نشرةً
اإلصدار الثالث عشر|لعام |2021
أهلاًًبكمًفيًاإلصدارًالثالثًعشرًمنًنشراتناً،حيثًانناًنودًاعلمكمًفيًهذهًالنشرةًبأنهًصدرًتعديلًجديدًلقانونًالشركاتً
رقمً(ً)22لسنةًً1997وذلكًبموجبًالقانونًالمعدلًلقانونًالشركاتًرقمً(ً)17لسنةًً2021والصادرًبتاريخًً2021/6/16
فيًالجريدةًالرسميةًعددً(ً)5724ويعملًبهًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدةًالرسميةً(ويشارًاليهًفيماًبعد ًفيًهذهًالنشرةً
بـ"التعديل ًاالول")ًً ،والقانون ًالمعدل ًلقانون ًالشركات ًرقمً(ً )19لسنةًً 2021والصادر ًبتاريخًً 2021/9/16في ًالجريدةً

الرسميةًعددً(ً)5734ويعملًبهًبعدًمرورًثلثونًيوماًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدةًالرسميةً(ويشارًاليهًفيماًبعدًفيًهذهً

النشرةًبـ"التعديلًالثاني")ً،حيث ًسيتمًتقسيمًالتعديلتًالمذكورةًفيًكلًمنً"التعديلًاالول"ًو"التعديلًالثاني"ًالىًقسمينً،
وعليه؛ًسنستعرضًفيًهذهًالنشرةًالقسمًاالولًمنًهذهًالتعديلتًالقانونيةًوأثرهاًفيًالتشريعًاالردنيًعلىًالشركاتًاالردنيةً

المسجلةًفيًدائرةًمراقبةًالشركاتًوذلكًعلىًالنحوًالتاليً ً:

 ماًطرأًمنًتعديلًعلىًنصًالمادةً(ً)6منًقانون ًالشركاتًاالردنيًفيماًيتعلقًباعتمادًالوسائلًااللكترونية ًلتعاملتً
الشركةًواجتماعاتهاً .
 ماًطرأًمنًتعديلًعلىًنصًالمادةً(ً)7منًقانونًالشركاتًاالردنيًفيماًيتعلقًبالشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح.
 ماًطرأًمنًتعديلًعلىًنصًالمادةً(ً)66منًقانونًالشركاتًاالردنيًفيماًيتعلقًبالتصويتًالنسبي.
 أثرًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًفيًهذهًالنشرةًعلىًقانونًالشركاتًفيًالتشريعًاالردنيًمنًوجهةًنظرناً.

انًمنًأبرزًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًفيًقانون ًالشركاتًاالردنيًوالمبينةًفيًهذهًالنشرةًتتمثلًبإتاحةًالمجالً
المكانيةًعقدًايًمنًاجتماعاتًالشركةًبواسطةًوسائلًاالتصالًااللكترونيةًالحديثةً،وتقديمًايًمنًطلباتًالشركةً
بشكلًالكترونيًعلىًسبيلًالمثالًالًالحصرً:تعاملتًالشركةًالماليةًوالقانونيةًوذلكًلغاياتًمواكبةًالتطورًالحاصلً
فيًاتمتةًالخدماتًااللكترونيةًالتيًتقدمهاًدائرةًمراقبةًالشركاتًفيًالوقتًالحاليًًًً.
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ًًً ً

ً

نبينًلكمًبأنهًقد ًارتأيناًإصدارًهذهًالنشرةًوالتيًتبين ًأبرزً

بً.الًيشترطًلتسجيلًأيًشركةًالحصولًعلىًموافقةً

رقم ً(ً )22لسنة ًً 1997بموجب ً"التعديل ًاالول" ًو"التعديلً

ذلكً .

التعديلتًالقانونيةًالتيًوردتًعلىًقانونًالشركاتًاالردنيً

الثاني" ًحسبًالتسلسلًالواردًفي ًأرقامًموادًقانون ًالشركاتً

االردنيًعلىًالنحوًالتاليً :

مسبقةًمنًأيًجهةًاخرىًاالًاذاًاقتضىًتشريعًنافذًغيرً
جً.يجوزًاالفصاحًً،بمقتضىًتعليماتًيصدرهاًالوزيرً،

عنًأيًبياناتًاوًمعلوماتًلدىًالدائرةًالًتتعلقًبحساباتً

الشركةًوبياناتهاًالمالية.

دً .يجوز ًللدائرة ًان ًتحتفظًبصور ًالكترونية ًاوًمصغرةً

أوالً :ما ط أر من تعديل على نص المادة ( )6من قانون
الشركات االردني فيما يتعلق باعتماد الوسائل

الصولًأيًمنًالوثائقًوالمستنداتًالمحفوظةًاوًالمودعةً

نودًانًنشيرًبدايةًالىًوجودًتعديلًعلىًنصًالمادةً(ً)6

والسجلت ًوالمعاملت ًالمتعلقة ًباعمالها ًبوسائلً

وً(ز)ًًاليهاًلتصبحًعلىًالنحوًالتاليً :

المستخرجةًبعدًختمهاًبخاتمًالدائرةًوتوقيعهاًمنًالموظفً

االلكترونيةً .

منًقانون ًالشركاتًاالردنيًباضافةًالفقراتً(ه)ًو ً(و)ً
ً

(("أً.معًمراعاةًاحكامًالمادتينً(ً)7وً(ً)8منًهذاًالقانونً

تقسمًالشركاتًالتيًيتمًتسجيلهاًبمقتضىًهذاًالقانونًالىً

االنواع

ً.1شركةًالتضامنً .

ً.2شركةًالتوصيةًالبسيطةً .

ًالتاليةً :

لديهاً ،كما ًيجوز ًلها ًان ًتحتفظ ًبالبياناتًوالمعلوماتً
الكترونيةً ،ويكونً ًلتلك ًالصور ًوالبيانات ًوالسجلتً
المختصًاالثارًالقانونيةًللمستنداتًالخطيةًاالصليةًذاتهاً
بماًفيًذلكًحجيتهاًفيًاالثباتً .

هـً .للمراقب ًاعتماد ًالوسائل ًاإللكترونية ًلتقديم ًالطلباتً
وايداعًالمحاضرًوالوثائقًللدائرةًواصدارًشهاداتًونسخً

عنهاًواعتمادًالتواقيعًواالجراءاتًالتيًيتطلبهاًالقانون.

وً .للشركات ًالدعوة ًإلى ًاجتماعات ًالهيئات ًالعامةً

ً.3الشركةًذاتًالمسؤوليةًالمحدودةً .

ومجالس ًاالدارة ًوهيئات ًالمديرين ًوعقدها ًبالوسائلً

ً.5الشركةًالمساهمةًالخاصةً .

المملكة.

ً.4شركةًالتوصيةًباالسهمً .
ً.6الشركةًالمساهمةًالعامة.
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زً.يصدرًالوزيرًالتعليماتًاللزمةًلتنفيذًاحكامًالفقراتً

المذكورًفيًقانونًالشركاتًاالردني؛ًدونًانًيكونًهنالكً

المعاملتًااللكترونيةًالنافذ)).

امامًدائرةًمراقبةًالشركاتً ً.

(د)ًوً(هـ)ًوً(و)ًمنًهذهًالمادةًبماًيتوافقًمعًًقانونً

ً

ًباالطلعًعلى ًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً(ً)6منً

الحاجةًإلىًحضورًالمفوضًعنًالشركةًبشكلًشخصيً

ً

كما ًواشتمل ًنص ًالمادة ً(ً )6على ًتعديل ًآلية ًانعقادً

قانونًالشركاتًاالردنيً،فقدًتقررًبموجبً"التعديلًالثاني"ً

اجتماعات ًالهيئة ًالعامة ًومجالس ًاإلدارة ًوهيئاتً

االلكترونيةًفيًظلًاتمتةًالخدماتًااللكترونيةًالتيًتقدمهاً

الحديثة ًوذلك ًوفقا ًلتعليمات ًيصدرها ًوزير ًالصناعةً

ًواعتبا ار ًمن ًتاريخ ًً 2021/10/16اعتماد ًالوسائلً

المديرين ًلتصبحًمنًخللًطرق ًاالتصالًااللكترونيةً

دائرةًمراقبةًالشركات ًفيًالوقتًالحاليً،وذلكًفيًتقديمًً

والتجارة ًوالتموين ًبهذا ًالخصوصً ،بالرغم ًمن ًوجودً

تأسيسهاًو/اوًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتً

ومجالس ًاالدارة ًوهيئات ًالمديرين ًللشركات ًالمساهمةً

اي ًمن ًالطلبات ًااللكترونية ًالمتعلقة ًبالشركات ًالمرادً
بما ًفي ًذلك ًتقديم ًالطلبات ًالقانونية ًالمتعلقة ًبالتعديلتً

الواردةًعلىًالشركةًومنهاًعلىًسبيلًالمثالًالًالحصر؛ً
استقالةًو/اوًانتخابًأيًمنًاعضاءًهيئةًالمديرينًو/اوً
مجالسًاالدارةًو/اوًتعديلًغاياتًالشركةًوالىًماًذلكً ً.

كماًتجدرًاالشارة ًالىًانًعمليةًتقديمًالمعاملت ًالماليةًً

اصبحتًتتمًمنًخللًالوسائلًااللكترونيةًأيضا ًلتشملً
على ًسبيل ًالمثال؛ ًعملية ًايداع ًالبيانات ًالمالية ًللشركةً

وانتخابًمدققًحساباتًالشركةًللعامًالذيًيليهً،باالضافةً

الىًانًعمليةًإيداعًمحاضرًالشركةًعلىًاختلفًانواعهاً
(الهيئة ًالعامة ًو/اوًمجالس ًاالدارة ًو/او ًهيئة ًالمديرين)ً

ًوالشركة ًواصدار ًالشهاداتً
والوثائق ًالخاصة ًبالشركاء ً

الخاصةًبالشركةًاصبحتًتتمًبشكلًالكترونيًوفقاًللتعديلً
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تعليمات ًتتعلق ًبتنظيم ًاجتماعات ًالهيئات ًالعامةً

العامة ًوالشركات ًالمساهمة ًالخاصة ًوالشركات ًذاتً
مسؤوليةًمحدودةًوالصادرةًعنًوزيرًالصناعةًوالتجارةً

والتموينًاستنادًا ًالحكامًالبند(ً)2منًالفقرةً(ثانيا)ًمنً

امرًالدفاعًرقمًً5لسنةًً،2020والتيًسبقًوانًاتاحتً
المجالًلكافةًالشركاتًبعقدًاجتماعاتهاًمنًخللًوسائلً
االتصالًااللكترونيةًالحديثةً ًوبشكلًاستثنائيًلمواجهةً
تداعياتًأزمةًكوروناً،االًأنًالتعديلًالمذكورًقدًنصً
على ًآلية ًاالنعقاد ًااللكتروني ًبصورة ًدائمة ًحتى ًوانً

كانت ًضمن ًالظروف ًالعاديةً ،اي ًال ًيشترط ًوجودً
شروط ًاستثنائية ًليتم ًعقد ًاالجتماعات ًالكتروني ا ًعلىً
نحوًماًوردًفيًأمرًالدفاعًسالفًالذكرً،معًالتأكيدًالىً
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انًآليةًانعقادًاالجتماعاتًبصورتهاًالتقليديةًوالتيًتتمً

بً.تسجلًالشركاتًالتيًتعملًفيًالمناطقًالحرةًلدىً

الشركاتًاالردنيًالًتزالًكماًهيً .

الغاية ًبالتنسيق ًمع ًالمراقب ًوتطبق ًعليهاً

بالحضور ًالشخصي ًوالمنصوص ًعليها ًفي ًقانونً

ً

ثانيا :ما ط أر من تعديل على نص المادة ( )7من قانون
ً
الشركات االردني فيما يتعلق بالشركات التي ال تهدف
الى تحقيق الربح.

ًتجدرًاالشارةًالىًأنًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً(ً)7
من ًقانون ًالشركات ًوفقا ًلـ"التعديل ًاالول" ًيتعلق ًبالغاءً
نصًالفقرةً(د)ًمنًالمادةً(ً)7منًالقانون ًواالستعاضةً

عنهاًبفقرةًجديدةًوالتيًكانتًتنصًعلىًماًيليً :
ً

((أًً.تسجلًالشركاتًالتيًتؤسسًفيًالمملكةًبموجبً

اتفاقياتًتبرمهاًالحكومةًمعًاي ًدولةًاخرىًً،والشركاتً

العربية ًالمشتركة ًالمنبثقة ًعن ًالجامعة ًالعربيةً

اوًالمؤسساتًاوًالمنظماتًالتابعةًلهاًلدىًالمراقبًفيً
سجل ًخاص ًيعد ًلهذه ًالغايةً ،وتخضع ًهذه ًالشركاتً

للحكامًوالشروطًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالقانونًًوذلكً
في ًالحاالت ًوعلى ًالمسائل ًالتي ًلم ًينص ًعليها ًفيً
االتفاقيات ًوالعقود ًالتي ًتم ًتاسيسها ًبموجبها ًواالنظمةً

التاسيسيةًالخاصةًبها.

مؤسسةًالمناطقًالحرةًوفيًالسجلتًالتيًتعدهاًلهذهً

القوانينًواالنظمة ًالمعمول ًبها ًبهذه ًالمؤسسة ًعلى ًانً
ترسل ًالمؤسسة ًصورة ًعن ًتسجيل ًهذه ًالشركات ًالىً

الم ارقب ًلتوثيق ًالتسجيل ًالخاص ًبالمستثمرين ًفيً
المناطقًالحرةًلدىًالو ازرة.
جً.الشركاتًالمدنيةً :

ً.1تسجلًالشركاتًالمدنيةًلدىًالمراقبًبسجلًخاصً
يسمى ً"سجل ًالشركات ًالمدنية" ًوهي ًالشركات ًالتيً

تؤسسًبينًشركاءًمنًذويًاالختصاصًوالمهنًوتخضعً

الحكام ًالقانون ًالمدني ًواحكام ًالقوانين ًالخاصة ًبهاً
وعقودهاًوانظمتهاًالداخليةً .

ً.2يجوزًدخولًشركاءًجددًمنًنفسًالمهنةًاوًخروجً

شركاءًمنهاًوالًتخضعًالحكامًاالفلسًوالصلحًالواقيً

منًاالفلسً .

ً .3يسري ًعلى ًتسجيلها ًوالتغيرات ًعليها ًاالحكامً
المنصوصًعليهاًفيًهذاًالقانونًبالقدرًالذيًالًيتعارضً
مع ًاحكام ًالقوانين ًواالنظمة ًالخاصة ًبها.

 ً.4اذاًكانًجميعًالشركاءًفيًالشركةًمنًاصحابًمهنةً
واحدة ًً ،وكانت ًغايات ًالشركة ًتقتصر ًعلى ًممارسةً

االعمالًواالنشطةًالمتعلقةًبتلكًالمهنةًً،فيجوزًللشركاءً

انًيتفقواًفيًعقدًتاسيسًالشركةًاوًفيًنظامهاًالداخليً
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علىًأيًاحكامًخاصةًالدارةًالشركةًاوًتوزيعًارباحهاً

ً-1يجوزًتسجيلًشركاتًالًتهدفًإلىًتحقيقًالربحًوفقًأيً

اللزمةًلذلكًاوًوضعًاحكامًخاصةًاليًمسائلًاخرىً

يسمىً(سجلًالشركاتًالتيًالًتهدفًإلىًتحقيقًالربحً)ً .

او ًتنظيم ًانتقال ًملكية ًالحصصًفيها ًووضع ًالقيودً
متعلقةًبالشركة.

دً.الشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح ً

منًاألنواعًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالقانونًفيًسجلًخاصً

ً.2يحددًنظامًخاصًالغاياتًالتيًيحقًللشركاتًالمسجلةً
وفقًأحكامًالبندً(ً)1منًهذهًالفقرةًممارستهاً،كماًيحددًالنظامً

يجوزًتسجيلًشركاتًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًوفقً

أحكامًتأسيسهاًوشروطًقيامهاًبأعمالهاًوسائرًاألمورًالمتعلقةً

سجلًخاصًيسمىً(سجلًالشركاتًالتيًالًتهدفًالىً

علىًالمساعداتًوالتبرعاتًومصادرًتمويلهاًوأسلوبًإنفاقهاً

واالعمالًالتيًيحقًلهاًممارستهاًوالرقابةًعليهاًواسلوبً

تقومًبتقديمهاًللمراقبً،وشروطًوإج ارءاتًتحولهاًإلىًشركاتً

اي ًمن ًاالنواع ًالمنصوص ًعليها ًفي ًهذا ًالقانون ًفيً
تحقيق ًالربح) ًوتحدد ًأحكامها ًوشروطها ًوغاياتهاً

وطريقةًحصولهاًعلىًالمساعداتًوالتبرعاتًومصادرً
تمويلها ًواسلوب ًانفاقها ًوتصفيتها ًوايلولة ًاموالها ًعندً
التصفية ًوالوفاة ًوالبيانات ًالتي ًيجب ًان ًتقوم ًبتقديمهاً

للمراقبًوسائرًاالمورًالمتعلقةًبهاًبموجبًنظامًخاصً

يصدرًلهذهًالغايةً )).
ً
ً

بهاًوسبلًاإلشرافًوالرقابةًعليهاًوأسلوبًوطريقةًحصولهاً

وتصفيتهاًوايلولةًأموالهاًعندًالتصفيةًوالبياناتًالتيًيجبًانً

تهدفًإلىًتحقيقًالربحً .

ً .3معًمراعاةًأحكامًالبندً(ً)4منًهذهًالفقرةًً،علىًالشركةً
التيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًانًتعلنًفيًتقريرهاًالسنويً
عنًأيًتبرعًاوًتمويلًحصلتًعليهًً،علىًانًتقيدًالشركةً
في ًسجلتها ًالمالية ًاسم ًالجهة ًالمقدمة ًللتبرع ًاو ًالتمويلً

ومقدارهًوالغايةًالتيًسينفقًعليهاًوايًشروطًخاصةًبذلكً .
ً

حيثًتمًتعديلًنصًالفقرةً(د)ًمنًالمادةً(ً)7منًقانونً

ً .4أً .إذا ًرغبت ًالشركة ًالتي ًال ًتهدف ًالى ًتحقيق ًالربحً

((دًً.الشركاتًالتيًالًتهدفًإلىًتحقيقًالربحًً :

الحصولًعلىًموافقةًمجلسًالوزراءًبناءًعلىًتنسيبًالوزيرً

الشركاتًلتصبحًعلىًالنحوًالتالي:

ًعلىًالرغمًمماًوردًفيًقانونًالجمعياتًالنافذً -:

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
جميل ،مجمع الحق والعدل ،عمارة ( ،)96الطابق الثالث
الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
©2021

الحصولًعلىًتبرعًاوًتمويلًمنًشخصًغيرًاردنيًفعليهاً
ووفق ًإشعار ًيبين ًهذا ًالتبرع ًاو ًالتمويل ًومقداره ًوطريقةً

إستلمهًوالغايةًالتيًسينفقًعليهاًوايًشروطًخاصةًبهً .
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بً.يرفعًاإلشعارًمعًتنسيبًالوزيرًإلىًمجلسًالوزراءًخللً

ثلثينًيوماًمنًتاريخًتقديمهً،وفيًحالًعدمًصدورًقرارًعنً
مجلسًالوزراءًخللًمدةًثلثينًيوماًمنًتاريخًتنسيبًالوزيرً

يعتبرًالتبرعًاوًالتمويلًموافقاًعليهًحكماً .

وفق ًضوابط ًمعينة ًومحددة ًفي ًنظام ًالشركات ًالتي ًالً

تهدفًالىًتحقيقًالربح ًلعامً(ً 2010يشارًاليهًفيماًبعدً

بـ"النظام")ً .

تجدرًاالشارةًالىًانً"النظام"ً،قدًحددًآلية ًتأسيسًهذهً

ً.5أً.تعتبرًالشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًالمسجلةً

الشركاتًًوالغاياتًالتيًيحقًللشركاتًالتيًالًتهدفًالىً

والتيًتدخلًغاياتهاًضمنًالغاياتًالتيًيحددهاًالنظامًالخاصً

بالصحة ًوالتعليم ًوتمويل ًالمشاريع ًالصغيرة ًوالترويجً

ومسجلة ًوفق ًاحكام ًهذه ًالمادة ًً ،اال ًاذا ًقررت ًالشركةً

عامً،باالضافةًالىًانًهذاً"النظام"ًقدًحددًآليةًالحصولً

بً.علىًالشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًالقائمةًعندً

هاًوالموافقاتًالتيًيجبًانًيتمًمراعاتهاًلغاياتً
ومصادر ً

النظامًالصادرًبمقتضىًالبندً(ً)2منًالفقرةً(د)ًمنًهذهًالمادةً

الشركات ًبتقديمهاًلعطوفةًمراقبًعامًالشركات؛ًكالتقريرً

القانونيةً)) ً

المطلوب ًبيانها ًبشكل ًواضح ًودوري ًفي ًقائمة ًالبياناتً

لدىًالمراقبًقبلًنفاذًقانونًالجمعياتًرقمً(ً)51لسنةًً2008

تحقيق ًالربح ًبممارستها ًعلى ًسبيل ًالحصر؛ ًوالمتمثلةً

الصادر ًوفق ًاحكام ًالبند ً(ً )2من ًهذه ًالفقرة ًكأنهاً ًقائمةً

االستثماريًوالتدريبًالذيًيهدفًالىًتنميةًالمجتمعًبشكلً

االستمرارًفيًتسجيلهاًجمعيةًخاصةً .

على ًالتبرعات ًوالمساعدات ًوالتمويل ًالخارجي ًوالداخليً

نفاذًاحكامًهذاًالقانون ًالمعدلًتوفيقًأوضاعهاًوفقاًألحكامً

الحصولًعليهاًًوالوثائقًوالبياناتًالتيًيجبًانًتقومًهذهً

خللًستةًاشهرًمنًتاريخًنفاذهًوذلكًتحتًطائلةًالمسؤوليةً

السنوي ًللشركة ًوالخطة ًالمستقبلية ًللشركة ًوااليضاحاتً

باالطلع ًعلى ًالتعديل ًالوارد ًعلى ًنص ًالمادة ً(ً )7منً

الماليةً،بماًفيًذلكًبندًالتبرعاتًًوالمساعداتً ًومصادرهاً

تاريخًً 2021/6/16قدًتمًالسماح ًبتسجيلًالشركاتًالتيً

الفقرةً(د)ًمنًالمادةً(ً)7منًقانون ًالشركاتًقدًدعا ًالىً

والمذكورة ًفي ًقانون ًالشركاتً ،حيث ًجرت ًالعادة ًعلىً

الًتهدفًالىًتحقيقًالربحً،بماًيتفقًمعًاحكامً"النظام"ً

شركة ًذات ًمسؤولية ًالمحدودة ًوالمساهمة ًالخاصة ًوذلكً

ترغبًالشركةًباالستمرارًفيًتسجيلهاًكجمعيةًخاصةً .

ًواعتبا ار ًمنً
قانون ًالشركات ًاالردنيً ،فاننا ًنبين ًلكم ًانه ً
الًتهدفًالىًتحقيقًالربحًوفقًايًنوعًمنًاالنواعًالمبينةً

تسجيلًاالنواعًالتاليةًكشركاتًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح؛ً

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
جميل ،مجمع الحق والعدل ،عمارة ( ،)96الطابق الثالث
الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
©2021

والغاية ًالتي ًانفقت ًمن ًاجلهً .كما ًان ًالتعديل ًالوارد ًفيً

ض ًرورةًانًيتمًتوفيقًوتصويبًاوضاعًكافةًالشركاتًالتيً

وذلك ًتحت ًطائلة ًالمسائلة ًالقانونية؛ ًوذلك ًفي ًحال ًلمً
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ثالثًا :ما ط أر من تعديل على نص المادة ( )66من قانون

الشركات االردني فيما يتعلق بالتصويت النسبي.

يرجى ًالعلم ًبأنه ًقد ًتم ًتعديل ًنص ًالمادة ً(ً )66من ًقان ًونً

الشركاتًاالردنيًبموجبً"التعديلًالثاني"ًباضافةًالفقرةً(ج)ً

اليهاًلتصبحًعلىًالنحوًالتاليً ً:

((ًأًً.يشتملًجدولًاعمالًالهيئةًالعامةًالعاديًللشركةًذاتً

المسؤوليةًالمحدودةًفيًاجتماعهاًالسنويًالعاديًعلىً

بً.تتخذًالهيئةًالعامةًفيًالشركةًذاتًالمسؤوليةً

المحدودةًق ارراتهاًفيًايًمنًاالمورًالمنصوصًعليهاً
فيًالفقرةً(أ)ًمنًهذهًالمادةًباكثريةًالحصصًمنً

راسًالمالًالممثلةًفيًاالجتماعًويكونًلكلًحصةً

الفقرةً(أ)ًمنًالمادةً(ً)132منًهذاًالقانونًعلىًانتخابً

الشركةًواوجهًنشاطهاًومركزهاًالماليًخللًالسنةًالماليةً

هيئةًمديريًالشركةًذاتًالمسؤوليةًالمحدودةً )).

السابقةًوالخطةًالمستقبليةًللشركةً .

ً

ً.2مناقشةًميزانيةًالشركةًوحسابًارباحهاًوخسائرهاً
وتدفقاتهاًالنقديةًً،والمصادقةًعليهاًبعدًتقديمًمدققيً

انناًنبينًلكمًانهًواعتبا ارًمنًتاريخًً2021/10/16قدً
ً

الحساباتًلتقريرهمًومناقشتهً .

تقررًبموجبًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً(ً)6منً

قانون ًالشركاتً ،استثناء ًأحكام ًالتصويت ًالنسبيً

 ً.3انتخابًمديرًالشركةًاوًهيئةًالمديرينًلهاًحسبً

والتيًكانتًتعدًمنًأحدًطرق ًانتخابًهيئةًمديريً

مقتضىًالحالًووفقاًالحكامًهذاًالقانونًً .

فيًالشركاتًذاتًالمسؤوليةًالمحدودة؛ًبحيثًاصبحً

 .4انتخابًمدققًحساباتًالشركةًوتحديدًاتعابهً .
. 5ايًامورًاخرىًتتعلقًبالشركةًتعرضًعلىًالهيئةًالعامةً
منًقبلًمديرًالشركةًاوًهيئةًالمديرينًفيهاًاوًيقدمهاًايً

الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
©2021

االًفيًاجتماعًغيرًعاديًلهاًبمقتضىًهذاًالقانونً.

جً.الًتسريًأحكامًالتصويتًالنسبيًالمنصوصًعليهًفيً

 ً.1مناقشةًتقريرًالمديرًاوًهيئةًالمديرينًعنًاعمالً

جميل ،مجمع الحق والعدل ،عمارة ( ،)96الطابق الثالث

ايًمنًتلكًاالمورًمماًالًيجوزًعرضهًعلىًالهيئةًالعامةً

صوتًواحدً .

االمورًالتالية:

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن

شريكًوتوافقًالهيئةًالعامةًعلىًمناقشتهاً،علىًانًالًيكونً

تطبيقًأحكامًالتصويتًالنسبيًيقتصرًعلىًكلًمنً
الشركاتًالمساهمةًالخاصةًوالمساهمةًالعامةًفقطً .

+962 6 569 1112

info@hammourilaw.com

7

عقدًاجتماعاتًالشركةًلتصبحًمنًخللًوسائلًاالتصالً

يعرفًفيً
ًكماًتجدرًاالشارةًالىًأنًالتصويتًالنسبيً ُ

االلكترونيةًالحديثةًفيًظلًتطورًالتكنولوجياً،االمرًالذيً

قانون ًالشركات ًاالردني ًبالتصويت ًالذي ًيتيح ًلكلً

ساهم ًفيًاتاحةًالمجالًلكافةًاالعضاءًو/اوًالمساهمينً

مساهمًالخيارًبتوزيعًعددًاالصواتًحسبًعددًاالسهمً

و/او ًالشركاء ًبامكانية ًحضور ًاجتماعات ًالشركة ًبكلً

ن ًللمساهم ًالحق ًباستخدامً
التي ًيمتلكهاً ،على ًان ًيكو ً

سهولةًويسرً،دون ًانًيكون ًهناكًحاجةًالىًالحضورً

االصواتًلمرشحًواحدًاوًتوزيعهاًعلىًأكثرًمنًمرشحً

الفعليًفيًمقرًالشركةً،انًرغبتًالشركةًبذلك ًهذاًمنً

بحيثًيكونًًلكلًسهمًصوتًواحدًدونًًحصولًتكرارً

جهة.ومنًجهةًاخرىً،انناًنبينًلكمًانًالتعديلًالواردًعلىً

آليةًايداعًو/اوًتقديمًايًمنًالطلباتًااللكترونيةًقدًساهمً

لهذهًاالصواتًوفقًاًالحكامًالفقرةً(أ)ًمنًالمادةً(ً)132

اقبةًالشركاتًوالتخفيفً
ً
فيًتخفيفًالتجمعاتًلدىًدائرةًمر

منًقانونًالشركاتًاالردنيً .

منًاضاعةًالوقتًبشكلًغيرًمبررًفيًساعاتًاالنتظارً

ً

الطويلةًالتمامًايًمنًمعاملتًالشركة؛ًعلىًضوءًتعديلً

رابعاً :أثر التعديالت القانونية الواردة في هذه النشرة على
قانون الشركات في التشريع االردني من وجهة نظرنا.

دائرةًمراقبةًالشركاتً .

انناًنبينًلكمًبأنًالتعديلتًالواردةًفيًقانون ًالشركاتً

والمبينةًفيًهذهًالنشرةًلهاًأثرًفعليًفيًالتشريعًاالردني؛ً

حيثًجاءتًهذهًالتعديلتًلتبسيطًاالجراءاتًبشكلًعامً
ولتخفيفًاالعباءًغبرًمبررةًعلى ًالشركةً .حيثًتجدرً

االشارة ًالىًانًأبرزًهذهًالتعديلتًجاءت ًبتعديلًآليةً

ً

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
جميل ،مجمع الحق والعدل ،عمارة ( ،)96الطابق الثالث
الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
©2021

ًواتمتةًالخدماتًااللكترونيةًالمقدمةًمنًقبلً
أحكامًالقانون ً
ً

كماًنبينًلكمًبأنًالتعديلتًاالخرىًالواردةًفيًهذهًالنشرةً

لهاًأثرًملموسًوفعليًعلىًالتشريعًاالردنيً،حيثًجاءتً

لتؤكدًعلىًأهميةًتصويبًأوضاعًالشركاتًالتيًالًتهدفً

الى ًتحقيق ًالربح ًولتفعيل ًاحكام ً"النظام"ً ،االمر ًالذيً
ينعكسًأ ًثرهًعلىًمنفعةًوخدمةًالمجتمعًالمحليًعمومًا.

+962 6 569 1112

info@hammourilaw.com

8

ً
ً
نخلصًمنًهذهًالنشرةًإلىًأهميةًالتعديلتًالواردةًعلىًقانونًالشركاتًاالردنيًوأثرهاًالكبيرًعلىًمواكبةًالتطورًفيًاتمتةًالخدماتً

علىًضوءًانًهذهًالتعديلتًهيًمفعًلةًعلىًارضًالواقعً،
ًُ
االلكترونيةًالتيًتقدمهاًدائرةًمراقبةًالشركاتًفيًالوقتًالحاليًوذلكً

األمرًالذيًدفعناًإلىًكتابةًهذهًالنشرةًلتبسيطًأحكامهاًوإيصالهاًإلىًأكبرًقدرًمنًالقراءًحتىًيتسنىًلهمًاالطلعًعليهاً .
يتبعًفيًالنشرةًالقادمةًالقسمًالثانيًمنًالتعديلتًالواردةًعلىًقانونًالشركاتًاالردنيًرقمً(ً)22لسنةًً .1997

ةً،فرجاءًالًتتردواًفيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامًمعلوماتًاالتصالًالموجودةًفيًقسمًالمساهمينً
فيًحالًرغبتمًبالنقاشًأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشر
ا

أدناهً .

اًأيضاًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاصًقدًيكونواًمهتمينًبقراءتهاً ً.
والًتتردو ا
إن ًكنتم ًال ًتريدون ًالحصول ًعلى ًنشراتنا ًالقادمة ًأو ًأردتم ًتعديل ًمعلومات ًاالتصالً ،فأرجو ًإعلمنا ًبذلك ًمن ًخلل ًإرسال ًرسالة ًبريدية ًإلىً
 info@hammourilaw.comعنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال".
أطيبًالتحياتً ً،

مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
جميل ،مجمع الحق والعدل ،عمارة ( ،)96الطابق الثالث
الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية
©2021
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المساهمون في إعداد هذه النشرة
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دً.طارقًمحمدًالحموريً ً

شريكًإداريًً ً
ً tariq@hammourilaw.com
ً

عمرًسوادحةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً

محاميً،رئيسًقسمًالتقاضيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًomar.s@hammourilaw.com

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًروانًعلمًالدينًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
ًًًًًًًًًًمحامية ً
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الحموريًومشاركوهً للمحاماةًواالستشاراتًالقانونيةً،هوًمكتبًأردنيًمتخصصًفيًالخدماتًالقانونيةً،وضعًحجرًأساسهًقبلًأكثرًمنًعقدينً

(فيًعامًً)1994منًقبلًاألستاذًالدكتورًمحمدًالحموريًرئيسًهيئةًالمديرينًللحموريًومشاركوهً،وهوًمحامًٍومحكمًووزيرًالثقافةًوالتراثًالقوميً

ووزيرًالتعليمًالعالي السابقً،لهًمؤلفاتًعديدةًركزتًبشكلًأساسيًعلىًالحقوقًالدستوريةً،وكماًأنهًأولًمنًأسسًكليةًحقوقًفيًالمملكةً

األردنيةًالهاشميةًفيًالجامعةًاألردنيةًوكانًأولًعميدًلهاً.ويدارًالمكتبًاليومًمنًقبلًدً.طارقًالحموريًأكاديميًومحاميًووزيرًالصناعةً
ُ

والتجارةًوالتموينًاألسبقً،ودً.حموريًهوًمحامًِومحكمًمتمرسًفيًقطاعًالشركاتًوالمعاملتًالتجاريةًواألسواقًالماليةًومتخصصًفيًالقانونً

يًهوًأيضاًعضوًمعينً
الجامعةًاألردنيةًوقدًكانًعميداًلهاً.والدكتورًالحمور
المصرفيًوفيًالتجارةًالدوليةً،وهوًأستاذًمشاركًفيًكليةًالحقوقً-
ا
ا

)ًبناءًعلىًتعيينهًمنًقبلًحك ًومةًالمملكةًاألردنيةًالهاشميةً،
ا
رسمياًفيًلجنةًالتحكيمًالتابعةًللمركزًالدوليًلتسويةًمنازعاتًاالستثمارً( ICSIDا
للفترةًمنًً2020إلىًً .2026

ًٍوعددًمنًالخبراءًاآلخرينًيعملونًفيًأقسامًمتخصصةًلتوفيرًخدماتًقانونيةًللموكلينًعلىً
يتألفًفريقًمكتبًالحموريًومشاركوهًمنًً25محام ً
مستوىًمحليًوإقليميًودوليً .

تغطيًخدماتًالمكتبًالقانونيةًمجاالتًعدةًمنًبينهاً:القانونًالتجاريًوالشركات؛ًسواءًمنًحيثًتسجيلًالشركاتًأوًصياغةًكافةًأنواعًالعقودً،

وقانونًالملكيةًالفكريةًوكذلكًالقانونًالماليًوالمصرفيًإ ذًيقومًالمكتبًبنصحًبنوكًمحليةًودوليةًفيًكلًماًيتعلقًبالمعاملتًالمصرفيةًواالمتثالً
افًفيًالمسائلًالقانونيةًاألكثرًحداثةًوتعقيداًلماً
للقوانينًواألنظمةً،كماًأنًقسمًالتقاضيًوالتحكيمًلدىًالمكتبًعلىًقدرةًوكفاءةًبتمثيلًاألطر
ا

يشتملهًهذاًالقسمًمنًخبراتًفيًالعديدًمنًالمجاالتًالقانونيةً،سواءًأمامًالمحاكمًأوًهيئاتًالتحكيمً،كماًأنًمكتبًالحموريًومشاركوهًكانًمنً

اًمختصاًلتلبيةًاحتياجاتًوشروطًًالموكلينًالدوليينًبشأنًمجموعةًمنًالمهامًذاتًالعنصرًالدوليً
دولي
أوائلًالمكاتبًفيًاألردنًالذيً
أنشأًقسماً ا
ا
ا

وتحديداًالمتعلقةًبالمفاوضاتًالتجاريةًالثنائيةًوالدوليةً،والمشاريعًوإبرامًالعقودً،وغيرهاًمنًالمهامً ً.
ا

باإلضافةًإلىًماًسبقً،يقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًالنصحًواالستشارةًالقانونيةًفيًقطاعاتًمتنوعةًكالمقاوالتً،الهندسةً،التجارةً،التأمينًوالطاقةً،
فهوًوكيلًللعديدًمنًالشركاتًالكبرىًكشركاتًالطاقةًوالصحةًوتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًالسلكيةًواللسلكيةً.

يقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًخدماتهًالواسعةًفيًأرجاءًالعالمًوذلكًمنًخللًشراكاتهًوعلقاتهًالوطيدةًمعًمكاتبًمحاماةًمرموقةًفيًمنطقةً

اًوعالمياًواسعينً،
اً
اًمحلي
الشرق ًاألوسطًوجنوبًأفريقياًوفيًأوروباًوالمملكةًالمتحدةًوالوالياتًالمتحدةً.وقدًاكتسبًمكتبًالحموريًومشاركوهًصيتا
ا
وقدًأشادتًبذلكًأشهرًالجهاتًالقانونيةًالمرموقةًمنًذلك:

The Chambers and Partners Global
The International Financial Law Review (IFLR 1000).
The Legal 500
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