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النشرًةنودًاعلمكمًًحيثًانناًمنًنشراتنا،الثالثًعشرًًصداراإلبكمًفيًًأهلًا بأنهًصدرًتعديلًجديدًلقانونًالشركاتًفيًهذًه
16/6/2021ًوالصادرًبتاريخ2021ًًلسنةً(17ً)رقمًًشركاتالقانونًالمعدلًلقانونًالبموجبًوذلك1997ًً(ًلسنة22ًرقمً)

ًالرسميةًعددً) ًالرسميةً(5724ًفيًالجريدة ًالنشرةً)ويشارًاليهًفيماًبعدويعملًبهًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدة ًفيًهذه
ً ًاالول"(، ًالًوبـ"التعديل ًالمعدل ًقانون ًالشركات ً)لقانون ًلسنة19ًرقم ًبتاريخ2021ًً( ًالجريدة16/9/2021ًًوالصادر في

فيًهذهً)ويشارًاليهًفيماًبعدًًويعملًبهًبعدًمرورًثلثونًيوماًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدةًالرسميةً(5734الرسميةًعددً)
،ًالىًقسمينلثاني"ًالتعديلتًالمذكورةًفيًكلًمنً"التعديلًاالول"ًو"التعديلًاسيتمًتقسيمًًبـ"التعديلًالثاني"(،ًحيثالنشرةً
علىًالشركاتًاالردنيةًفيًالتشريعًاالردنيًًارهثوأقانونيةًالتعديلتًسنستعرضًفيًهذهًالنشرةًالقسمًاالولًمنًهذهًالًوعليه؛

ًًعلىًالنحوًالتالي:وذلكًًدائرةًمراقبةًالشركاتًالمسجلةًفي

 (ًًمنًتعديلًعلىًنصًالمادة لتعاملتًًيتعلقًباعتمادًالوسائلًااللكترونية(ًمنًقانونًالشركاتًاالردنيًفيما6ًماًطرأ
ً.الشركةًواجتماعاتها

 ً(ًمنًقانونًالشركاتًاالردنيًفيماًيتعلقًبالشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح.7نصًالمادةً)ماًطرأًمنًتعديلًعلى 

 (ًًمن66ماًطرأًمنًتعديلًعلىًنصًالمادة)ًي.النسبقًبالتصويتًقانونًالشركاتًاالردنيًفيماًيتعل 

 ًمنًوجهةًنظرناًعلىًقانونًالشركاتًفيًالتشريعًاالردنيفيًهذهًالنشرةًةًأثرًالتعديلتًالقانونيةًالوارد. 

 

 نشرةً 

 |2021 لعام|الثالث عشراإلصدار 

  

ًالنشرةًتتمثلًبإ تاحةًالمجالًانًمنًأبرزًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًفيًقانونًالشركاتًاالردنيًوالمبينةًفيًهذه

الحديثة،ًوتقديمًايًمنًطلباتًالشركةًًااللكترونيةًمكانيةًعقدًايًمنًاجتماعاتًالشركةًبواسطةًوسائلًاالتصالال

تعاملتًالشركةًالماليةًوالقانونيةًوذلكًلغاياتًمواكبةًالتطورًالحاصلًً:بشكلًالكترونيًعلىًسبيلًالمثالًالًالحصر

 فيًاتمتةًالخدماتًااللكترونيةًالتيًتقدمهاًدائرةًمراقبةًالشركاتًفيًالوقتًالحالي.ًًًً
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ًًًً
أبرزًًتبينوالتيًنشرةًهذهًالارتأيناًإصدارًًنهًقدنبينًلكمًبأ

االردنيًًقانونًالشركاتعلىًوردتًالقانونيةًالتيًًالتعديلت
(ً 22ًرقم ًلسنة )1997ًً ًو"التعديلًبموجب ًاالول" "التعديل

أرقامًموادًقانونًالشركاتًًسبًالتسلسلًالواردًفيحًالثاني"
ًعلىًالنحوًالتالي:ًاالردني

 
 قانون  من( 6) المادة نص على تعديل من طرأ ما أواًل:

 الوسائل باعتماد يتعلق فيما االردني الشركات
ً.االلكترونية

(6ً)نصًالمادةًتعديلًعلىًنودًانًنشيرًبدايةًالىًوجودً
)و(ًًمنًقانونًالشركاتًاالردنيًباضافةًالفقراتً)ه(ًو

ًوً)ز(ًًاليهاًلتصبحًعلىًالنحوًالتالي:
ً
المادتينً)"أ)) احكاًم معًمراعاًة .ً7( ًو القانون8ًً( منًهذًا )ً

القانونًالىً تقسمًالشركاتًالتيًيتمًتسجيلهاًبمقتضىًهذًا
ً ً:التاليةاالنواع

ً.ًشركةًالتضامن.1
ً.ًشركةًالتوصيةًالبسيطة.2
ً.ًالشركةًذاتًالمسؤوليةًالمحدودة.3
ًشركةًالتوصيةًباالسهم.ً.4
ً.ًالشركةًالمساهمةًالخاصة.5
 .ًالشركةًالمساهمةًالعامة.6

ً
ب.ًالًيشترطًلتسجيلًأيًشركةًالحصولًعلىًموافقةً

غيرًمسبقةًمنًأيًجهةًاخرىًاالًاذاًاقتضىًتشريعًنافذً
ً. ذلك

،ً،ًبمقتضىًتعليماتًيصدرهاًالوزيرًج.ًيجوزًاالفصاح
الًتتعلقًبحساباتً عنًأيًبياناتًاوًمعلوماتًلدىًالدائرًة

 . الشركةًوبياناتهاًالمالية
ًاوًمصغرةًد ًالكترونية ًتحتفظًبصور ًان ًللدائرة ًيجوز .

المودعةًًالوثائقًوالمستنداتًالمحفوظةًاوًالصولًأيًمن
ًلهلديها ًيجوز ًكما ًبالبيانات، ًتحتفظ ًان والمعلوماتًًا

ًالم ًوالمعاملت ًبوسائلًوالسجلت ًباعمالها تعلقة
ًويكوًنالكترونية ًوالسجلتًً، ًوالبيانات ًالصور لتلك

بخاتمًالدائرة منًالموظفًًالمستخرجةًبعدًختمهًا وتوقيعهًا
ذاتهاً االصليًة للمستنداتًالخطيًة المختصًاالثارًالقانونيًة

ً االثبات.بماًفيًذلكًحجيتهاًفيً
ًالطلباتً ًلتقديم ًاإللكترونية ًالوسائل ًاعتماد ًللمراقب هـ.
وايداعًالمحاضرًوالوثائقًللدائرةًواصدارًشهاداتًونسخً

 عنهاًواعتمادًالتواقيعًواالجراءاتًالتيًيتطلبهاًالقانون.
ًإلىًو. ًالدعوة ًالعامةًًللشركات ًالهيئات اجتماعات

ًبا ًوعقدها ًالمديرين ًوهيئات ًاالدارة لوسائلًومجالس
ًداخلً ًمن ًاالجتماعات ًادارة ًتتم ًان ًعلى االلكترونية

 المملكة.
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ز.ًيصدرًالوزيرًالتعليماتًاللزمةًلتنفيذًاحكامًالفقراتً
)د(ًوً)هـ(ًوً)و(ًمنًهذهًالمادةًبماًيتوافقًمعًًقانونً

 .((المعاملتًااللكترونيةًالنافذ
ً
(ًمن6ًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً)ًلعًعلىباالطً

بموجبً"التعديلًالثاني"ًًفقدًتقررقانونًالشركاتًاالردني،ً
ًًو ًتاريخ ًمن ًالوسائل16/10/2021ًًاعتباراا اعتماد

يًتقدمهاًفيًظلًاتمتةًالخدماتًااللكترونيةًالتااللكترونيةً
ًمراقبةًالشركات ًفيًتقديمً،ًوذلكًفيًالوقتًالحاليًدائرة

ً ًمن ًااللكترونالطلاي ًببات ًالمتعلقة ًالمرادًية الشركات
لدىًدائرةًمراقبةًالشركاتًًالشركاتًالمسجلةتأسيسهاًو/اوً

ًذلك ًفي ًًبما ًًطلباتالتقديم ًالقانونية بالتعديلتًالمتعلقة
ًعلىًسبيلًالمثالًالًالحصر؛ومنهاًالواردةًعلىًالشركةً

اعضاءًهيئةًالمديرينًو/اوًيًمنًأاستقالةًو/اوًانتخابً
ًً.تعديلًغاياتًالشركةًوالىًماًذلكاوً/مجالسًاالدارةًو

ًالماليةًًتقديمًالمعاملتالىًانًعمليةًًكماًتجدرًاالشارة
ًلتشملً اصبحتًتتمًمنًخللًالوسائلًااللكترونيةًأيضاا

ً ًعملية ًالمثال؛ ًسبيل ًللشركةًعلى ًالمالية ًالبيانات ايداع
باالضافةًًوانتخابًمدققًحساباتًالشركةًللعامًالذيًيليه،

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

ًب ًالخاصة ًًووالوثائق ًالشهاداالشركاء ًواصدار تًالشركة
وفقااًللتعديلًًبشكلًالكترونياصبحتًتتمًالخاصةًبالشركةً

نًيكونًهنالكًادونً؛ًالمذكورًفيًقانونًالشركاتًاالردني
ًالحاجةًإلىًحضورًالمفوضًعنًالشركةًبشكلًشخصي

ًًالشركات.امامًدائرةًمراقبةً
ً

ًواشتمل ًالمادةًكما 6ً)ًنص ًعلى ًًتعديل( انعقادًآلية
ًوهيئاتً ًاإلدارة ًومجالس ًالعامة ًالهيئة اجتماعات

االلكترونيةًطرقًاالتصالًمنًخللًلتصبحًًالمديرين
ً ًالحديثة ًلتعليماتوذلك ًالصناعةًًوفقا ًوزير يصدرها
ً ًوالتجارة ًالخصوصوالتموين ًوجودبهذا ًمن ًبالرغم ،ً

ًب ًتتعلق ًالعامةًتعليمات ًالهيئات ًاجتماعات تنظيم
ًالمساهمةً ًللشركات ًالمديرين ًوهيئات ًاالدارة ومجالس
ًذاتً ًوالشركات ًالخاصة ًالمساهمة ًوالشركات العامة

اعةًوالتجارةًمسؤوليةًمحدودةًوالصادرةًعنًوزيرًالصن
(ًمنًالفقرةً)ثانياا(ًمن2ًالحكامًالبند)ًوالتموينًاستناداًا
،ًوالتيًسبقًوانًاتاحت2020ًلسنة5ًًامرًالدفاعًرقمً

اكلالمجاًل وسائلًافًة منًخلًل اجتماعاتهًا لشركاتًبعقًد
نائيًلمواجهةًبشكلًاستثالحديثةًًوااللكترونيةًاالتصالً

االًأنًالتعديلًالمذكورًقدًنصًً،تداعياتًأزمةًكورونا
ًوانً ًحتى ًدائمة ًبصورة ًااللكتروني ًاالنعقاد ًآلية على
ًوجودً ًيشترط ًال ًاي ًالعادية، ًالظروف ًضمن كانت
ًعلىً ًالكترونياا ًاالجتماعات ًعقد ًليتم ًاستثنائية شروط

وردًفيًأمرًالدفاعًسالفًالذكر، معًالتأكيدًالىًًنحوًمًا
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والتيًتتمًًبصورتهاًالتقليديةانًآليةًانعقادًاالجتماعاتً
ًا ًبالحضور ًقانونًلشخصي ًفي ًعليها والمنصوص

ً.كماًهيالًتزالًالشركاتًاالردنيً
ً

 قانون  من( 7) المادة نص على تعديل من طرأ ماثانًيا: 
 تهدف ال التي بالشركات يتعلق فيما االردني الشركات

 .الربح تحقيق الى
ً( الىًأنًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادًة (7ًتجدرًاالشارًة

ً ًالشركات ًقانون ًمن ًاالول" ًلـ"التعديل ًبالغاءًوفقاا يتعلق
واالستعاضةً(ًمنًالقانون7ًنصًالفقرةً)د(ًمنًالمادةً)

ًوالتيًكانتًتنصًعلىًماًيلي:عنهاًبفقرةًجديدةً
ً

ً.ًتسجلًالشركاتًالتيًتؤسسًفيًالمملكةًبموجبً ))أ
ًالحكومةًمعًاي ،ًوالشركاتًدولةًاخرًىًاتفاقياتًتبرمها

ًعن ًالمنبثقة ًالمشتركة ًالعربيةًًالعربية الجامعة
المؤسساتًاوًالمنظماتًالتابعةًلهاًلدىًالمراقبًفيًًاو

ًالشركاتً ًهذه ًوتخضع ًالغاية، ًلهذه ًيعد ًخاص سجل
وذلكًًللحكامًوالشروطًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالقانوًن

ًفيً ًعليها ًينص ًلم ًالتي ًالمسائل ًوعلى ًالحاالت في
ًواالنظم ًبموجبها ًتاسيسها ًتم ًالتي ًوالعقود ةًاالتفاقيات

 .التاسيسيةًالخاصةًبها

التيًتعملًفيًالمناطقًالحرةًلدىًًب.ًتسجلًالشركات
ًلهذهً مؤسسةًالمناطقًالحرةًوفيًالسجلتًالتيًتعدها
ًعليهاً ًوتطبق ًالمراقب ًمع ًبالتنسيق الغاية

ًانًًالقوانين ًعلى ًالمؤسسة ًبهذه ًبها ًالمعمول واالنظمة
ًالىً ًالشركات ًهذه ًتسجيل ًعن ًصورة ًالمؤسسة ترسل

ًفيًالمرا ًبالمستثمرين ًالخاص ًالتسجيل ًلتوثيق قب
 .الحرةًلدىًالوزارةًالمناطق

ً:ج.ًالشركاتًالمدنية
.ًتسجلًالشركاتًالمدنيةًلدىًالمراقبًبسجلًخاص1ً

ًالتيً ًالشركات ًوهي ًالمدنية" ًالشركات ً"سجل يسمى
وتخضعًًتؤسسًبينًشركاءًمنًذويًاالختصاصًوالمهن

ًالقوانين ًواحكام ًالمدني ًالقانون ًبهاًًالحكام الخاصة
ً.وعقودهاًوانظمتهاًالداخلية

.ًيجوزًدخولًشركاءًجددًمنًنفسًالمهنةًاوًخروج2ً
شركاءًمنهاًوالًتخضعًالحكامًاالفلسًوالصلحًالواقيً

ً.منًاالفلس
ًاالحكام3ً ًعليها ًوالتغيرات ًتسجيلها ًعلى ًيسري .

يتعارضً الذيًاًل القانونًبالقدًر فيًهذًا المنصوصًعليهًا
ًالقواني ًاحكام ًبهامع ًالخاصة ًواالنظمة  .ن

منًاصحابًمهنةً ً.4 فيًالشركًة كانًجميعًالشركاًء اذًا
ًممارسةً ًعلى ًتقتصر ًالشركة ًغايات ًوكانت ،ً واحدة

فيجوز للشركاءًًاالعمالًواالنشطةًالمتعلقةًبتلكًالمهنةًً،
انًيتفقواًفيًعقدًتاسيسًالشركةًاوًفيًنظامهاًالداخليً
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علىًأيًاحكامًخاصةًالدارةًالشركةًاوًتوزيعًارباحهاً
ًانتق ًتنظيم ًالحصصاو ًملكية ًالقيودًًال ًووضع فيها

اللزمةًلذلكًاوًوضعًاحكامًخاصةًاليًمسائلًاخرىً
 . متعلقةًبالشركة

ًد.ًالشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح
يجوزًتسجيلًشركاتًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًوفقً
ًفيً ًالقانون ًهذا ًفي ًعليها ًالمنصوص ًاالنواع ًمن اي

الًتهدفًالىًًسجلًخاصًيسمىً)سجلًالشركاتًالتي
ًوغاياتهاً ًوشروطها ًأحكامها ًوتحدد ًالربح( تحقيق
واالعمالًالتيًيحقًلهاًممارستهاًوالرقابةًعليهاًواسلوبً
ًعلىًالمساعداتًوالتبرعاتًومصادرً وطريقةًحصولها
ًعندً ًاموالها ًوايلولة ًوتصفيتها ًانفاقها ًواسلوب تمويلها

ًبتقديم ًتقوم ًان ًيجب ًالتي ًوالبيانات ًوالوفاة هاًالتصفية
للمراقبًوسائرًاالمورًالمتعلقةًبهاًبموجبًنظامًخاصً

ًيصدرًلهذهًالغاية.((
ً
ً

(ًمنًقانون7ًالمادةً)منًتعديلًنصًالفقرةً)د(ًحيثًتمً
 :علىًالنحوًالتاليالشركاتًلتصبحً

ًالشركاتًالتيًالًتهدفًإلىًتحقيقًالربحً:ًد.ً))

ً-علىًالرغمًمماًوردًفيًقانونًالجمعياتًالنافذ:ً

تسجيلًشركاتًالًتهدفًإلىًتحقيقًالربحًوفقًأيًيجوزًً-1
منًاألنواعًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالقانونًفيًسجلًخاصً

ًيسمىً)سجلًالشركاتًالتيًالًتهدفًإلىًتحقيقًالربحً(.
.ًيحددًنظامًخاصًالغاياتًالتيًيحقًللشركاتًالمسجلة2ً

( البنًد النظام1ًوفقًأحكاًم يحدًد كمًا ممارستهاً، الفقرًة منًهذًه )ً
وشروطًقيامهاًبأعمالهاًوسائرًاألمورًالمتعلقةًأح كامًتأسيسهًا

ًوأسلوبًوطريقةًحصولهاً ًوسبلًاإلشرافًوالرقابةًعليها بها
علىًالمساعداتًوالتبرعاتًومصادرًتمويلهاًوأسلوبًإنفاقهاً
وتصفيتهاًوايلولةًأموالهاًعندًالتصفيةًوالبياناتًالتيًيجبًانً

ءاتًتحولهاًإلىًشركاتًتقومًبتقديمهاًللمراقب،ًوشروطًوإجرا
ًتهدفًإلىًتحقيقًالربح.

(ًمنًهذهًالفقرةً،ًعلىًالشركة4ًمعًمراعاةًأحكامًالبندً)ً.3
التيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًانًتعلنًفيًتقريرهاًالسنويً
عنًأيًتبرعًاوًتمويلًحصلتًعليهً،ًعلىًانًتقيدًالشركةً

ًالتم ًاو ًللتبرع ًالمقدمة ًالجهة ًاسم ًالمالية ًسجلتها ويلًفي
ًومقدارهًوالغايةًالتيًسينفقًعليهاًوايًشروطًخاصةًبذلك.

ً
ًأ.4 ًالربحًً. ًتحقيق ًالى ًتهدف ًال ًالتي ًالشركة ًرغبت إذا

الحصولًعلىًتبرعًاوًتمويلًمنًشخصًغيرًاردنيًفعليهاً
الحصولًعلىًموافقةًمجلسًالوزراءًبناءًعلىًتنسيبًالوزيرً

ًومقداره ًالتمويل ًاو ًالتبرع ًهذا ًيبين ًإشعار وطريقةًًووفق
ًإستلمهًوالغايةًالتيًسينفقًعليهاًوايًشروطًخاصةًبه.
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يرفعًاإلشعارًمعًتنسيبًالوزيرًإلىًمجلسًالوزراءًخللًًب.
ثلثينًيوماًمنًتاريخًتقديمه،ًوفيًحالًعدمًصدورًقرارًعنً
مجلسًالوزراءًخللًمدةًثلثينًيوماًمنًتاريخًتنسيبًالوزيرً

ًيهًحكما.يعتبرًالتبرعًاوًالتمويلًموافقاًعل

تعتبرًالشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًالمسجلةًً.ًأ.5
2008ً(ًلسنة51ًلدىًالمراقبًقبلًنفاذًقانونًالجمعياتًرقمً)

الخاصً النظاًم ضمنًالغاياتًالتيًيحددهًا والتيًتدخلًغاياتهًا
(ً ًالبند ًاحكام ًوفق ًكأنها2الصادر ًالفقرة ًهذه ًمن قائمةًًً(

ًق ًاذا ًاال ،ً ًالمادة ًهذه ًاحكام ًوفق ًالشركةًومسجلة ررت
ًتمرارًفيًتسجيلهاًجمعيةًخاصة.االس
علىًالشركاتًالتيًالًتهدفًالىًتحقيقًالربحًالقائمةًعندًًب.

ًالقانونًالمعدلًتوفيقًأوضاعهاًوفقاًألحكامً نفاذًاحكامًهذا
( الصادرًبمقتضىًالبنًد المادة2ًالنظاًم منًهذًه )دً( منًالفقرًة )ً

لةًالمسؤوليةًتحتًطائًخللًستةًاشهرًمنًتاريخًنفاذهًوذلك
ً((ًالقانونية

ًعلى ً)ًباالطلع ًالمادة ًنص ًعلى ًالوارد ًمن7ًالتعديل )
ً ًاالردني، ًالشركات ًًوقانون ًانه ًلكم ًنبين ًمنًفاننا اعتباراا

تسجيلًالشركاتًالتيًبًقدًتمًالسماح16/6/2021ًتاريخً
ًاالنواعًالمبينةًوفقًايًنوعًمنًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح

ً ًوالمذكورة ًقانون ًعلىالشركاتفي ًالعادة ًجرت ًحيث ،ً
ًكشركاتًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح؛ًاالنواعًالتاليةتسجيلً

ً ًذات ًالخاصةشركة ًوالمساهمة ًالمحدودة وذلكًًمسؤولية

ًالً ًالتي ًالشركات ًنظام ًفي ًومحددة ًمعينة ًضوابط وفق
)يشارًاليهًفيماًبعد2010ًًلعامًًتهدفًالىًتحقيقًالربح

ً.بـ"النظام"(
 

ًالىًانً ً"نظام"التجدرًاالشارة ،ً سيسًهذهًتأًآليةقدًحدد
الغاياتًالتيًيحقًللشركاتًالتيًالًتهدفًالىًًوالشركاتً

ًالربح ًًتحقيق ًوالمتمثلةًبممارستها ًالحصر؛ ًسبيل على
ًوالترويجً ًالصغيرة ًالمشاريع ًوتمويل ًوالتعليم بالصحة

بشكلًًاالستثماريًوالتدريبًالذيًيهدفًالىًتنميةًالمجتمع
الحصولًًآليةقدًحددًً"النظام"هذاًًباالضافةًالىًانً،عام

ً ًعلى ًوالداخليًًوالتمويلًوالمساعداتالتبرعات الخارجي
ًًو ًلغاياتًومصادرها الموافقاتًالتيًيجبًانًيتمًمراعاتها

التيًيجبًانًتقومًهذهًالوثائقًوالبياناتًًوًعليهاالحصولً
ًعامًالشركات؛ًكالتقريرمراقبًعطوفةًبتقديمهاًلًالشركات

ًللشركة ًالمستقبلية ًوالخطة ًللشركة وااليضاحاتًًالسنوي
ًبًالمطلوب ًواضح ًبشكل ًيانها ًودوري ًفي البياناتًقائمة

ًمصادرهاالمساعداتًًوًوبندًالتبرعاتً،ًبماًفيًذلكًالمالية
ًاجله ًمن ًانفقت ًالتي ًً.والغاية ًًانكما ًفيًالتعديل الوارد

الىًًقدًدعا(ًمنًقانونًالشركات7ًالفقرةً)د(ًمنًالمادةً)
اتًالتيًاوضاعًكافةًالشركوتصويبًورةًانًيتمًتوفيقًضًر

ًيتفقًمعً،ًالًتهدفًالىًتحقيقًالربح "ًنظام"الاحكامًبما
ً ًالقانونيةوذلك ًالمسائلة ًطائلة ًتحت ً؛ ًلمًوذلك ًحال في

ً.ترغبًالشركةًباالستمرارًفيًتسجيلهاًكجمعيةًخاصة
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 قانون  من( 66) المادة نص على تعديل من طرأ ما :ثالثاً 
 .النسبي بالتصويت يتعلق فيما االردني الشركات

ً ًبأنه ًالعلم ًيرجى ًقد ًتعديل ً)تم ًالمادة ًقانًو66نص ًمن نً(
باضافةًالفقرةً)ج(ًبموجبً"التعديلًالثاني"ًالشركاتًاالردنيً

ًً:لتصبحًعلىًالنحوًالتاليًاليها

))ًأً.ًيشتملًجدولًاعمالًالهيئةًالعامةًالعاديًللشركةًذاتً
المحدودةًفيًاجتماعهاًالسنويًالعاديًعلىًالمسؤوليةً

 :االمورًالتالية
مناقشةًتقريرًالمديرًاوًهيئةًالمديرينًعنًاعمالً .1ً

الشركةًواوجهًنشاطهاًومركزهاًالماليًخللًالسنةًالماليةً
ً. السابقةًوالخطةًالمستقبليةًللشركة

اقشةًميزانيةًالشركةًوحسابًارباحهاًوخسائرهاً.ًمن2
ديةً،ًوالمصادقةًعليهاًبعدًتقديمًمدققيًوتدفقاتهاًالنق

ً.الحساباتًلتقريرهمًومناقشته

انتخابًمديرًالشركةًاوًهيئةًالمديرينًلهاًحسبً .3ً
ً.مقتضىًالحالًووفقاًالحكامًهذاًالقانوًن

ً.انتخابًمدققًحساباتًالشركةًوتحديدًاتعابه .4

ايًامورًاخرىًتتعلقًبالشركةًتعرضًعلىًالهيئةًالعامةً .5
مديرًالشركةًاوًهيئةًالمديرينًفيهاًاوًيقدمهاًايًمنًقبلً

مناقشتها،ًعلىًانًالًيكونًًشريكًوتوافقًالهيئةًالعامةًعلى
ايًمنًتلكًاالمورًمماًالًيجوزًعرضهًعلىًالهيئةًالعامةً

 .االًفيًاجتماعًغيرًعاديًلهاًبمقتضىًهذاًالقانوًن

ب.ًتتخذًالهيئةًالعامةًفيًالشركةًذاتًالمسؤوليةً
قراراتهاًفيًايًمنًاالمورًالمنصوصًعليهاًالمحدودةً

فيًالفقرةً)أ(ًمنًهذهًالمادةًباكثريةًالحصصًمنً
المالًالممثلةًفيًاالجتماعًويكونًلكلًحصةًًراس

ً.صوتًواحد

الًتسريًأحكامًالتصويتًالنسبيًالمنصوصًعليهًفيًج.ً
(ًمنًهذاًالقانونًعلىًانتخاب132ًالفقرةً)أ(ًمنًالمادةً)

ً((.ذاتًالمسؤوليةًالمحدودةًهيئةًمديريًالشركة
ً

قد16/10/2021ًًاعتبارااًمنًتاريخًانناًنبينًلكمًانهًًو
(ًمن6ًتقررًبموجبًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً)

ً ًالشركات، ًقانون ًالنسبيًاستثناء ًالتصويت أحكام
والتيًكانتًتعدًمنًأحدًطرقًانتخابًهيئةًمديريً

اصبحًبحيثً؛ًذاتًالمسؤوليةًالمحدودةًفيًالشركات
علىًكلًمنًيقتصرًالتصويتًالنسبيًتطبيقًأحكامً

ًالشركاتًالمساهمةًالخاصةًوالمساهمةًالعامةًفقط.
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ًفييُعرفًتصويتًالنسبيًلاأنًكماًتجدرًاالشارةًالىًً
ً ًالشركات ًبقانون ًالذياالردني ًلكلًيتيحًالتصويت

ًاالسهمًعددًحسبًاالصواتًعددًبتوزيعًالخيارًمساهم
ًباستخدامًالحقًللمساهمًيكوًنًانًعلىًيمتلكها،ًالتي

ًمرشحًمنًأكثرًعلىًتوزيعهاًاوًواحدًلمرشحًاالصوات
ًتكرارًحصولًدوًنًواحدًصوتًسهمًلكلًيكوًنًبحيث

(132ًالفقرةً)أ(ًمنًالمادةً)ًالحكامًوفقاًاًاالصواتًلهذه
ًمنًقانونًالشركاتًاالردني.

ً
 

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

ًنبينًلكمًبأنً ًفيًقانونًالشركاتًااننا لتعديلتًالواردة
ً؛فيًالتشريعًاالردنيفعليًثرًألهاًوالمبينةًفيًهذهًالنشرةً

مًابشكلًعجراءاتًالاًلتبسيطهذهًالتعديلتًجاءتًحيثً
حيثًتجدرًً.الشركةًولتخفيفًاالعباءًغبرًمبررةًعلى

ًالتعديلتًجاءتالىًانًًاالشارة ليةًآبتعديلًًأبرزًهذه

منًخللًوسائلًاالتصالًلتصبحًعقدًاجتماعاتًالشركةً
االمرًالذيًًتطورًظلالحديثةًفيًااللكترونيةً التكنولوجياً،

ًاتاحةًالمجالًلكافةًاالعضاءًو/اوًالمساهمينفيًًساهم
ًالشركاء ًًو/او ًاجتماعاتبامكانية بكلًًالشركةًحضور

الحضورًحاجةًالىًهناكًانًيكونًدونًسهولةًويسر،ً
هذاًمنًً،ًانًرغبتًالشركةًبذلكالفعليًفيًمقرًالشركة
اخرىً، علىًاننًاجهة.ومنًجهًة انًالتعديلًالوارًد نبينًلكًم

ًمنًالطلباتًااللكترونيةًقدًساهمًليةًايداعًو/اوًتقديمًايآ
الشركاتًًو مراقبًة فيفًالتخفيًتخفيفًالتجمعاتًلدىًدائرًة

بشكلًغيرًمبررًفيًساعاتًاالنتظارًاضاعةًالوقتًمنً
التماًم تعديلًالطويلًة علىًضوًء ايًمنًمعاملتًالشركةً؛

اتمتةًالخدماتًااللكترونيةًالمقدمةًمنًقبلًأحكامًالقانونًًو
ً.دائرةًمراقبةًالشركات

ً
ذهًالنشرةًاالخرىًالواردةًفيًهتعديلتًلاًننبينًلكمًبأكمًا
حيثًلهًا ءتًجاأثرًملموسًوفعليًعلىًالتشريعًاالردنيً،

علىًأهميةًتصويبًأ وضاعًالشركاتًالتيًالًتهدفًلتؤكًد
ًالربح ًتحقيق ًًالى ًاحكام ًالذيًً،"نظام"الولتفعيل االمر

.منفعةًوخدمةًالمجتمعًالمحليًعموماًاًهًعلىثًرينعكسًأ
ً
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ً

ً

إلىًأهميةًنخل النشرًة علىًقانونًالشركاتًاالردنيالتعديلتًصًمنًهذًه مواكبةًالتطورًفيًاتمتةًالخدماتًكبيرًعلىًالًاوأثرهًالواردًة
لةًعلىًارضًالواقع،ًفعً علىًضوءًانًهذهًالتعديلتًهيًمًًُااللكترونيةًالتيًتقدمهاًدائرةًمراقبةًالشركاتًفيًالوقتًالحاليًوذلك

ً.اطلعًعليهوإيصالهاًإلىًأكبرًقدرًمنًالقراءًحتىًيتسنىًلهمًاالًااألمرًالذيًدفعناًإلىًكتابةًهذهًالنشرةًلتبسيطًأحكامه

ً.1997(ًلسنة22ًيتبعًفيًالنشرةًالقادمةًالقسمًالثانيًمنًالتعديلتًالواردةًعلىًقانونًالشركاتًاالردنيًرقمً)

فيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييًبالنقاشفيًحالًرغبتمً ًالمساهمينًقسمفيًًةلًالموجودمعلوماتًاالتصاناًباستخدامًأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشرة،ًفرجاءاًالًتتردوًا
ً.أدناه

اًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاص ًهتمينًبقراءتها.ًقدًيكونواًمًوالًتتردواًأيضا

ًإل ًبريدية ًرسالة ًإرسال ًخلل ًمن ًبذلك ًإعلمنا ًفأرجو ًاالتصال، ًمعلومات ًتعديل ًأردتم ًأو ًالقادمة ًنشراتنا ًعلى ًالحصول ًتريدون ًال ًكنتم ىًإن
info@hammourilaw.com  ."عنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال 

ًات،ًأطيبًالتحي

 واالستشارات القانونيةمكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة  
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 في إعداد هذه النشرة المساهمون 
 

ًحموريًالطارقًمحمدًد.ً
ًشريكًإداريًً

tariq@hammourilaw.comً
ً

                                              

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً   ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعمرًسوادحةًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًمحامي،ًرئيسًقسمًالتقاضيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

omar.s@hammourilaw.comًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 حول مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 
قبلًأكثرًمنًعقدينًللمحاماةًواالستشاراتًالقانونية،ًهوًمكتبًأردنيًمتخصصًفيًالخدماتًالقانونية،ًوضعًحجرًأساسهًالحموريًومشاركوهً

األستاذًالدكتورًمحمدًالحموريًرئيسًهيئةًالمديرينًللحموريًومشاركوه،ًوهوًمحاٍمًومحكمًووزيرًالثقافةًوالتراثًالقوميً(ًمنًقبل1994ً)فيًعامً
ةًحقوقًفيًالمملكةًالسابق،ًلهًمؤلفاتًعديدةًركزتًبشكلًأساسيًعلىًالحقوقًالدستورية،ًوكماًأنهًأولًمنًأسسًكلي ووزيرًالتعليمًالعالي

اعةًاألردنيةًالهاشميةًفيًالجامعةًاألردنيةًوكانًأولًعميدًلها.ًوُيدارًالمكتبًاليومًمنًقبلًد.ًطارقًالحموريًأكاديميًومحاميًووزيرًالصن
ومتخصصًفيًالقانونًًوالتجارةًوالتموينًاألسبق،ًود.ًحموريًهوًمحاِمًومحكمًمتمرسًفيًقطاعًالشركاتًوالمعاملتًالتجاريةًواألسواقًالمالية

اًلها.-المصرفيًوفيًالتجارةًالدولية،ًوهوًأستاذًمشاركًفيًكليةًالحقوًق اًعضوًمعينًًالجامعةًاألردنيةًوقدًكانًعميدا والدكتورًالحموريًهوًأيضا
مةًالمملكةًاألردنيةًالهاشمية،ً(ًبناءاًعلىًتعيينهًمنًقبلًحكًوICSIDرسميااًفيًلجنةًالتحكيمًالتابعةًللمركزًالدوليًلتسويةًمنازعاتًاالستثمارً)

ً.2026إلى2020ًًللفترةًمنً
خرينًيعملونًفيًأقسامًمتخصصةًلتوفيرًخدماتًقانونيةًللموكلينًعلىًاآلخبراءًعددًمنًالمحاٍمًًو25ًفريقًمكتبًالحموريًومشاركوهًمنًًيتألف

ًمستوىًمحليًوإقليميًودولي.
القانونًالتجاريًوالشركات؛ًسواءًمنًحيثًتسجيلًالشركاتًأوًصياغةًكافةًأنواعًالعقود،ًتغطيًخدماتًالمكتبًالقانونيةًمجاالتًعدةًمنًبينها:ً
ذًيقومًالمكتبًبنصحًبنوكًمحليةًودوليةًفيًكلًماًيتعلقًبالمعاملتًالمصرفيةًواالمتثالًإًوقانونًالملكيةًالفكريةًوكذلكًالقانونًالماليًوالمصرفي

اًلماًللقوانينًواألنظمة،ًكماًأنًقسمًالتقاضيًوا لتحكيمًلدىًالمكتبًعلىًقدرةًوكفاءةًبتمثيلًاألطرافًفيًالمسائلًالقانونيةًاألكثرًحداثةًوتعقيدا
،ًسواءًأمامًالمحاكمًأوًهيئاتًالتحكيم،ًكماًأنًمكتبًالحموريًومشاركوهًكانًمنًالقانونيةًيشتملهًهذاًالقسمًمنًخبراتًفيًالعديدًمنًالمجاالت

اًأوائلًالمكاتبًفيًاألردنًالذيً اأنشأًقسما لتلبيةًاحتياجاتًوشروطًًالموكلينًالدوليينًبشأنًمجموعةًمنًالمهامًذاتًالعنصرًالدوليًًدوليااًمختصا
اًالمتعلقةًبالمفاوضات ًالتجاريةًالثنائيةًوالدولية،ًوالمشاريعًوإبرامًالعقود،ًوغيرهاًمنًالمهام.ًًوتحديدا

سبق،ًيقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًا لنصحًواالستشارةًالقانونيةًفيًقطاعاتًمتنوعةًكالمقاوالت،ًالهندسة،ًالتجارة،ًالتأمينًوالطاقة،ًباإلضافةًإلىًمًا
 فهوًوكيلًللعديدًمنًالشركاتًالكبرىًكشركاتًالطاقةًوالصحةًوتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًالسلكيةًواللسلكية.ً

وذلكًمنًخللًشراكاتهًوعلقاتهًالوطيدةًمعًمكاتبًمحاماةًمرموقةًفيًمنطقةًيقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًخدماتهًالواسعةًفيًأرجاءًالعالمً
اًواسعين،ًالشرقًاألوسطًوجنوبًأفريقياًوفيًأوروباًوالمملكةًالمتحدةًوالوالياتًالمتحدة.ًوقدًاكتسبًمكتبًالحموريًومشاركوهًصيتااًمحليااًوعالميًا

 :لكوقدًأشادتًبذلكًأشهرًالجهاتًالقانونيةًالمرموقةًمنًذ
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