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ًةالمعفاًبالشركاتًالمتعلقةًالقانونيةًاألحكامأبرزًًأهمًباستعراضًسنقومًالنشرةًهذهًوفيًنشراتنا،ًمنًالثانيًوالعشرينًاإلصدارًفيًبكمًأهلًا
ًإليهًويشارًوتعديلته1997ًًلسنة22ًًرقمًالشركاتًقانوًنًأحكامًبموجبداخلًالمملكةًاألردنيةًالهاشميةًويشارًإليهاًفيماًبعدًبـ"المملكة"،ً

ً.ويشارًإليهًفيماًبعدًبـ"النظام"2007ًًلسنة105ًًرقمًةالمعفاًالشركاتًونظام"ًالقانوًن"بـًبعدًفيما

ًفيهًسجلتًالتيًالبلدًمنًجنسيتهاًالمعفاةًالشركةًتكتسبًبحيثً،الشركاتًالتجاريةًعالمًفيًالمستحدثةًالشركاتًمنًالمعفاةًالشركةًتعتبر
ًهذاًاستحداثًوراءًالسببًويعودًفيها،ًتأسستًالتيًالدولةًغيرًأخرًىًدولةًداخلًاعمالهاًتمارسًوانماًداخلها، اعمالهاًتمارسًالًولكنها

ًعملًطبيعةًاو/وًللشركةًالمؤسسينًاوًبالشركاءًترتبطًواقتصاديةًوسياسيةًاجتماعيةًومنهاًقانونيةًاسبابًعدةًإلىًالشركاتًمنًالنوع
ًوسجلتًتأسستًالتيًالدولةًلخارجًأموالهاًرؤوسًتحويلًسهولةًهوًالشركاتًمنًغيرهاًعنًالمعفاةًالشركةًبهًتتميزًماًأهمًومنًالشركة،

ً:اآلتيًالنحوًعلىًوهيًمحاورًعدةًالنشرةًهذاًفيًوسنتناولًالضريبي،ًاالزدواجًإشكالياتًمنًوالخروجًفيها

ًفهرسًالمحتوياتًالواردةًفيًهذهًالنشرة:ً

2ًًالصفحةًً.ةتعريفًالشركةًالمعفاً .1

2ًالصفحةًً.التجاريةًالشركاتًمنًغيرهاًعنًالمعفاةًالشركةًيميزًماًأهمً .2

2ًالصفحةًًة.الشركةًالمعفاًالتزاماتًابرزً .3

 3الصفحةًًة.الشركةًالمعفاتسجيلًاجراءاتًاهمًً .4

4ًالصفحةًًعفاة.لشركةًالماهمًاجراءاتًتصفيةًاً .5

 نشرة  

 |2022لعام تموز لشهر |والعشرين  ثانيالاإلصدار 

  

ًاعمالهاًتمارسًان"ًالنظام"ًأحكامًوبموجبًالمعفاهًللشركةًيجوزًالًبحيثً؛المملكة"ًخارجًأعمالهاًبممارسةًالمعفاةًالشركةًتلتزم "
ً"."المملكة"ًداخل
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ً

ًالنشرةًو ًهذه ًالًتشمل ًابرز ًًالمتعلقةتفاصيل الشركةًباحكام
 وهيًكاآلتي:ًالمعفاة

 ؟ةالشركةًالمعفاًتعريف .1

ًمنًنوعًاماًمساهمةًشركةًبانهاً:ًةالمعفاتعرفًالشركةً
ًمحدودةًشركةًاوًباالسهمًتوصيةًشركةًاوًعامة

ًفيًتسجلً،الخاصةًمساهمةًالشركاتًاوًالمسؤولية
ًعبارةًاسمهاًالىًويضافًخارجهاًاعمالهاًوتزاولً"المملكة"
 (.معفاةًشركة)

2. ً ًيميزأهم ًالشركاتًالمعفاةًالشركةًما ًمن ًغيرها ًعن
 ؟التجارية

ضمنًأحدًانواعًًةمنًالممكنًتسجيلًالشركةًالمعفا (أ
(ً ًالتالية: ًخاصة،ًمساهمالشركات ًمساهمة ًعامة، ة

ً ًمسؤولية ًذات ًبسيطة، ًانًمحدودة(توصية ًاال ،
المستثمرينًفيًأغلبًاالحيانًيتجهونًنحوًاختيارً
ًالشركةً ًأو ًالمحدودة ًالمسؤولية ًذات الشركات

 ًالمساهمةًالخاصة.

ًالمزاياًالضريبية: (ب
داخلًالدولةًً الًتمارسًاعمالهًا المعفاًه انًالشركًة بمًا

ًبها ًتأسست ًالتي ًتعتبر ًفإنها ًمنًال، ًاآلمان ملذ
حيثًانهًا الضريبيةًالضريبةً، منًالرسوًم تعتبرًمعفيًة

ايًبهاًبحكمًانهاًالًتحققًًسجلتفيًالدولةًالتيًت
ًداخل ًمالية ًايًًوً؛هاايرادات ًعليها ًيفرض ًال بالتالي

ً ًدخل، ًوانضريبة ًالمعفاًكما ًالشركات ًةاصحاب
ًنظامً ًذات ًدول ًداخل ًاعمالهم ًممارسة ًإلى يسعون

ًسبيا.نًدلتضريبيًمع
 سهولةًالتسجيلًوعدمًاشتراطًالموافقاتًالداخلية:ً (ج

ًت ًفي ًالمعفاة ًالشركات ًسهلةًً"المملكة"سجل بصورة
ًموافقات ًاي ًإلى ًتحتاج ًوال ًالجهاتًنسبيا ًمن

ً ًتسجيلهاًالحكومية ًالممكن ًومن ًاالصل، ًحيث من
ًنظام ًفي ًالورادة ًالغايات ًكافة ًالتصنيفًضمن

ISIC4ً)الـًالقياسي ًالتيًبالغاياتًيتعلقًوالذي(
ًمنًوالمعتمدً"المملكة"ًفيًممارستهاًللشركاتًيجوز

ًوالتجارةًالصناعةًوزارةًفيًالشركاتًمراقبةًدائرةًقبل
ً.ً(والتموين

ًأوًالعاديةًاالجتماعاتًعقدانًتقومًبًهالمعفاًللشركة (د
ًداخلًالمديرينًيئةهًتاجتماعاًأوًالعاديةًغير

ً.تقييدًايًدوًنًخارجهاًأوً"المملكة"
 :الشركةًالمعفاةأبرزًالتزاماتً .3

خارجً"المملكة"ً (أ بممارسةًأعمالهًا الشركةًالمعفاًة تلتزًم
ًالمعفا ًللشركة ًيجوز ًال ًبحيث ًاعمالهاًة ًتمارس ان

 ."داخلً"المملكة

ضمنًالغاياتً (ب انًتمارسًاعمالهًا علىًالشركةًالمعفاًة
 التيًأسستًألجلها.ً

ًبعبارةً (ج ًاسمها ًيقترن ًأن ًالمعفاة ًالشركة ًعلى يجب
ً ًمعفاه( ًإلىً)شركة ًباالضافة ًاالسم ًهذا ًتدرج وان

ًًو ًمطبوعاتها ًجميع ًفي ًتسجيلها ًورقم كافةًعنوانها
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ًاالتفاقياتًا ًذلك ًفي ًبما ًعنها ًتصدر ًالتي الوراق
 والعقودًالتيًتبرمهاًالشركة.

ًالشركةًالمعفاةً)فيًحالًكانتًشركةًمساهمةًتلتزم (د
طرحًاسهمهاًللكتتابًفيً"المملكة"ًوفقاًبعدمً(ًعامة

 منً"القانون".211ًًألحكامًالفقرةً)ب(ًمنًالمادةً

ً (ه ًتلتزم ًالمعفاة ًًوًباتخاذشركة ًفعلي ًداًومقر لًخاضح
 "المملكة".ً

الًيجوزًانًيقلًعددًاالردنيينًالعاملينًلدىًالشركةً (و
عنًنصفًمجموعًالعاملينًفيها.ً فيً"المملكةً"  المعفاًة

ًا (ز ًالشركة ًتسجيلهاًتلتزم ًعلى ًالموافقة ًعند لمعفاه
ًغيرً ًسنوية ًبنكية ًكفالة ًبتقديم ًاألصول حسب
بقيمةً تلقائيًا الشركاتًتجدًد مراقبًعاًم باسًم مشروطًة

(ًدينارًأردني،ًمعًاالشارةًإلىًانًهذاًالمبلغ5000ً)
 مستردًعندًاغلقًالشركةًبحسبًواقعًالحال.ً

ها،ًتلتزمًالشركةًالمعفاةًوباالضافةًإلىًرسومًتسجيل (ح
مراقبةًالشركاتً)خللً سنويةًلصالحًدائرًة بدفعًرسوًم
ثلثينًيوماًمنًبدايةًكلًسنة(ًبماًفيًالسنةًالماليةً

 االولىًوذلكًعلىًالنحوًاآلتي:ً

ًالشركة5000ً) .1 ًكان ًإذا ًدينار ًآالف ًخمسة )
 المعفاةًشركةًمساهمةًعامة.ً

ًالشركة3000ً) .2 ًكانت ًاذا ًدينار ًآالف ًثلثة )
 ًًمساهمةًخاصة.ً

كانتًالشركةًالمعفاةًذات1000ً) .3 (ًالفًدينارًاذًا
 مسؤوليةًمحدودة،ًأوًتوصيةًباالسهم.ً

علماًانهًوفيًحالًلمًتقمًالشركةًالمعفاةًبدفعً
الرسومًالسنويةًسالفةًالذكر،ًفإنًالكفالةًوالتيً

(ً ًبالفقرة ًببيانها ًزقمنا ًاعله، ًتسييل( ًهاسيتم
ً.ًلصالحًدائرةًمراقبةًالشركات

ًالشركة (ط ًإلىًًتلتزم ًالسنوية ًميزانياتها ًبتقديم المعفاة
ًدائرةًمراقبةًالشركاتًحسبًاالصول.

 :ًالمعفاهًالشركةًتسجيلًاجراءاتاالحكامًالمتعلقةًبأهمً .4

 الوثائقًالمطلوبةًلتسجيلًالشركةًالمعفاة:ً (أ

ًلألردنيينًمدنيةًأحوالًبطاقة •
ًواقعً ًحسب ًالشركاء ًاو )للمؤسسين

 .الحال(

ًاوًًاألردنيًلغيرًسفرًجواز • للشريك
 .ًالمساهم

 .الشركةًونظامًعقد •

ًشخصيةًالشركاءًأحدًكوًنًحالةًفي •
 :فيطلبًمثلًاًكشركةًاعتبارية

 الشركة.ًتسجيلًشهادة ✓

 .الشركةًهذهًتأسيسًعقد ✓

ًمبينًالشركةًقبلًمنًمنظمةًوكالة ✓
ًلمًإنًعنهاًبالتوقيعًالمفوضًفيها
ًالشركةًوثائقًفيًواضحاًاًيكن

 .األخرًى

 ًالشركةًالمعفاة:اجراءاتًتسجيلً (ب
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ًالتيًالبياناتًبكافةًوالنظامًالعقدًتعبئة .1
ًومركزًالمالًورأسًالشركاءًأسماءًتشمل

ًانًالشركًوغاياتًالشركة ًالعلم ً)يرجى ة
ًةذاتًالمسؤوليةًالمحدودًتسجيلًالشركات
عبرًًةنيتمًبصورةًالكترًويًيفيًالوقتًالحال

ً (.موقعًدائرةًمراقبةًالشركاتًااللكتروني
ًموقعًللشركةًاألساسيًوالنظامًالعقدًتقديم .2

ًواقعًًالمؤسسينًمن ًبحسب ًالشركاء أو
ًكاتبًأوًالشركاتًعامًمراقبًأمامًالحالي

ً.مجازًمحامً ًأوًالعدل
ًًالمعنيًالموظفًقبلًمنًوالنظامًالعقدًدراسة .3

ً. العقدًعتماداًولدىًدائرةًمراقبةًالشركاتً
ًيفوضهًمنًاوً/عامًالشركاتًًمراقبًموافقة .4

ًتسجيلًالشركة.ًعلى خطيا
%50ًًعنًيقلًالًماًايداعًيثبتًبنكيًكتاب .5

ً.شريكًكلًمساهمةًمن
كمًابنكيًكفالةًايداع .6 ً.اعلهًسبقًوانًذكرناًة

ًرسومًتسجيلًالشركةًالمعفاة:ً (ج
• ً ًقيمةًًً)0.002)ً:تسجيلالرسوم من

ً ًالشركة ًيقلرأسمال ًال ًأن ًًعلى 250ًعن
 ً.دينار

 .)0.002)  طوابع •

دنانيرًباالضافةًإلى10ًًايداعًوكالةًمحاميًً •
 دينار.40ًرسومًابرازًالوكالةً

 دينار.15ًأجورًنشرًفيًالجريدةًالرسميةً •

 دنانير.10ًًايداعًبنكيً •

ايداعًالعقدًاالساسيًوالنظامًالتأسيسًللشركةً •
 دنانير.10ًً

 .المعفاةًشركةالًتصفيةجراءاتًإأهمً .5

 ًالوثائقًالمطلوبةًلتصفيةًالشركة:ً (أ

ًعاديًغيرًعامةًهيئةًاجتماعًمحضر .1
ًمصفيًوتعيينًالتصفيةًقرارًيتضمن
 .للشركة

 االجتماع.ًحضورًكشف .2

 األعمال.ًًجدول+ًًللجتماعًموجهةًدعوةً .3

 العالمية.ًالبورصاتًفيًالتعاملًبعدمًإقرارً .4

 اجراءاتًالتصفية:ً (ب

ًللموظفً  .1 ًالتصفية ًووثائق ًاوراق تقديم
 المختصًلدىًدائرةًمراقبةًالشركات.

ً.تصفيةًشهادةًإصدار .2
:ًالتاليةًالجهاتًمنًذمةًبراءةًطلبًتمي .3

ًالدخلًضريبةًاالجتماعي،ًالضمان
ًًأمانةًالمركزي،ًالسجلًالجمارك،ًوالمبيعات،

ً.والتدريبًالتشغيلًوصندوًقًالكبرًىًعمان
ًالمختصةًالمحكمةًمنًإذنًعلىًلحصولا .4

ً.وجدتًإنًالمفعاةًالشركةًموجوداتًلبيع
ًتقريرًعلىًالشركاءًموافقةًطلبًيتم .5

ً.المصفيًذمةًوتبرئةًالتصفية
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ًالشركةًمصفيًمنًنهائيًتقريرًطلبًيتم .6
ةًالقانونيًالناحيتينًمنًدراستهًيتمًحيث

ً.الشروطًمستوفيًًكانًاذاًوإجازتهًةوالمالي
ًجميعًواستيفاءًالقانونيةًالمدةًمضيًبعد .7

ًلمديرًالملفًتحويلًيتمًالقانونيةًاألوراق
ًمراقبةًًالرأيًإلبداءًالقانونيةًالدائرة لدى

ًالشركات.
ًالوثائقً .8 ًجميع ًعلى ًالنهائية ًالموافقة وبعد

دفعًرسومًالتصفيةًوهيً ًدينار.55ًًالمقدمةًيتًم
بتصفيةًًاألصولًحسبًشهادةًإصدارواخيرًا .9

 .الشركةًوانقضاءًالشخصيةًالمعنوية
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ً

فيًالتواصلًًبالنقاشفيًحالًرغبتمًًأوو/ًالشركاتًالمعفاهأحكامًًعنًالمزيدًبمعرفةًرغبتمًحالًفي ًالًتتردوًا أكثرًحولًجوانبًهذهًالنشرة،ًفرجاءا
ً.أدناهًالمساهمينًقسمفيًًةلًالموجودمعلوماتًاالتصامعًأيًمنًمحامييناًباستخدامً

اًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاص ًهتمينًبقراءتها.ًقدًيكونواًمًوالًتتردواًأيضا

ىًإنًكنتمًالًتريدونًالحصولًعلىًنشراتناًالقادمةًأوًأردتمًتعديلًمعلوماتًاالتصال،ًفأرجوًإعلمناًبذلكًمنًخللًإرسالًرسالةًبريديةًإل
info@hammourilaw.comًصال".ًعنوانهاً"عدمًاالشتراك"ًو/أوً"تعديلًمعلوماتًاالت 

ًأطيبًالتحيات،ً

ًواالستشاراتًالقانونيةمكتبًالحموريًومشاركوهًللمحاماةًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

ًفيًإعدادًهذهًالنشرةًالمساهمونً
 

 حموري الطارق محمد د. 
 شريك إداري  

tariq@hammourilaw.com 
 

                                              

                                                                  عمر سوادحة             
             محامي، رئيس قسم التقاضي                     

omar.s@hammourilaw.com 
 

  
                                                لونا زيود      

 محامية      
luna.z@hammourilaw.com            

                                                                    

  

 احمد خليفة
 الشركات قسم محامي، رئيس

ahmed.k@hammourilaw.com 

mailto:info@hammourilaw.com
mailto:tariq@hammourilaw.com
mailto:omar.s@hammourilaw.com
mailto:luna.z@hammourilaw.com
mailto:ahmed.k@hammourilaw.com


 

   

info@hammourilaw.com  +962 6 569 1112   األردن، عمان، الشميساني، شارع الشريف ناصر بن 
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 حولًمكتبًالحموريًومشاركوهًللمحاماةًواالستشاراتًالقانونيةً

( 1994قبل أكثر من عقدين )في عام للمحاماة واالستشارات القانونية، هو مكتب أردني متخصص في الخدمات القانونية، وضع حجر أساسه الحموري ومشاركوه 
لسابق، ا (، كان محامي أردني معروف ومحكم ووزير الثقافة والتراث القومي ووزير التعليم العالي2022-1940األستاذ الدكتور محمد الحموري )المرحوم من قبل 

ألردنية وكان أول له مؤلفات عديدة ركزت بشكل أساسي على الحقوق الدستورية، وكما أنه أول من أسس كلية حقوق في المملكة األردنية الهاشمية في الجامعة ا
ود. طارق الحموري هو محاِم ومحكم  عميد لها. وُيدار المكتب اليوم من قبل د. طارق الحموري أكاديمي ومحامي ووزير الصناعة والتجارة والتموين األسبق،

-كلية الحقوق متمرس في قطاع الشركات والمعامالت التجارية واألسواق المالية ومتخصص في القانون المصرفي وفي التجارة الدولية، وهو أستاذ مشارك في 
( ICSIDالتحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ) والدكتور الحموري هو أيًضا عضو معين رسمًيا في لجنة الجامعة األردنية وقد كان عميًدا لها.

 .2026إلى  2020بناًء على تعيينه من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية، للفترة من 

ية للموكلين على مستوى محلي محاٍم وعدد من الخبراء اآلخرين يعملون في أقسام متخصصة لتوفير خدمات قانون 25يتألف فريق مكتب الحموري ومشاركوه من 
 وإقليمي ودولي.

ود، وقانون الملكية تغطي خدمات المكتب القانونية مجاالت عدة من بينها: القانون التجاري والشركات؛ سواء من حيث تسجيل الشركات أو صياغة كافة أنواع العق
دولية في كل ما يتعلق بالمعامالت المصرفية واالمتثال للقوانين واألنظمة، كما أن يقوم المكتب بنصح بنوك محلية و إذ  الفكرية وكذلك القانون المالي والمصرفي

م من خبرات في العديد من قسم التقاضي والتحكيم لدى المكتب على قدرة وكفاءة بتمثيل األطراف في المسائل القانونية األكثر حداثة وتعقيًدا لما يشتمله هذا القس
المحاكم أو هيئات التحكيم، كما أن مكتب الحموري ومشاركوه كان من أوائل المكاتب في األردن الذي أنشأ قسًما دولًيا مختًصا لتلبية المجاالت القانونية، سواء أمام 

لمشاريع وإبرام ولية، وااحتياجات وشروط  الموكلين الدوليين بشأن مجموعة من المهام ذات العنصر الدولي وتحديًدا المتعلقة بالمفاوضات التجارية الثنائية والد
 العقود، وغيرها من المهام. 

أمين والطاقة، فهو وكيل باإلضافة إلى ما سبق، يقدم مكتب الحموري ومشاركوه النصح واالستشارة القانونية في قطاعات متنوعة كالمقاوالت، الهندسة، التجارة، الت
 واالتصاالت السلكية والالسلكية.  للعديد من الشركات الكبرى كشركات الطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات

قة الشرق األوسط يقدم مكتب الحموري ومشاركوه خدماته الواسعة في أرجاء العالم وذلك من خالل شراكاته وعالقاته الوطيدة مع مكاتب محاماة مرموقة في منط
ي ومشاركوه صيًتا محلًيا وعالمًيا واسعين، وقد أشادت بذلك أشهر الجهات وجنوب أفريقيا وفي أوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. وقد اكتسب مكتب الحمور 

 :القانونية المرموقة من ذلك

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