية

  .اذا قام االندماج على التضليل واالحتيال او ترتب على االندماج اضرار بالدائنين )ت

اذا ادى االندماج الى احتكار او سبقه احتكار وتبـين انـه يلحـق اضـرارا بالمصـلحة      ) ج

  .االقتصادية العامة

  

  )214(المادة 

 الطعن باالندماج ال يوقف استمرار اجراءاته

تمرار العمل به الى ان يصدر قرار قضائي قطعـي بـالبطالن   ال يوقف الطعن باالندماج اس 

ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطالن ان تحدد من تلقاء ذاتها مهلة التخاذ اجـراءات  

معينة لتصحيح االسباب التي ادت الى الطعن بالبطالن، ولها رد الدعوى بطلب الـبطالن اذا  

  .لنطق بالحكمقامت الجهة المعنية بتصحيح االوضاع قبل ا

  

  )215(المادة 

 او القائمين على ادارة الشركة حسب مقتضى الحال  مسؤولية رئيس واعضاء مجلس االدارة

 والمدير العام ومدققو الحسابات للشركة المندمجة او الدامجة عن المطالبات قبل تاريخ الدمج

التزام او ادعاء للغير  اذا ثبت في ذمة اي من الشركات الداخلة في االندماج اي مطالبة او) أ

بعد االعالن عن الدمج النهائي ولم تكن مسجلة او معلن عنها في دفاتر وسجالت الشركة قبل 

تاريخ الدمج النهائي فيعاد تسجيلها في دفاتر وسجالت الشركة ويتحمل رئيس واعضاء مجلس 
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او  دققو الحساباتالعام وموالمدير  او القائمين على ادارة الشركة حسب مقتضى الحال االدارة

اي منهم بصفته الشخصية العطل والضرر الذي لحق بالشركة والمسـاهمين فيهـا اذا ثبـت    

  .مسؤوليتهم او اي منهم عن عدم تسجيلها او االعالن عنها

على احدى الشركات الداخلة في االندماج بعـد الـدمج     اذا ظهرت التزامات او ادعاءات) ب

بعض المسؤولين او العاملين في الشركة فتدفع الصـحابها  النهائي وكانت قد اخفيت من قبل 

ولها حق الرجوع على اولئك المسؤولين او  الدامجة او الناتجة عن االندماج من قبل الشركة 

 . العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها

  

  )216(المادة 

 كات المندمجةالشركة الدامجة خلف قانوني للشر

تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة الى الشركة الدامجة او الشركة الناتجة عـن   

االندماج حكما بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا الحكام هذا القـانون، وتعتبـر   

حلها في جميع الشركة الدامجة او الناتجة عن االندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل م

  .حقوقها والتزاماتها

  

  الثالث الفصل 

  تملك الشركات

  

  )217(المادة 

  حق الشركة تمالك شركة أخرى ومتطلبات التملك

  :في ذلكيحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا الحكام هذا القانون ويراعى 

  :وجوب توفر المتطلبات التالية) أ

القـائمين  بناء على توصية مجلـس االدارة او   صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية  .1

الشركة الراغبة في الشراء حسب مقتضى الحال  بالموافقة على تملك حصص  على ادارة

او اسهم شركاء او مساهمين شركة اخرى بما في ذلك قيمة الحصة او السـهم وطريقـة   

  .الدفع او استيفاء البدل

القـائمين  بناء على توصية مجلـس االدارة او  صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية   .2

لشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع حصص او  اسـهم الشـركاء او   على ادارة ا

مساهميها الى شركة اخرى بما في ذلك قيمة الحصة او السهم وطريقة الدفع او اسـتيفاء  

  .البدل



114 
 

يمة الحصة او السهم المراد بيعه وجود عقد بين ادارة الشركتين يتم بموجبه االتفاق على ق. 3

 .اسهم اوكليهما/وطريقة الدفع سواء كانت نقدا او مقابل حصص

  :تتبع االجراءات التالية في عملية التملك) ب

  .من هذه المادة) أ(تقديم طلب الى المراقب مرفق به المتطلبات المذكورة في الفقرة  .1

ن قانونيـة المتطلبـات خـالل    للتحقق م المراقبيتم دراسة الطلب ومرفقاته من قبل  .2

اسبوع من تاريخ تقديم الطلب والتوصية باستكمال االجـراءات المتعلقـة بالتسـجيل    

 .والنشر وفقا الحكام القانون

في حال االتفاق على بدل قيمة الحصص او اسهم الشركة الراغبة بالبيع نقدا فعلى الشركة  )ت

وتودع القيمة في حساب خاص لديها لتوزيعها المشترية دفع القيمة نقدا لحساب الشركة البائعة 

على مستحقيها من الشركاء او المساهمين حسب مقتضى الحال وذلك خالل مـدة ال تتجـاوز   

 .شهر من تاريخ استكمال نقل الملكية

في حال االتفاق على استيفاء البدل عن طريق تملك حصص او اسهم في الشركة المشترية ) ث

ة راسمالها واصدار حصص او اسهم جديدة الـى المسـاهمين او   فعلى الشركة المشترية زياد

الشركاء في الشركة المشتراه وفقا الحكام هذا القانون وقانون االوراق المالية حسب مقتضـى  

 .الحال

في حال االتفاق على استيفاء البدل او جزء منه نقدا وجزء منه اسهم او حصـص تطبـق   ) ج

 .من هذه المادة) ت، ث( الفقرتيناالحكام المنصوص عليها في 

 .يتم انتقال مليكة االسهم او الحصص التي جرى تملكها حكما الى الشركة المشترية) ح

 .تستكمل اجراءات انتقال الملكية بدفع الرسوم المقررة) خ

دعوة الهيئة العامـة الجتمـاع    ةاسهم او حصص الشركة المشتراعلى الشركة التي تملكت ) د

هذا القانون الجراء التعديالت الالزمة على عقد تأسيسـها ونظامهـا   غير عادي  وفقا الحكام 

  .الداخلي وانتخاب مجلس ادارة جديد
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  الثامنالباب   

  الشركات االجنبية

  الفصل االول

  الشركة االجنبية العاملة

  

  )218(المادة 

 تعريف الشركة االجنبية العاملة وانواعها وشروط ممارستها للعمل في فلسطين

لغايات هذا القانون يقصد بالشركة االجنبية العاملة، الشركة او الهيئـة المسـجلة خـارج    ) أ 

فلسطين ويقع مركزها الرئيسي في دولة اخرى جنسيتها غير فلسطينية ، وتقسـم مـن حيـث    

  :طبيعة عملها الى نوعين

ا فـي  شركات تعمل لمدة محدودة، وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ اعماله .1

فلسطين  لمدة محدودة يتنهي تسجيلها بانتهاء تلك االعمال ما لم تحصل على عقـود جديـدة،   

وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك االعمال، ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامـل اعمالهـا فـي    

  .فلسطين  وتصفية حقوقها والتزاماتها

  .الرسمية المختصةشركات تعمل بصفة دائمة في فلسطين بترخيص من الجهات  .2

  .شركات تمارس اعماال ال تهدف الى تحقيق الربح. 3

ال يجوز الي شركة او هيئة اجنبية ان تمارس اي عمل تجاري او اي من غاياتهـا فـي   ) ب

   .فلسطين ما لم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون

ومـع   ،ا في فلسطينالشركة األجنبية المساهمة في شركات محلية بتسجيل فرع لهال تلتزم ) ت

 معينـة  مساهمة فـي قطاعـات  ها بذلك إذا كانت ذلك يجوز للمراقب بقرار من الوزير الزام

  .خاصةبتعليمات الوزير  يحددها

  

  )219(المادة 

 تسجيل الشركة االجنبية والوثائق الواجب تقديمها للمراقب

الوثائق التاليـة مترجمـة   يقدم طلب تسجيل الشركة االجنبية الى المراقب مرفقا بالبيانات و) أ 

  :الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة حسب االصول

نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الداخلي  او اي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفيـة     .1

  .تأسيسها

الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في فلسـطين     .2

  .رسة العمل واستثمار رؤوس االموال االجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بهالمما
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قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة او هيئة المديرين او الشركاء حسب مقتضـى     .3

  .الحال، وجنسية كل منهم، واسماء االشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة

جنبية بموجبها شخصا  طبيعيا او اكثـر  فـي فلسـطين     الوكالة التي تفوض الشركة اال   .4

  .لتمثيلها و لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها

البيانات المالية آلخر سنة مالية للشركة في بلد  مركزها الرئيسي مصـدقة مـن مـدقق      .5

حسابات قانوني، وللمراقب قبول البيانات المالية دون ترجمة في الحـاالت التـي يراهـا    

  .وله كذلك امهال الشركة للمدة التي يراها مناسبة لتقديم اي من هذه البيانات  مناسبة

  .اية بيانات او معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها  .6

مـن قبـل    العدل يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب ) ب

لب المعلومات الرئيسية عن الشـركة  الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب ان يتضمن الط

  :وبخاصة ما يلي

  .ونوعها ورأسمالها وعنوانها في بلد مركزها الرئيسيوجنسيتها اسم الشركة   .1

  .غايات الشركة التي ستقوم بها في فلسطين  .2

  .اسماء وجنسية  المؤسسين او الشركاء او مجلس االدارة  .3

  .تقديمهااية بيانات او معلومات يرى المراقب   .4

   

  )220(المادة 

 صالحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها

مع بيان األسباب الموجبة  للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة االجنبية او رفض التسجيل) أ 

كات وفي حالة الموافقة تستكمل االجراءات القانونية لتسجيل الشركة في سجل الشـر  للرفض،

  .االجنبية واالعالن عن تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية

من هذه المادة عند اجراء اي تغيير يطرأ ) أ(تتبع االجراءات المنصوص عليها في الفقرة ) ب

  .على بيانات الشركة المقدمة  للمراقب بما في ذلك البيانات الخاصة بممثلها

  .من هذا القانون) 10(فض تسجيل الشركة األجنبية أحكام المادة يسري على قبول ور) ت

  

  )221(لمادة ا

 الشركة االجنبية المسجلةفرع واجبات 

  :المسجلة وفقا الحكام هذا القانون القيام بما يليوالعاملة  االجنبية على الشركةيجب ) أ 

اناتها المالية عن اعمالهـا  ان تقدم الى المراقب خالل ثالثة اشهر من نهاية كل سنة مالية بي .1

  .مصدقة من مدقق حسابات قانوني فلسطيني  االراضي الفلسطينيةفي 
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فـي صـحيفتين يـوميتين      االراضي الفلسطينيةان تنشر بياناتها المالية  عن اعمالها في  .2

  .محليتين على االقل وذلك خالل ستين يوما من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب

بناء على تنسـيب مراقـب    اعاله )2(و) 1( الفقرتينثناء اي شركة من احكام للوزير است .3

  .الشركات

ان يعلن فـي وثائقـه الرسـمية      االراضي الفلسطينيةالشركة االجنبية العاملة  في  على ) ب

ومراسالته عن اسم الشركة االجنبية االم وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها ورأسمالها فـي  

  .وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب  راضي الفلسطينيةاالبلدها وفي 

للمراقب او من ينتدبه االطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشـركة ان تضـع   ) ت

  .تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات

  

  )222(المادة 

  االجنبية للتشريعات الضريبية السارية ةالشركفرع خضوع 

  .الحكام تشريعات الضريبة السارية لعاملة في فلسطينتخضع الشركات االجنبية ا

  

  )223(المادة 

 الشركة االجنبية طالبة الشطب وما يسري عليها من احكامفرع واجبات 

لمدة محدودة  تبليغ المراقـب   االراضي الفلسطينيةعلى الشركة االجنبية العاملة في يجب ) أ 

ي فلسطين او التاريخ المحدد النتهائه وذلـك  خطيا عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها ف

قبل ثالثين يوما على االقل من ذلك التاريخ، وان تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليهـا مـن   

  .قبل الموافقة على شطب تسجيلها االراضي الفلسطينيةالتزامات ترتبت على عملها في 

نون على الشركات االجنبيـة  تسري االحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القا) ب

  .التي يقع مركز ادارتها في الخارج االراضي الفلسطينيةالعاملة في 

  

  الفصل الثاني

  االراضي الفلسطينيةالشركات االجنبية غير العاملة في 

  شركات المقر ومكاتب التمثيل

   

  )224(المادة 

 تعريف الشركة االجنبية غير العاملة وما يحظر عليها وموطن المقر
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لغايات هذا القانون يقصد بالشركة االجنبية غير العاملة في فلسطين الشركة او الهيئة التي ) أ 

االراضـي  مقرا او مكتب تمثيل العمالها التي تقوم بها خـارج   االراضي الفلسطينيةتتخذ من 

وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مـع مركزهـا    الفلسطينية

  .رئيسيال

يحظر على الشركة االجنبية غير العاملة ان تزاول اي عمل او نشاط تجاري  يهدف الى ) ب 

تحقيق الربح داخل فلسطين بما في ذلك اعمال الوكالء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة 

شطب تسجيلها ومصادرة كفالتها او اي جزء منها  وتحميلها مسـؤولية التعـويض عـن اي    

  .رر الحقته بالغيرخسارة او ض

وفقـا الحكـام هـذا     االراضي الفلسطينيةيجوز تسجيل الشركة االجنبية غير العاملة في ) ت

وبما يتفق مع غاياتها فـي بلـد    االراضي الفلسطينيةالقانون لممارسة اعمالها الربحية خارج 

  .مركزها الرئيسي ، وتعتبر مدينة رام اهللا موطنا لها لغايات التقاضي

   

  )225(المادة 

 طلب تسجيل الشركة االجنبية والوثائق المتوجب تقديمها للمراقب

يقدم طلب تسجيل الشركة االجنبية غير العاملة الى المراقب مرفقا به الوثائق والمسـتندات  ) أ

  :المصدقة رسميا التالية مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها حسب االصول 

  .م الشركة ونوعها وغاياتها وتاريخ تأسيسهااي مستند او مستندات تبين اس .1

االراضـي  الوكالة التي تفوض بموجبها الشركة االجنبية شخصا طبيعيـا او اكثـر فـي     .2

  .لتمثيلها ولتولي  اعمالها والتبليغ نيابة عنها الفلسطينية

يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب العـدل مـن قبـل    ) ب

ص المفوض بتسجيل الشركة ويجب ان يتضمن المعلومـات الرئيسـية عـن الشـركة     الشخ

  :وبخاصة ما يلي

  .ونوعها ورأسمالها وعنوانها في بلد مركزها الرئيسيوجنستها اسم الشركة  .1

  .اسماء  وجنسية المؤسسين او الشركاء او اعضاء مجلس االدارة .2

  .اي معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها .3

   

  )226(المادة 

 صالحية المراقب في قبول او رفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها

لمراقب على تسجيل الشركة االجنبية غير العاملة او رفض التسـجيل وفـي حالـة    يوافق ا) أ

الموافقة تستكمل االجراءات القانونية لتسجيل الشركة في سجل الشركات االجنبية غير العاملة 
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الن عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجـود مقـر   واالع

  .االراضي الفلسطينيةفعلي لها داخل 

يجب على الشركة االجنبية غير العاملة المسجلة وفق احكام هذا القانون تقديم كفالة مالية ) ب

 .من هذا القانون) 227(ة بالقيمة والشروط التي يحددها النظام الصادر بمقتضى احكام الماد

تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على اي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسـية  ب) ت

عن الشركة وعن ممثلها في فلسطين ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خالل ثالثين يومـا  

  .من وقوعها

  

  )227(المادة 

 ير العاملةالمميزات التي تتمتع بها الشركة االجنبية غ

  :تتمتع الشركة االجنبية غير العاملة بما يلي 

  .اعفاء االرباح الواردة اليها عن اعمالها في الخارج من ضريبة الدخل) أ

االعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابـات المهنيـة ومـن رسـوم     ) ب

  .مهن التجاريةالتسجيل لديها ومن اي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة ال

اعفاء الرواتب واالجور التي تدفعها الشركة االجنبية غير العاملة لمستخدميها مـن غيـر   ) ت

  .من ضريبة الدخل  االراضي الفلسطينيةالفلسطينين العاملين في مقرها في 

السماح لها بادخال العينات والنماذج التجارية معفاة مـن الرسـوم الجمركيـة ورسـوم     ) ث

  .االستيراد

السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع االدخال المؤقت الستعمال مسـتخدميها   )ج

  .من غير الفلسطينين

  . تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها االعفاءات المذكورة في هذه المادة) ح

  

  )228(المادة 

 .عدد المستخدمين الفلسطينين في الشركة االجنبية غير العاملة

ان يقل عدد المستخدمين الفلسطينين في الشركة االجنبية غير العاملة فـي فلسـطين   ال يجوز  

  .عن نصف مجموع المستخدمين لديها
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  )229(المادة 

 التجارية المصارفحق الشركة االجنبية غير العاملة في فتح حساب  في 

ـ  المصـارف يسمح للشركة االجنبية غير العاملة ان تفتح لها حسابا في   ة المرخصـة  التجاري

بالدينار األردني او بالعمالت االجنبية شريطة ان تكون هذه االموال محولة اليها من الخـارج  

  .المصرفعن طريق 

  

  )230(المادة 

 حاالت شطب تسجيل الشركة االجنبية غير العاملة

للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة االجنبية غيـر العاملـة فـي    يحق ) أ

ذا تبين له انها تمارس اي عمل تجاري يهدف الى الربح في فلسطين  او لم يعد لهـا  فلسطين ا

  .مقر فعلي فيها او خالفت احكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه

بلغ المراقب خطيا عند انتهاء تسجيلها في تعلى الشركة في بلد مركزها الرئيسي ان يجب ) ب

وان تنشر اعالنا يبين نيتها شطب تسجيلها في صحيفتين محليتين يوميتين  االراضي الفلسطينية

على االقل وان تبين للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات للجهات الرسمية وما عليهـا  

 .من قضايا مقامة لدى المحاكم وتم اعالم المراقب بها خطيا قبل شطب تسجيلها

من هذا القانون للشركة عند ) 226(المادة  لمذكورة في لكفالة المراقب اعادة قيمة ايحق ل) ت

  .من هذه المادة) ب(التحقق من تنفيذ االحكام الواردة في الفقرة 

  

 التاسعالباب 

  تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

  الفصل االول

  االحكام العامة للتصفية

  

  )231(المادة 

 التصفية االختيارية والتصفية االجبارية

الشركة المساهمة العامة اما تصفية اختيارية بقرار من هيئتها العامة غير العادية او  تصفى) أ

تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة وال تفسخ الشركة اال بعد اتمام  تصفيتها بمقتضـى  

  .احكام هذا القانون

التـي  تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلـك التقـارير   ) ب

  .يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية
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  )232(لمادة ا

 الحكم بتصفية الشركة يتوجب تعيين مصف لها

يتولى و، للشركة ة المساهمة العامة وتعيين مصفتصفية الشركعلى الجهة التي قررت يجب  

  .لى اموالهاالمصفي االشراف على اعمال الشركة بالقدر الالزم لتصفيتها والمحافظة ع

  

  )233(المادة 

الشركة التي تقرر تصفيتها ويمثلها المصفي واضافة عبارة تحت  ادارة  وجوب توقف

 التصفية السمها

التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تـاريخ صـدور قـرار    ادارة الشركة  تتوقف ) أ

محكمة في حالة التصـفية  الهيئة العامة في حالة التصفية االختيارية ومن تاريخ صدور قرار ال

  .تصفيتهامصفي لحين فسخها بعد اتمام ة للشركة ويمثلها الالمعنوياالجبارية وتستمر الشخصية 

على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والهيئة بنسخة من قرارهـا  يجب ) ب 

فتين يوميتين خالل ثالثة ايام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحي

  .محليتين على االقل خالل مدة ال تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه للقرار

الى اسم الشركة في جميـع اوراقهـا   ) تحت التصفية(على المصفي اضافة عبارة يجب ) ت 

  .ومراسالتها

   

  )234(المادة 

اجبات مأمور الحاالت الممنوع القيام بها للشركات تحت التصفية والقاء الحجز عليها وو

 وبيع موجوداتها التنفيذ

  :يعتبر باطال) أ 

كل تصرف باموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها واي تـداول   .1

  .باسهمها ونقل ملكيتها

اي تغيير او تعديل في التزامات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشـركة الموجـودة تحـت     .2

  .ير تجاههاالتصفية او في التزامات الغ

اي حجز على اموال الشركة، وموجوداتها واي تصرف آخر او تنفيذ يجري علـى تلـك    .3

  .االموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة

جميع عقود الرهن او التأمين على اموال الشركة وموجوداتهـا، والعقـود او االجـراءات     .4

اموال الشركة وموجوداتها، اذا تمـت خـالل    االخرى التي ترتب التزامات او امتيازات على

االشهر الثالثة السابقة على قرار تصفية الشركة، اال اذا ثبت ان الشركة قادرة علـى الوفـاء   
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بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، وال يسري هذا البطالن اال على المبلغ الذي يزيد على مـا  

  .ذلك مع الفوائد القانونية عليها دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها او بعد

او اجـراء اي   كل تحويل الموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها او التنـازل عنهـا    .5

  .تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم

اشعارا بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامـة قبـل بيـع     التنفيذاذا تبلغ مأمور ) ب

ا وموجوداتها المحجوزة او قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه ان يسـلم تلـك   امواله

 التنفيذيةاالموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة، وتكون النفقات 

  .تازا على تلك االموالورسومها دينا مم

ة العامة الموجودة تحت التصفية للمحكمة ان تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهم) ت

  .سواء اكانت تصفية اختيارية ام اجبارية اذا تبين لها ان مصلحة الشركة تستدعي ذلك

   

  )235(المادة 

 حسم نفقات التصفية وتسديد ديونها

يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك اتعـاب  

  :لبطالن في حالة المخالفة لهذا الترتيبالمصفي وتحت طائلة ا

  .المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة) أ

  .المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات) ب

  .بدالت االيجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة) ت

  .المبالغ االخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفقالقوانين المعمول بها) ث

  

  )236(ة الماد

مسؤولية رئيس واعضاء مجلس االدارة ومديرها العام عن اموال الشركة تحت التصفية 

 .وتطبيق احكام قانون التجارة المتعلقة باالفالس عليهم

اذا اساء اي مؤسس للشركة المساهمة العامة او رئيس او عضو مجلس ادارتها او اي مدير ) أ

ة تحت التصفية او ابقاها لديه او اصبح ملزما او موظف فيها استعمال اي اموال تخص الشرك

بدفعها او مسؤوال عنها، فيلزم باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عـن اي  

ضرر الحقه بالشركة او بالغير، باالضافة الى تحمله اي مسـؤولية جزائيـة ترتبهـا عليـه     

  .التشريعات المعمول بها

ن بعض اعمال الشركة قد اجريت بقصد االحتيال على دائنيهـا،  اذا ظهر اثناء التصفية ا) ب

فيعتبر رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة القائم ورئيس واعضاء اي مجلـس ادارة سـابق   
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ا او عن اي منهـا  للشركة اشترك في تلك االعمال ملزما شخصيا عن ديون الشركة والتزاماته

  حسب مقتضى الحال

المتعلقة بـاالفالس علـى    الساري واي تعديل قد يطرأ عليه قانون التجارةتسري احكام ) ت 

الشركات واالشخاص واعضاء مجالس االدارة او من في حكمهم الوارد ذكـرهم فـي هـذا    

  .القانون

  

  )237(المادة 

 المعين من المراقب المصرفمدة التصفية وايداع المصفي اموالها لدى 

ءاتها، فعلى المصفي ان يرسل الـى المراقـب   اذا لم تنته التصفية خالل سنة من بدء اجرا) أ 

بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت اليها، ويشـترط فـي جميـع    

االحوال ان ال تزيد مدة التصفية على ثالث سنوات اال في الحاالت االستثنائية التـي يقـدرها   

  .التصفية االجباريةالمراقب في حالة التصفية االختيارية والمحكمة في حالة 

مـن  ) أ(يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة ) ب 

هذه المادة واذا ظهر من هذا البيان ان لدى المصفي اي مبلغ من اموال الشركة لم يدع به احد 

حاال باسـم  او لم يوزع بعد مضي ستة اشهر على تسلمه، فعلى المصفي ان يودع ذلك المبلغ 

  .الذي يعينه المراقب المصرفالشركة تحت التصفية لدى 

   

  الفصل الثاني

  التصفية االختيارية

   

  )238(المادة 

 حاالت تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية

  :تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في اي من الحالت التالية 

  .العامة تمديدهاغير لم تقرر الهيئة بانتهاء المدة المعينة للشركة ما ) أ

باتمام او انتفاء الغاية التي تأسست الشركة من اجلها او باستحالة اتمـام هـذه الغايـة او    ) ب

  .انتفاءها

  .بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها) ت

  .في الحاالت االخرى التي ينص عليها نظام الشركة) ث
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  )239(المادة 

 المصفي وبدء اجراءات التصفيةتعيين 

تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند اصدار قرارها بتصفية الشركة مصـفيا او  ) أ 

  .واذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد اتعابهوتحدد اتعابه اكثر 

و مـن تـاريخ   تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بـذلك ا ) ب

  .من قبل المراقبتعيين المصفي 

   

  )240(المادة 

  جراءات المصفي في تسوية حقوق الشركة والتزاماتها وتصفية موجوداتها

يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتهـا وفقـا   

  :لالجراءات التالية

  .ن للمصفي في التصفية االجبارية للشركةيمارس الصالحيات التي يخولها القانو) أ

  ينظم قائمة باسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا باالعمال واالجراءات التي قام بها) ب

  .للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها

  .يتولى دفع ديون الشركة ويسوي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات) ت

باالغلبية او  تتخذ قراراتهم و  يجب ان يكون عددهم فردي ف واحداذا عين اكثر من مص) ث

  .ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختالفهم فيهاباالجماع 

  

  )241(المادة 

 لزامية االتفاق بين المصفي ودائني الشركة والطعن فيه

لهـا اذا اقتـرن   كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة ملزمـا  يعتبر ) أ

بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة اذا قبله عدد منهم يبلغ مجمـوع ديـونهم   

ثالثة ارباع الديون المستحقة عليها وال يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديـونهم بـرهن او   

تفـاق المبـرم   على ان يتم االعالن عن هذا اال. امتياز او تأمين في التصويت على هذا القرار

بموجب هذه الفقرة في صحيفتين يوميتين وذلك خالل مدة ال تزيد على سبعة ايام من تـاريخ  

  .ابرامه

مـن هـذه   ) أ(يجوز الي دائن او مدين ان يطعن في االتفاق المنصوص عليه في الفقرة ) ب

  .يوما من تاريخ االعالن لمادة امام المحكمة خالل ثالثين ا
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  )242(المادة 

 في المسائل الناشئة عن اجراءات التصفية االختيارية وفقا الحكام التصفية االجباريةالفصل 

للمصفي والي مدين او دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة ان يطلـب مـن   يحق 

المحكمة ان تفصل في اي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية االختيارية وفقا للطريقة التي تـم  

  .مسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية االجبارية بمقتضى احكام هذا القانونفيها الفصل في ال

  

  )243(المادة 

حق المصفي في دعوة الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي امر يراه 

 ضروريا وحقه في دعوة الدائنين ليبين لهم دين كل منهم

ان يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على يجوز للمصفي اثناء سير التصفية االختيارية ) أ 

موافقتها على اي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعـوة  

%) 25(الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين او شركاء ممن يملكوا اكثر مـن  

صفية او عزل المصفي وانتخاب من رأسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة اجراءات الت

  .غيره

نشر اعالن التصفية  ار تعيينهعلى المصفي خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور قريجب   )ب

في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على االقل الشـعار الـدائنين بلـزوم تقـديم     

ذا كانوا مقيمـين فـي   مطالباتهم تجاه الشركة سواء اكانت مستحقة الوفاء ام ال خالل شهرين ا

  .وثالثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها االراضي الفلسطينية

يعاد نشر هذا االعالن بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما علـى تـاريخ نشـر     )ت

  .االعالن االول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر االعالن االول

لمختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقـديم  اذا اقتنع المصفي او المحكمة ا) ث

  .اعلى الفقرة فتمدد ثالثة اشهر اخرى كحدمن هذه ) 1( الفقرةمطالبته خالل المدة المحددة في 

من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبتـه  ) ب(على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة ) ج

تقديم مطالبته في اي مرحلة الحقة على ان تصبح مطالبته خالل المدة المحددة فيها فيجوز له 

  .في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدة المحددة في هذه المادة

  

  )244(المادة 

 تحويل التصفية االختيارية الى تصفية اجبارية

 مصـلحة لل تحقيقاًاو المراقب  الدائنينن المصفي او للمحكمة، استنادا لطلب يقدم اليها ميحق  

، ان تقرر تحويل التصفية االختيارية للشركة المساهمة العامة الى تصـفية اجباريـة او   العامة



126 
 

االستمرار في التصفية االختيارية شريطة ان تجرى تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي 

  .تقررها

  

  الفصل الثالث

  التصفية االجبارية

   

  )245(المادة 

 تقديم طلب التصفية وايقاف التصفية حاالت

يقدم طلب التصفية االجبارية الى المحكمة بالئحة دعوى من المراقب او من ينيبه وللمحكمة ) أ

  :ان تقرر التصفية في اي من الحاالت التالية

  .اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها االساسي .1

  .لتزاماتهااذا عجزت الشركة عن الوفاء با .2

  .اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع .3

من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتهـا  %) 75(اذا زاد مجموع خسائر الشركة على  .4

  .العامة زيادة رأسمالها

للوزير الطلب من المراقب ايقاف تصفية الشركة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صـدور  ) ب

  .بتصفيتهاالقرار 

  

  )246(المادة 

  بدء التصفية وتعيين المصفي ووقف الدعاوى المقامة ضد الشركة

للمحكمة خالل شهر من تاريخ النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القـرار  يحق ) أ

وتحدد صالحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ولها تعيين اكثـر  . بالتصفية ان تعين مصفيا

ولها عزل المصفي او استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ القرارات الـى   من مصف واحد

 .المراقب

تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم الئحة دعـوى  ) ب

التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على 

  .مسؤولين عن اسباب التصفيةاالشخاص ال

  :يترتب على صدور قرار التصفية االجبارية ما يلي) ت

وقف العمل باي تفويض او صالحية توقيع صادرة عن اي جهة في الشـركة ويخـتص    .1 

  .المصفي حصرا بمنح اي تفويض او صالحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية
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  .على الشركةون المترتبة وقف احتساب اي فوائد على الدي .2

وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن اي حقوق او مطالبات مستحقة  .3

  .او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية

وقف السير في الدعاوى واالجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمـدة ثالثـة    .4

مدة، وذلك مع مراعـاة احكـام   صفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه الاشهر، اال اذا قرر الم

  .الفقرة من هذه) 3( الفقرة

وقف السير في اي معامالت اجرائية او تنفيذية ضد الشركة اال اذا كانت بناء على طلـب   .5

او المال محـل االمتيـاز    ومتعلقة بالمال المرهون او صاحب حق امتياز خاص دائن مرتهن

نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعامالت او يمنع قبولها لمدة ثالثة اشهر من تاريخ  الخاص

  .صدور قرار التصفية

مالم يـرى   سقوط االجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد االلتزامات المترتبة عليهم .6

  .المصفي ضرورة جدولة هذه الديون او بيعها خالل مدة التصفية
  

  )247(المادة 

 تسليم المصفي اموال وموجودات الشركة

للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده علـى جميـع   ) أ 

اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها الى المصفي ولها بعد صـدور قراراهـا   

موظف بان يدفع الى  بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او وكيل عنها او بنك او مندوب او

المصفي او يسلمه او يحول له على الفور جميـع االمـوال والسـجالت والـدفاتر واالوراق     

 .الموجودة لديه والعائدة للشركة

يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على اي مدين للشركة بينة قاطعة على ان الذي حكمت ) ب

  .اف القراربه مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئن

   

  )248(المادة 

 االجراءات التي يقوم بها المصفي لتصفية الشركة

للمصفي اتخاذ جميع القرارات واالجراءات التي يراها الزمة التمام اعمال التصـفية  يحق ) أ

  :بما في ذلك

ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة  .1 

  .بل التصفيةق

  .جرد اصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها .2
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تعيين اي من الخبراء واالشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجـان   .3

  .خاصة وتفويضها باي من المهام والصالحيات المنوطة به تحت اشرافه

او نيابة عنها لتحصيل ديونهـا   اقامة اي دعاوى واتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة .4

والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في اي مـن هـذه الـدعاوى    

  .واالجراءات

  .التدخل في الدعاوى واالجراءات القضائية المتعلقة باموال الشركة ومصالحها .5

س فيهـا المصـفي   يجوز الي دائن او مدين ان يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمـار ) ب

  .للصالحيات الواردة في الفقرة السابقة ويكون قرارها بذلك قطعيا
  

  )249(المادة 

 واجبات والتزامات المصفي وحق الطعن بقراراته

  :يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد باالمور التالية) أ 

  .نه المحكمة لهذه الغايةالذي تعي المصرف ايداع االموال التي تسلمها باسم الشركة في  .1

بحساب مصدق من مدقق حسـابات   كل ثالثة اشهر على االكثر تزويد المحكمة والمراقب  .2

التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها وال يعتبر هذا الحساب نهائيا اال بعد تصديقه من قبـل  

  .المحكمة

ـ  حفظ سجالت ودفاتر حسابية منظمة وفق االصول المرعية .3 ا الحسـابات المعـدة   بما فيه

  .العمال التصفية ويجوز الي دائن او مدين للشركة االطالع عليها بموافقة المحكمة الكترونيا

  .دعوة الدائنين او المدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم .4

اشرافه علـى امـوال    مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في .5

  .الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها

يجوز الي متضرر من اعمال المصفي واجراءاته وقراراته ان يطعن فيها لدى المحكمة ) ب 

  .التي لها ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعيا
  

  )250(المادة 

 استئناف قرار المحكمة اثناء التصفية

وز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المسـاهمة العامـة او اي قـرار    يج 

والتجاريـة   المحاكمات المدنية لقانون اصولتصدره اثناء التصفية الى محكمة االستئناف وفقا 

وذلك دون االخالل باحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصـدرها   المعمول به

  .المحكمة
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  )251(مادة ال

 انقضاء الشركة بعد صدور قرار فسخها

بعد اتمام تصفية الشركة المساهمة العامة تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبـر الشـركة   ) أ 

، ويتولى المصفي تبليغه الى المراقب لنشره في القطعي منقضية من تاريخ صدور هذا القرار

واذا . ى االقل وذلك على نفقـة المصـفي  الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين عل

تخلف المصفي عن تنفيذ هذا االجراء خالل اربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، يغـرم  

  .انير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره تحت طائلة المسؤوليةمبلغ عشرة دن

 اذا تبين ان هناك اي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشـركة بعـد فسـخها   ) ب

وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة هذه المسألة الى المحكمة لتعيـين مصـف قـانوني او    

تكليف المصف السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسـويتها  

  .وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون
  

  العاشرالباب 

  الرقابة على الشركات
  

  )252(لمادة ا

 ير والمراقب اتخاذ االجراءات المناسبة لمراقبة الشركاتللوز

الشركاء التقيد باحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وانظمتهـا  المساهمين او على جميع 

الداخلية وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة وللوزير والمراقب اتخاذ االجراءات التي 

كات للتحقق من تقيدها بتلك االحكام والعقود واالنظمة والقـرارات  يريانها مناسبة لمراقبة الشر

  :وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي

  .فحص حسابات الشركة وقيودها) أ

  .التأكد من التزام الشركة بالغايات التي اسست من اجلها) ب
  

  )253(المادة 

 االطالع على وثائق الشركة

لشركة المساهمة العامة، يحق لكل مسـاهم ولكـل   مع مراعاة ما ورد من أحكام  تتعلق با) أ 

شريك في الشركات المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون االطالع على المعلومـات والوثـائق   

المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب والحصول بموافقة المراقـب  

بيانات غير منشورة مقابل على صورة مصدقة منها، وان يحصل على صورة مصدقة عن اي 

  .الرسم المنصوص عليه في االنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون
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امـا  . االطالع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة ،كل شخصلغير، أي  ليجوز ) ب

االطالع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصـدقة مـن اي   

م اال بموافقة من المحكمة المختصة وتحت اشراف المراقـب مقابـل الرسـم    وثيقة منه فال يت

  .المقرر
  

  )254(المادة 

حق المساهمين الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة بعد تقديمهم كفالة 

 لتغطية نفقات التدقيق

لك بناًء علـى  شركة ودفاترها وذ في اعمال أي يجوز للمراقب إنتداب خبير او اكثر للتدقيق) أ

من رأسمال الشركة  المساهمة العامة او الشـركة المسـاهمة   % 15طلب مساهمين يحملون 

فإذا اظهر التدقيق وجود أيـة مخالفـة   . الخصوصية أو ربع أعضاء مجلس إدارتها على األقل

لهذه الغاية برئاسـة   موضوع إلى لجنة تحقيق خاصة تؤلفتستوجب التحقيق فللوزير إحالة ال

ب ويكون أحد أعضاءها مدقق حسابات مرخص للتحقيق في صحة المخالفة قبل إحالتها المراق

  .إلى المحكمة

لى طالبي التدقيق على اعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الـوزارة بالقيمـة   يجب ع  )ب

لم التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما اذا تبين في نتيجته ان طالبي التدقيق 

  .اما إذا كانوا محقين في طلبهم فتتحمل الشركة نفقات التدقيق. يكونوا محقين بطلبهم
  

  )255(المادة 

 وشركات التأمين مصارفحق الوزير بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واستثناء ال

او اي لجنة خاصـة يشـكلها    دارةللوزير بناء على تنسيب المراقب تكليف موظفي اإليحق ) أ

لقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة واعمالها ولهم في سياق القيام بـذلك االطـالع   ل

على سجالت الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة كما يحـق لهـم توجيـه    

االستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن االستجابة لذلك مخالفـة  

  .القانونالحكام هذا 

  .وشركات التأمين من احكام هذه المادة لمصارفتستثنى ا) ب
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  )256(المادة 

شطب الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخصوصية اذا لم تمارس اعمالها خالل 

 سنة من تسجيلها وحق الطعن في قرار الشطب

في اعمالها خالل سنة  يةخصوص مساهمة عامة او شركة مساهمة  اذا لم تشرع اي شركة) أ

من تاريخ تسجيلها، او توقفت عن العمل لمدة ال تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشـروع،  

وثبت بعد اخطارها خطيا واالعالن من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عـن  

ـ   اعها توقفها عن العمل او عدم قيامها بتقديم اي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصـويب اوض

خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر االعالن، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقـب شـطب   

تسجيلها وينشر هذا الشطب في الجريدة الرسمية  ويعلن عنة في صحيفتين يوميتين محليتـين  

لمرة واحدة، وتبقى مسؤولية المؤسسين او الشركاء قائمة كأن الشركة لم تشطب، وال يمـس  

 .الحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجلهذا االجراء ص

ان يطعن في قرار الشطب خالل ثالثة اشهر مـن تـاريخ   ذي مصلحة لكل شخص يحق ) ب

نشر االعالن في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة، واذا اقتنعت المحكمة بان الشـركة  

وفقا الحكام هذا القانون خالل المدة المشـار  كانت تمارس اعمالها او قامت بتوفيق اوضاعها 

من هذه المادة فتصدر قرارا باعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم ) أ(اليها في الفقرة 

تشطب ويظل وجودها مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب احكام هذا القـانون  

محكمة نسخة مـن هـذا القـرار الـى     ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها، وترسل ال

المراقب لتنفيذه ونشر خالصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على االقـل  

  .على نفقة الشركة
  

 الحادي عشرالباب 

  العقوبات
  

  )257(المادة 

  عقوبات الحبس

كل من  بالحبس من سنة الى ثالث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آالف دينار يعاقب) أ

  :ارتكب أي من األفعال التالية

اصدار االسهم اوشهاداتها او القيام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل تصديق  .1 

للشركة والموافقة على تأسيسها او السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل  الداخليالنظام 

  .االعالن عن ذلك في الجريدة الرسمية
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تتابات صورية لالسهم او قبول االكتتابات فيها بصورة وهمية او غيـر حقيقيـة   اجراء اك .2

  .لشركات غير قائمة او غير حقيقية

  .اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة الحكام هذا القانون .3

او تنظيم ميزانية اي شركة وحسابات ارباحها وخسائرها بصورة غيـر مطابقـة للواقـع     .4

تضمين تقرير مجلس ادارتها او تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صـحيحة واالدالء الـى   

هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة او كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك 

  .بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين او ذوي العالقة

  .قة لحالة الشركة الحقيقيةتوزيع ارباح صورية او غير مطاب .5

   

من هذه المادة على المتدخل في الجـرائم  ) أ(تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ) ب

  .المبينة فيها والمحرض عليها
  

  )258(المادة 

اذا ارتكبت مخالفة الحكام هذا  عقوبة الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخصوصية

 القانون

مخالفة الحكام هـذا  المساهمة العامة او شركة المساهمة الخصوصية  كة اذا ارتكبت الشر) أ

القانون تعاقب بغرامة ال تقل عن الف دينار وال تتجاوز عشـرة آالف دينـار مـع ابطـال     

  .التصرف المخالف اذا رأت المحكمة وجها لذلك

تحفـظ   من هذه المادة لـم ) أ(اذا ظهر ان ايا من الشركات المنصوص عليها في الفقرة ) ب

دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكبا جرما يعاقب عليه 

 .بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة

مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن الـف  ) ت

ع عمدا عن تمكـين مـدققي الحسـابات او    دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار كل من يمتن

االشخاص المكلفين من قبل الوزير او المراقب، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون 

  .او االطالع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات وااليضاحات الالزمة لهم
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  )259(المادة 

  المحدودة إذا ارتكبت مخالفة ألحكام هذا القانونادية والععقوبة الشركات العادية العامة 

فة ألحكام هـذا لقـانون تعاقـب    لإذا ارتكبت الشركة العادية العامة والعادية المحدودة مخا) أ

دينار وال تزيد على خمسة اآلف دينار مع إبطال التصرف المخالف  500عن ل بغرامة ال تق

 .لذلك إذا رأت المحكمة وجها

من هذه المادة لم تحفظ دفاتر ) أ(ايا من الشركات المنصوص عليها في الفقرة  اذا ظهر ان) ب

حسابات منظمة قبل تصفيتها يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكبا جرمـا يعاقـب عليـه    

 .بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ستة أشهر

بغرامة ال تقل عن الـف   مع عدم االخالل باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب) ت

دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار كل من يمتنع عمدا عـن تمكـين مـدققي الحسـابات او     

االشخاص المكلفين من قبل الوزير او المراقب، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون 

 .الالزمة لهم او االطالع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات وااليضاحات
  

  )260(المادة 

عقوبة الشركاء في شركات  العادية العامة والعادية المحدودة الذين تخلفوا عن اجراء اي 

 تغيير طارئ على عقد الشركة

تخلف عن اجراء اي  محدودة وعاديةيعاقب كل شريك متضامن في اي شركة عادية عامة ) أ

عن كل يوم استمرت فيه المخالفـة  نارواحد ديتغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدارها 

  .بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير

يعاقب المفوض بالتوقيع عن الشركة العادية العامة أوالشركة العادية المحدودة إذا تخلـف  ) ب

عن إجراء أي تغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدراها دينارين  عن كل يوم اسـتمرت  

 .ة إنقضاء  بعد شهر من تاريخ حدوث هذا التغييرفيه المخالف
  

  )261(المادة 

 عقوبة مدقق الحسابات الذي يخالف احكام هذا القانون

يعتبر مدقق الحسابات، الذي يخالف احكـام هـذا   من القانون ) 257(مع مراعاة احكام المادة  

قام بتدقيقها انـه ارتكـب   القانون بتقديم تقارير او بيانات ال تتفق وواقع حسابات الشركة التي 

جرما ويعاقب عليه بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على ثالث سنوات او بغرامـة  

ال تقل عن الف دينار او بكلتا العقوبتين وال يحول ذلك دون تعرضـه للعقوبـات المسـلكية    

  .المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها
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  )  262(المادة 

  لوسائل الميكانيكية أو االلكترونيةاستخدام ا

يكانيكية أو االلكترونية أو الوسائل األخرى المستخدمة فـي حفـظ أو   مفيما يتعلق بالوسائل ال

اعداد السجالت أو الدفاتر المحاسبية أو األوراق أو الوثائق األخرى، يعاقب بالحبس لمـدة ال  

دينار أردنـي أو مـا   ) 200,000(مائتي ألف تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة ال تزيد على 

  :كل من قانونا ها بالعملة المتداولةلديعا

قيد أو خزن او وفر مسألة معينة لشخص آخر وهو يعلم أنها غير صحيحة أو مضللة فـي  ) أ

  .إحدى جوانبها

أو أهمـل أو  أتلف أو حذف أو زور مسألة معينة مقيدة او مخزنة بواسطة تلك الوسـيلة  ) ب

ين هذه المسألة بقصد تزوير السجالت أو الدفاتر المحاسبية أو األوراق أو أخفق في قيد أو تخز

  .الوثائق األخرى أو بقصد جعلها مضللة
   

  )263(المادة 

التي مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه  علىالعقوبة المفروضة 

 لم يرد بشانها نص خاص

قانون او اي نظام او امر صادر بمقتضـاه لـم يـنص    حكم من احكام هذا الي كل مخالفة ال

القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد علـى  

  .الف دينار
 

  الباب الثاني عشر

  أحكام ختامية
  

  )264(المادة 

  ختم الشركة

  .نيةتحتفظ الشركة المساهمة بختم لغايات مهر أعمالها وتصرفاتها القانو
   

  )265( المادة

 حق المراقب وموظفي االدارة المفوضين باالطالع على سجالت الشركة

ن خطيا من قبله حق االطالع على جميع سجالت يالمفوض دارةللمراقب ولموظفي اإل يكون) أ 

الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجالت والـدفاتر  
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ات تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون، وعلى السلطات الرسـمية  والوثائق لغاي

  .المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقديم المساعدة الالزمة لهذه الغاية

امام مختلف المحاكم في القضـايا الحقوقيـة    دارةيتولى تمثيل الوزير او المراقب او اإل) ب 

طبيق احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه والتـي  واالدارية وغيرها التي تنشأ عن ت

،  دارةيكون اي منهم طرفا فيها، الموظف الذي يفوضه الوزير او المراقب مـن مـوظفي اإل  

وفقا الحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية  أي من رؤساء النيابة ويمارس كل منهم صالحية 

   .المعمول به

   

  )266(المادة 

 الصفة االستعج

تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ) أ 

  .صفة االستعجال لدى المحاكم المختصة

يجرى تبليغ اي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القـانون  ) ب

لمعني اما بتسليمه له شخصـيا او لمـن   واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص ا

  .دارةيمثله قانونا او بارساله في البريد المسجل الى آخر عنوان له محفوظ في ملفات اإل

يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب االصـول  ) ت

  .لشخص تسلمهالى الشخص المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك ا

اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل، فيعتبر انه قد تم تبليغـه  ) ث

االراضـي  بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل 

االراضـي  او ثالثين يوما على تاريخ ارسالها اذا كان الشـخص مقيمـا خـارج     الفلسطينية 

، ويكفي الثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة المبلغة قد ارسـلت فـي   فلسطينيةال

  .من هذه المادة) ب(البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة 

من هذه المادة، فيتم اجراء التبليـغ  ) ث(و) ت(و) ب(اذا تعذر التبليغ وفقا الحكام الفقرات ) ج

في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون اجور النشـر علـى نفقـة     بالنشر لمرتين على االقل

الشخص المعني او الشركة ذات العالقة وفقا لما يقرره المراقب، ويعتبر هـذا النشـر تبليغـا    

  .قانونيا
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  )267(المادة 

  المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالشركة

محافظة على المعلومات والبيانات التـي  يلتزم الشركاء والمدققون والموظفون داخل الشركة بال

   .تتعلق بالشركة وبخالف ذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
  

  )268(المادة 

 تخلف الشركة عن توفيق اوضاعها

دون االخالل باحكام التصفية االجبارية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تخلفت شركة ) أ 

ا الحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او انهـا قـد   عن توفيق اوضاعها وفق

توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هـذا القـانون او   

انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او 

ه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطيـا لمـدة   مجلس ادارة حسبما يقتضي

شهر ونشر االعالن في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سـجل  

خاص بالشركات الموقوفة، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او اعمال، 

مجلس ادارتها جميع صالحياتهم، اال ان ذلك ال يمنع من كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او 

تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلـك  

الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير، وفي كل االحوال يعتبـر رئـيس   

شركة في تحمل اي ضـرر قـد يلحـق    متضامنا مع ال أو مديرها العام مجلس ادارة الشركة 

  .بالغير

يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقـل  ) ب 

الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلـب الشـركة اذا   

  .نتبين له بانها قد قامت بتوفيق اوضاعها وفقا الحكام هذا القانو

اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد علـى سـنة دون ان تقـوم    ) ت

الشركة او الشركاء فيها باالعمال واالجراءات المطلوبة العادة قيدها فـي سـجل الشـركات    

من هذه المادة، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ االجراءات ) ب(العاملة وفقا الحكام الفقرة 

  .لتصفية تلك الشركة تصفية اجبارية وفقا الحكام هذا القانون الالزمة
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  )269(المادة 

  الحية مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ص

إذا ظهر أثناء تصفية الشركة أن شخصاً إشترك في تكوين الشركة أو تأسيسها أو أن أي ) أ

من موظفيها، عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو المدير المنتدب أو المصفي أو أي موظف 

سابق أو حالي، قد أساء استعمال أية نقود أو أموال تخص الشركة أو أبقاها لديه أو أصبح 

ملزماً بدفعها أو مسؤوالً عنها أو أساء إستعمالها أو أرتكب فعالً غير مشروع فيما يتعلق 

زم بالشركة، فيجوز للمحكمة بناًء على طلب الحارس القضائي أو المصفي أو أي دائن أو مل

بالدفع أن تحقق في سلوك ذلك الشخص وترغمه على أن يرد للشركة النقود أو األموال أو أي 

جزء منها مع الفائدة بالمعدل الذي تراه مناسباً، أو ترغمه على دفع المبلغ الذي تراه مناسباً، 

ديه إلى الشركة على سبيل التعويض عما أرتكبه من سوء استعمال أو عن األموال التي أبقاها ل

 .أو عن أي عمل آخر غير مشروع أرتكبه

  .تسري إحكام الفقرة السابقة وإن كان الفعل مما يساءل عليه مرتكبه جزائياً) ب
  

  )270(لمادة ا

  عاوى المساهمين الشخصية تجاه أعضاء مجلس اإلدارةد

ذا أخل عضو مجلس اإلدارة بأي من التزاماته أو واجباته المنصوص عليها في أحكام هذا إ

سواء كان مساهماً حالياً أو  ،إنه يجوز للمساهم مقاضاته بموجب أحكام هذا القانونفلقانون ا

 .سابقاً
  

  )271(المادة 

  سريان أحكام التصفية على الشركات األجنبية

تسري أحكام هذا الباب، مع التغيير الذي تقتضيه الضرورة، على التصفية بواسطة المحكمة أو 

األجنبية التي لها وجود في فلسطين سواء أكانت مسجلة في تحت إشرافها على الشركات 

فلسطين أم لم تكن، ويجوز إصدار األنظمة التي تسمح بتطبيق نصوص هذا الباب على أية 

  .هيئة أخرى مسجلة أو على أية شركة عادية
  

  )272(المادة 

  الرسوم

  .يصدر المراقب الرسوم المفروضة على كل شركة بموجب تعليمات
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  )273( المادة

 نفاذ هذا القانون على الشركات القائمة وتوفيق اوضاعها

تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمـة وكأنهـا   ) أ 

  .مسجلة وفق احكامه

زمـة  على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعها واجراء التعديالت الاليجب ) ب

  .من تاريخ نفاذ هذا القانون سنتين خالل مدة ال تتجاوز  الداخليةعلى عقود تأسيسها وانظمتها 

  

  )274(المادة 

 لمجلس الوزراء اصدار االنظمة الالزمة لتنفيذ احكامه

  :لمجلس الوزراء اصدار االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بما يلي 

  .الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق احكام هذا القانون تحديد) أ 

  .تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق االخرى المنصوص عليها في هذا القانون) ب 

للوزير تفويض بعض صالحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المراقـب، وللمراقـب   ) ت 

في الوزارة على ان تكون الصالحية محـددة   دارةاإل  ي من موظفيتفويض اي من صالحياته الى ا

  .وبصورة خطية

  

  )275(المادة 

 االلغاءات

وقانون الشركات  1929لسنة  18قانون الشركات رقم و 1964لسنة ) 12(يلغى قانون الشركات رقم  

  .خرى تتعارض مع احكام القانونأ تشريعاتوأية  وتعديالتهم، 1930 لسنة )19(العادية رقم 

  

  )276(مادة ال

 المكلفون بتنفيذ القانون

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد مرور ثالثين يوماً مـن  

  . تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية

  

  صدر بمدينة رام اهللا

  م 2005/     /بتاريخ    

  

  محمود عباس

  لفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير ا

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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