
 

 جدول التعديالت – النظام األساسي لشركة المجموعة العربية األور و بية لمتأمين 

 

بعد التعديل النظام األساسي ممخص التعديالت  قبل التعديل النظام األساسي   # 
المجموعة العربية األوروبية لمتأمين  اسم الشركة : ____________

 ) شركة مساىمة عامة محدودة (.
المجموعة العربية  اسم الشركة :
عامة المساىمة ال األوروبية لمتأمين

 .محدودةال

1 

 

أي  ترتيبالمادة دون  إعادة صياغة
 أثر جوىري

يكون مركز الشركة الرئيسي في  مركز الشركة :
مدينة عمان ويحق لمشركة تغييره وفتح فروع او 
وكاالت ليا في المممكة األردنية الياشمية أو في 

 الخارج .

عمان ويحق ليا فتح  الشركة :مركز 
فروع ووكاالت داخل أو المممكة األردنية 

 الياشمية وخارجيا.

2 

( 1تعديل البند رقم ) .1
المشار إليو في خانة 

القديم  النظام األساسي
)قبل التعديل( 
واالستعاضة عنو بالفقرة 
)أ( المشار إلييا في خانة 

الجديد  النظام األساسي
 )بعد التعديل(

 

حذف البند  .2
( والمشار 4777879711)

النظام إلييم في خانة 
القديم )قبل  األساسي
 التعديل(.

 

( ر –إضافة البنود )ز  .3
والمشار إلييا في خانة 

 غايات الشركة : 
ممارسة أعمال التأمين بنوعيو )التأمين  (أ 

والتأمينات العامة عمى الحياة بفروعو 
بفروعيا( وذلك حسب قانون تنظيم 

 2021( لسنة 12أعمال التأمين رقم )
وكافة األنظمة والتعميمات الصادرة 
بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات 

 عالقة.
استثمار و توظيف أموال الشركة   (ب 

الفائضة عن حاجتيا او التصرف بيا 
بالشكل التي تراه مناسبًا و بما يحقق 

 لشركة.مصمحة ا
التعاقد مع أية حكومة او ىيئة او سمطة  (ج 

او فرد تيمو اىداف الشركة و غاياتيا او 
اي منيا و الحصول من الجيات 
المذكورة عمى عقود او حقوق او 
امتيازات ترغب فييا الشركة لتحقيق 
غاياتيا او استعمال و تنفيذ تمك العقود و 

تتعاطى الشركة كافة  غايات الشركة:
اعمال التأمين في المممكة االردنية 
الياشمية وخارجيا و ذلك وفق القوانين و 

 االنظمة المرعية و خاصة:

1. 

 أ( التأمين عمى الحياة : 

يشمل أعمال التامين التي 
بالحياة واالخطار  تتعمق

التي تتعرض ليا او تطرأ 
عمييا كالوفاة و العجز و 
الشيخوخة و المرض و 
كل حالة ليا عالقة بيا 
واالدخار وكل ما يعتبر 
عرفا او عادة من ضمن 
أعمال التأمين عمى 

  .الحياة

ب( التأمين ضد الحريق واالخطار 
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الجديد  النظام األساسي
 )بعد التعديل(. 

 إعادة ترقيم المادة. .4

 الحقوق و االمتيازات 
حقوق  أن تقبض ثمن أية أموال أو (د 

باعتيا أو تصرفت بيا بأي وجية وباي 
مقابل ميما كان نوعو نقدا او اقساطا او 
بالعين في اية شركة او ىيئة مسجمة 
مدفوعة قيمتيا كميا او جزئيا سواء بحقوق 
مؤجمة او ممتازة او بدونيا او باية 
سندات مالية الية شركة او ىيئة مسجمة 
او اي مقابل اخر حسب الشروط التي 

ىا الشركة او ان تمتمك و تعامل تقرر 
عمى اي وجو اخر بتمك االسيم او 
السندات المالية او المقابل الذي حصمت 

 عميو عمى الوجو المذكور .
ان تؤسس او تساىم او تشتري او تتعاون  (ه 

او تدخل مع اية شركة او شخص او 
مشروع او اعمال اخرى ليا مصمحة فييا 
ط او تشترك او تندمج او تمحق او ترتب

او تتفق باي شكل من االشكال مع اي 
شخص القتسام االرباح او / و توحيد 
الفائدة و التعاون في المشاريع المشتركة 

 واالمتيازات و غير ذلك من االعمال .
ممارسة كافة االعمال التي تعتبر   (و 

ضرورية لتحقيق غايات الشركة بما يتفق 
واحكام القوانين و االنظمة و التعميمات 

 .في المممكةالمرعية 
 أعمال اكتتاب التأمين   (ز 
الحصول عمى الوكاالت المحمية  (ح 

 واالجنبية 
 تمثيل الشركات المحمية واالجنبية  (ط 
تممك االسماء والعالمات التجارية  (ي 

 الطارئة :

يشمل التامين عن 
االضرار الناتجة عن 
الحريق و الزالزل و 
الصواعق والزوابع و 
االعاصير و الرياح و 
البرد والثمج و الفيضانات 
و االنفجارات و سقوط 
الطائرات و السفن الجوية 
االخرى و االنفجارات 
المنزلية كما يمكن التامين 
عمى االضرار التي 
تسببيا ىذه االخطار 
بدون ان تكون مصحوبة 
بالحريق ضمن عقد تامين 

 ق.الحري
 

 ج( التامين ضد الحوادث: 

يشمل التامين عمى 
االضرار الناجمة عن 
جميع الحوادث بما في 
ذلك حوادث المركبات و 
حوادث العمل و الحوادث 
الشخصية والسرقة و سوء 
استعمال االمانة 
واالضرار الناجمة عن 
المسؤولية المدنية و كل 
ما يعتبر عرفا في التامين 
ضد الحوادث و منيا 

بيل المثال ال عمى س
الحصر عطب المكائن 



الخاصة باستعماالت الشركة وبما ال 
 يتعارض مع غاياتيا 

تسجيل الرسوم والعالمات التجارية و  (ك 
 براءات االختراع الخاصة بالشركة 

استثمار االموال المنقولة وغير المنقولة  (ل 
بما تراه مناسبا بما في ذلك استثمار 
امواليا في االسيم والسندات واالوراق 

 المالية لصالح الشركة.
انشاء و تأسيس فروع و مكاتب ووكاالت  (م 

لتنفيذ غاياتيا التي أسست من أجميا و 
فقا لمقوانين واالنظمة المرعية داخل 

 .المممكة وخارجيا
أن تقترض أو تستدين أو تحصل عمى   (ن 

التسييالت المالية الالزمة ألعماليا من 
البنوك و المؤسسات المالية وغيرىا  من 
داخل المممكة أو خارجيا وبالشكل الذي 
تراه مناسبًا وأن ترىن أمواليا المنقولة و 
غير المنقولة ألي جية كانت ضمانًا 

 .لديونيا و التزاماتيا
وتستأجر و تؤجر و أن تبتاع و تشتري  (س 

ترىن و تستورد أو أن تعمل عمى تحسين 
دارة وتنمية ومبادلة  وتطوير وتحديث وا 
وتأجير أية أموال منقولة أو غير منقولة 
أو أية حقوق و إمتيازات تراىا الشركة 
ضرورية أو مالئمة لغاياتيا بما في ذلك 
األراضي و األبنية واالالت وأن تنشأ 

غييرات الالزمة وتقيم وتتصرف وتجري الت
و األبنية واألشغال حين يكون ذلك 

 ضروريًا أو مالئمًا لغايات الشركة.
قبول رىن ووضع األموال المنقولة وغير  (ع 

والمعدات واالضرار التي 
تمحق بالمشاريع تحت 
االنشاء و مسؤولية 
المقاول والميندس 

 كالتامين العشري .

 د( التامين من اخطار النقل :

يشمل تامين البضائع 
والمنقوالت االخرى بما في 
ذلك اجور الشحن ضد 
االخطار التي تتعرض ليا 

او جوا او  اثناء نقميا بحرا
برا و بجميع وسائل النقل 
المتعارف عمييا كما 
يشمل النقل المتعارف 
عمييا 7 كما يشمل 
االخطار التي تتعرض ليا 
اثناء وجودىا 
بالمستودعات قبل 
وصوليا الى مقصدىا 
النيائي و يشمل كذلك 
التامين عمى اجسام السفن 
او الطائرات او االتيا 

الخطار وممحقاتيا و ا
عن بنائيا او  التي تنشا

وحيا بما في ذلك نج
االضرار التي تصيب 
الغير من جراء الحوادث 
الناجمة عنيا و كل ما 
يدخل عرفا و عادة في 

 التامين البحري.



المنقولة لصالح الشركة ضمانًا لقروضيا 
 و تامينًا لديونيا. 

يحق لمشركة عند قياميا باعماليا أن   (ف 
تقوم بأي أعمال أو تصرفات 7 لضمان 

 .ا و تحقيق غاياتياحسن سير أعمالي
القيام بجميع األعمال التي تحقق غايات   (ص 

الشركة سواء بنفسيا مباشرة أو باإلشتراك 
مع الغير أو بواسطة وكالء ليم أو 
خالفيم و أي أعمال أخرى سواء ذكرت 

 صراحة أم ال .
لمغاية المذكورة أعاله يحق لمشركة تممك  (ق 

قامة  األموال المنقولة وغير المنقولة وا 
 ية الالزمة ألعماليا.األبن

العمميات المالية التي تكون ليا عالقة  (ر 
 بأعمال الشركة.

 

 ه( انواع التامين االخرى :

التي  التأمينشمل انواع ي 
ىذه  لم يرد ذكرىا في

و يمكن  أعالهالمادة 
لمشركة ان تمارسيا 

 . مستقبالً 
 

استثمار و توظيف .2
الشركة الفائضة عن  أموال

حاجتيا او التصرف بيا 
و  بالشكل التي تراه مناسباً 

بما يحقق مصمحة الشركة 
تقدم التسييالت المالية  وأن

 الالزمة لعمالئيا .

حكومة  أية. التعاقد مع 3
او ىيئة او سمطة او فرد 
تيمو اىداف الشركة و 
غاياتيا او اي منيا و 
الحصول من الجيات 
المذكورة عمى عقود او 
حقوق او امتيازات ترغب 
فييا الشركة لتحقيق غاياتيا 
او استعمال و تنفيذ تمك 
العقود و الحقوق و 

 االمتيازات 

. أن تبتاع أو تشتري 4
وتستأجر وتؤجر وترتين 

تورد أية أموال منقولة وتس
أو غير منقولة أو أية 
حقوق أو امتيازات تراىا 
الزمة لغايات الشركة بما 



في ذلك أية أراضي أو 
أبنية أو آالت أو معامل 
أو وسائل نقل أو بضائع 
وأن تنشْي وتتقيم 
وتتصرف وتجري التغييرات 
في األبنية أو األشغال 
حينما يكون ضروريًا أو 

شركة مالئمًا لغايات ال
شريطة عدم تممك األموال 
غير المنقولة بقصد 

 االتجار بيا.

ان تقبض ثمن اية  .5
اموال او حقوق باعتيا او 
تصرفت بيا باي وجية 
وباي مقابل ميما كان 
نوعو نقدا او اقساطا او 
بالعين في اية شركة او 
ىيئة مسجمة مدفوعة قيمتيا 
كميا او جزئيا سواء بحقوق 
مؤجمة او ممتازة او بدونيا 
او باية سندات مالية الية 
شركة او ىيئة مسجمة او 

اخر حسب  اي مقابل
الشروط التي تقررىا 
الشركة او ان تمتمك و 
تعامل عمى اي وجو اخر 
بتمك االسيم او السندات 
المالية او المقابل الذي 
حصمت عميو عمى الوجو 

 المذكور .

. ان تؤسس او تساىم او 6



تشتري او تتعاون او تدخل 
مع اية شركة او شخص 
او مشروع او اعمال اخرى 

ترك ليا مصمحة فييا او تش
او تندمج او تمحق او 
ترتبط او تتفق باي شكل 
من االشكال مع اي 
شخص القتسام االرباح او 
/ و توحيد الفائدة و 
التعاون في المشاريع 

االمتيازات و المشتركة و 
 .غير ذلك من االعمال

. أن تقترض أو تستدين 7
األموال الالزمة ألعمال 
الشركة لتحقيق برامجيا 

ي ومشاريعيا بالشكل الذ
تراه مناسبًا وذلك من أية 
جية كانت داخل المممكة 
األردنية الياشمية 
وخارجيا، وأن تقوم برىن 
أمواليا غير المنقولة 
لتزاماتيا.  ضمانًا لديونيا وا 

. أن تعمل عمى تحسين 8
دارة  وتطوير وتحديث وا 
وتنمية ومبادلة وتأجير 
واستئجار ورىن وبيع 
جميع حقوق وممتمكات 

بعضيا  ومزايا الشركة أ
وذلك بالشكل والكيفية 
التي تراىا مناسبة 

 لمصمحة الشركة.



. أن تقوم بأي عمل أو 9
أعمال أو تساعد الشركة 
عمى تحقيق جميع غاياتيا 

 أ، أي منيا. 

. ممارسة كافة 10
االعمال التي تعتبر 
ضرورية لتحقيق غايات 
الشركة بما يتفق واحكام 

و  القوانين و االنظمة
ة في التعميمات المرعي

 .المممكة

. أن تقوم بجميع 11
األمور المذكورة أعاله أو 
بأي منيا سواء بنفسيا أو 
بواسطة وكالء عنيا سواء 
أكانت وحدىا أو باإلشتراك 

 مع غيرىا.

 

 

 

 4 غير محدودة.مدة الشركة:  غير محدودة.مدة الشركة:  ______________

بقيمة األسيم التي ودة دمحلية المساىمين: مسؤو  ______________
 يممكونيا في رأس مال الشركة.

ودة بقيمة دمح مسؤولية المساىمين:
األسيم التي يممكونيا في رأس مال 

 الشركة

5 

رفع رأس المال ليصبح 
( تسعة ماليين بداًل 900000000)

 ( ثمانية ماليين.800000000من )

 رأس مال الشركة المصرح بو والمكتتب والمدفوع:
مال الشركة المصرح بو من يتألف رأس 

( تسعة ماليين دينار أردني مقسمة 900000000)
( تسعة ماليين سيمًا قيمة كل 900000000إلى )

 .سيم دينار أردني واحد

رأس مال الشركة المصرح بو والمكتتب 
 والمدفوع:

يتألف رأس مال الشركة المصرح بو من 
( ثمانية ماليين دينار 800000000)

( ثمانية 800000000)أردني مقسمة إلى 
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ماليين سيمًا قيمة كل سيم دينار أردني 
 واحد.

تعديل نص ىذه المادة لتصبح وفقًا 
ألحكام التشريعات النافذة كما ىو 
مشار إلية في خانة النظام األساسي 

 الجديد )بعد التعديل(.

تجري عمميات زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضو: 
وفقًا ألحكام  زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضة

 وقانون أعمال التأمين النافذ قانون الشركات النافذ
وكافة األنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه وأية 

 .تشريعات أخرى ذات عالقة

 

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضو: 

يجوز لمشركة زيادة رأسماليا  (أ 
بقرار تتخذه الييئة العامة غير 
العادية لمشركة بأكثرية ال تقل 

%( من مجموع األسيم 75) عن
الممثمة باالجتماع وذلك بالقدر 
الذي تتطمبو مصمحة الشركة 
ووفق أحكام القانون وبالطرق 

 :  التالية

 

 بطرح االسيم لالكتتاب العام. .1
باالكتتاب الخاص من   .2

 المساىمين وغيرىم. 
بضم االحتياطي االختياري او  .3

االرباح المدورة المتراكمة او 
 كمييما إلى رأسمال الشركة. 

برسممة ديون الشركة أو جزء   .4
منيا شريطة موافقة أصحاب ىذه 

 الديون خطيا عمى ذلك .
بتحويل أسناد القرض القابمة  .5

 لمتحويل الى أسيم .

تكون القيمة االسمية لالسيم  (ب 
الجديدة معادلة لمقيمة االسمية 
لالسيم القديمة ويجوز اصدار 

اصدار االسيم الجديدة بعالوة 
يتم تحديد مقدارىا و فقا 
لنصوص واحكام القانون 7 وتقيد 
عالوة االصدار الناتجة عن 

في الفرق بين سعر االصدار 
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حساب خاص يسمى )احتياطي 
عالوة الصدار( وال يجوز توزيعو 
عمى المساىمين كأرباح وتسري 
عميو األحكام الخاصة 

 باالحتياطي اإلجباري.
يجب أن يتضمن قرار زيادة راس  (ج 

المال مدة االكتتاب و شروطو و 
قيمة السيم وكيفية تسديده عمى 
ان يراعى في ذلك كمو نصوص 

و تطبق  قانون الشركاتواحكام 
عمى االسيم الجديدة نفس 

الحكام المتعمقة باالسيم ا
 القديمة.

رأسماليا يجوز لمشركة تخفيض  (د 
إذا كان زائدًا عن حاجتيا أو 

عمييا خسارة أو رأت معيا طرأت 
إنقاص رأسماليا بمقدار الخسارة 
أو أي جزء منيا عمى أن تراعي 
جراءاتو  في قرار التخفيض وا 
حقوق الغير المنصوص عمييا 

 في قانون الشركات.
يجري تخفيض رأس المال  (ه 

 بإحدى الطرق التالية:

تنزيل قيمة االسيم اإلسمية  .1
بإبطال االلتزام بدفع األقساط 

المستحقة إذا كانت فائضة غير 
 عن حاجة الشركة.

تنزيل قيمة األسيم بإلغاء جزء  .2
من ثمنيا المدفوع يوازي مبمغ 
الخسارة في حالة وجود خسارة 
في الشركة أو بإعادة جزء منو 
إذا أرأت أن رأسماليا يزيد عن 



 حاجتيا.
ال يجوز تخفيض رأسمال الشركة  ( و

في أي حال من الحاالت إلى 
األدنى المنصوص أقل من الحد 

 عنو في القانون.

تعديل نص ىذه المادة لتصبح وفقًا 
ألحكام التشريعات النافذة كما ىو 
مشار إلية في خانة النظام األساسي 

 الجديد )بعد التعديل(.

العمميات و تنظم كافة القواعد المساىمون واألسيم: 
سيم وفقًا لقانون الشركات المتعمقة بالمساىمون واأل

وكافة األنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه  النافذ
 .وأية تشريعات أخرى ذات عالقة

 

 االسيم: 

تصدر االسيم بقيمتيا االسمية  (أ 
من  بأقلوال يجوز اصدارىا 

 .ىذه القيمة
تكون أسيم الشركة نقدية تسدد  (ب 

قيمتيا دفعة واحدة أو عينية 
تعطى مقابل مقدمات عينية 
مقومة بالنقد و فقا الحكام 

 القانون.
تعطى أسيم الشركة أرقامًا  (ج 

متسمسمة وتكون متساوية في 
الحقوق والواجبات وال يجوز 

 التمييز بينيا.
يكون السيم غير قابل لمتجزئة7  -(9

ولكن يجوز لمورثة االشتراك في 
ممكية السيم الواحد بحكم الخمفية فيو 
لموّرثيم7 و ينطبق ىذا الحكم عمييم 

اكثر من سيم اذا اشتركوا في ممكية 
واحد من تركة مورثيم 7 عمى ان 
يختاروا في الحالتين أحدىم ليمثميم 
تجاه الشركة و لدييا اذا اختمفو عن 
ذلك خالل المدة التي يحددىا ليم 
مجمس ادارة الشركة يعين المجمس 

 .احدىم من بينيم
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يصدر مجمس اإلدارة لكل  -(10
مساىم بعد تسديد كامل قيمة أسيم 
شيادة تثبت ما يممكو من األسيم 
في الشركة تكون مختومة بخاتم 
الشركة وموقعة من المفوضين 
بالتوقيع عنيا عمى أن تتضمن 

 البيانات التالية: 
 أ( اسم الشركة ومركزىا الرئيسي.

ب( اسم المساىم وعدد االسيم 
 ا ونوع مساىمتو.التي يممكي

ج( األرقام المتسمسمة لشيادات 
 ممكية األسيم.

إذا فقدت وثيقة المساىمة  -(11
أو شيادة األسيم أو تمفت فممالكيا 
المسجل في سجل الشركة أن يطمب 
إعطاءه وثيقة أو شيادة بدل من 
الوثيقة المفقودة أو التالفة عمى أن 
يقوم باإلجراءات التي نص عمييا 

يم الضمانات والبيانات القانون وتقد
 التي يطمبيا مجمس اإلدارة. 

ال يجوز استعمال أي جزء  -(12
من أموال الشركة في سبيل شؤاء 

 أسيميا.
ال يمزم المساىمون إال بقدر  -(13

قيمة أسيميم وعميو ال يجوز 
 مطالبتيم بما يزيد عن ذلك.

 

أ. تحتفظ الشركة بسجل أو اكثر  -(14
تدون فييا اسماء المساىيمن و عدد 



االسيم التي يممكيا كل منيم7 وعمميات 
التحويل التي تجري عمييا 7 واي بيانات 

 .اخرى تتعمق بيا وبالمساىمين
يحق ألي مساىم في الشركة ب. 

االطالع عمى سجل المساىمين كما 
يجوز أل شخص آخر ذي عالقة أو 

أن يطمب من مجمس اإلدارة مصمحة 
االطالع عمى ذلك السجل فإذا رفض 
المجمس الطمب ألي سبب من األسباب 
فالممراقب أن يكمف مجمس اإلدارة 
بالسماح لذلك الشخص باالطالع عمى 
السجل ويترتب عمى المجمس االستجابة 

 لذلك التكميف. 
 

 أقساط األسيم:  ( و
يغطي مؤسسو الشركة قيمة  (15

بيا بالنسبة  االسيم التي اكتتبو
المحددة في عقد التأسيس عمى 
أال يقل عن النسبة المحددة في 
القانون وفي جميع الحاالت ال 
يجوز أن تزيد مساىمة المؤسس 

%( من 10الواحد عمى )
 مجموع رأس المال.

 
تسدد قيمة األسيم حسب أ.  (16

النسب التي يقررىا مجمس 
 اإلدارة. 

يعتبر المساىم في الشركة مدينًا ب. 
بكامل قيمة القسط غير المدفوع  ليا



عن أسيمو7 فإذا لم يسدد ذلك القسط 
قبل انتياء اليوم المعين لتسديده 
يحق لمجمس اإلدارة أن يحقق عمى 
المساىم فائدة بالمعدل الذي يقرره 

 البنك المركزي. 

يعتبر مالكو السيم الواحد أو  . ج
عدة أسيم باإلشتراك مسؤولون 
بالتضامن والتكافل عن دفع 

قساط المستحقة عن ىذا األ
 السيم أو تمك األسيم. 

يحق لممساىم أن يسدد أقساط  (17
األسيم المطموبة منو لمشركة 
قبل موعد استحقاقيا وتقيد في 
حساب خاص لدى الشركة إال 
أنو ال يحق لممساىم عنيا أية 
أرباح أو فائدة كما ال يجوز 
 ألي مساىم أو غيره استردادىا. 

 

 مصادرة األسيم:  (18

  إذا استمر المساىم في
تخمفو عن تسديد ما ىو 
مستحق عميو من قيمة 
أقساط أسيمو والفوائد 
المستحقة عميو فممجمس 
اإلدارة الحق في بيع 
األسيم بالطريقة التي 
يقررىا في حدود ما يتفق 

 وأحكام القانون. 



  تعتبر قيود الشركة
وسجالتيا المتعمقة 
بمعامالت البيع صحيحة 

ا لم يثبت وبينة عمى ذلك م
 عكسيا. 

 

 رىن األسيم وحجزىا:   ( ح
19)  : 

  يجوز رىن السيم في
الشركة عمى أن يثبت ذلك 
في سجل المساىمين 
وتوضع إشارة الرىن عمى 
وثيقة المساىمة أو شيادة 

 األسيم المرىونة. 
  يجب أن ينص عقد رىن

السيم عمى جميع الشروط 
المتعمقة بو7 وبخاصة 
الطرف في العقد الذي 
سيؤول إليو أرباح السيم 

 خالل مدة رىنو. 
  ال يجوز رفع إشارة الرىن

عن السيم إال بعد تسجيل 
إقرار خطي من المرتين 
في سجل الشركة يتضمن 
استيفائو لحقوقو أو بناًء 
عمى حكم قضائي مكتسب 

 الدرجة القطعية. 

يجوز لمجمس اإلدارة حجز  أ.  (20
السيم الذي يممكو أي مساىم 



في الشركة وحصتو من أرباحيا 
 تأمينًا لمدين المترتب عميو

 لمشركة. 
توضع إشارة الحجز عمى أي  . ب

سيم من أسيم الشركة المسجمة 
في سجل المساىمين إذا صدر 
قرار قضائي أو من جية 
رسمية مختصة وال ترفع إشارة 
الحجز إال بناًء عمى قرار 
صادر من الجية التي 

 أصدرتو. 
إذا تقرر الحجز عمى سيم أو  (21

قرض عميو أي قيد آخر يمنع 
ائي فعمى التصرف بو بقرار قض

الشركة قبل تنفيذ القرار 
االستيضاح من السوق لمتأكد 
من أن السيم لم تنقل ممكيتو 
في السوق إلى غير المساىم 
قبل التاريخ الذي صدر في 

 القرار القضائي. 
ال يجوز حجز أموال الشركة  (22

تأمينًا أو استيفاًء لمدين المترتب 
 ألحد المساىمين. 

تسري عمى حجز األسيم  (23
جميع قرارات الييئة  ومرتينيا

العامة لمشركة كما تسري عمى 
المساىم الراىن والمحجوز عميو 

 ىذه القرارات. 
 



 نقل األسيم وتحويميا:  (24

مع مراعاة أحكام قانوني الشركات 
 والسوق: 

  يكون السيم قاباًل لمتداول
في السوق بعد تسديد ما ال 

% من قيمتو 50يقل عن 
 األسمية. 

  يتم بيع ونقل األسيم
وتحويميا بموجب العقود 
التي يتم إبراميا عن طريق 
السوق وتنشأ الحقوق 
واإللتزامات بين البائع 
والمشتري بأسيم الشركة 
من تاريخ إبرام العقد في 

 السوق. 
  تثبت الشركة نقل ممكية

األسيم المباعة في 
سجالتيا خالل ثالثة أيام 
عمى األكثر من تاريخ 

د البيع وتعتبر استالم عق
األسيم مسجمة حكمًا 
بمرور ثالثة أيام عمى 

 استالميا. 
 

ال يجوز لمشركة شراء أسيميا  (25
لحسابيا الخاص إال إذا آلت 
إلييا بإندماج شركة أخرى بيا 
أو بشرائيا ألسيم شركة أخرى 
كانت تممك أسيمًا في رأسماليا 



وعمى الشركة في أي من ىذه 
الحاالت التصرف بيذه األسيم 
خالل سنتين من إندماج الشركة 
األخرى بيا أو من تاريخ شراء 
 األسيم حسب مقتضى الحال. 

يكون باطل قبول أو تحويل أو  (26
نقل أسيم الشركة في السوق 
في أية حالة من الحاالت 

 التالية: 

  إذا كان السيم مرىونًا أو
محجوزًا أو مؤشرًا عميو 
بأي قيد قد يمنع التصرف 

 بو. 
  إذا كانت شيادة السيم

 مفقودة. 
  إذا كان من األسيم

التأسيسية ولم تمر سنتان 
عمى منح الشركة حق 

 الشروع بالعمل. 
  في أية حالة أخرى تحظر

فييا القوانين واألنظمة 
المعمول بيا تداول ذلك 

 السيم في السوق. 
 

كل من انتقل إليو ممكية سيم أ.  (27
بسبب وفاة مالكو أو افالسو 

د أن يثبت لمجمس يحق لو بع
اإلدارة ممكيتو ليذا السيم أن 
يسجل نفسو مساىمًا في الشركة 



أو أن يجري التحويل الذي كان 
بإمكان مالك األسيم المتوفى أو 
المفمس إجراءه7 وال ينقص ىذا 
من حق مجمس اإلدارة في قبول 
التحويل كما لو حول من مالك 
األسيم نفسو ىذه األسيم قبل 

  وفاتو أو إفالسو.
يتمتع كل من انتقمت ممكية  . ب

سيم بسبب وفاة أو افالس 
مالكو بجميع حقوق المساىم إال 
أنو ال يجوز لو حضور 
اجتماعات لمييئات العامة قبل 
أن يسجل في سجل 

 المساىمين.
تنتقل األسيم بالميراث وتسجل  . ج

وفقًا لقواعد تسجيل بيع األسيم 
وذلك بطمب يقدمو الورثة أو 

لمسوق  وكالئيم أو أوصيائيم
وتقسم األسيم بين ورثتو وفقًا 
لألحكام الشرعية والنصوص 

 القانونية.
في جميع األحوال التي تنتقل  (28

فييا ممكية سيم إلى شخص 
آخر بمقتضى القانون فيعطى 
المساىم الجديد شيادة أسيم 

 وفق أحكام ىذا النظام.

 

 األسيم العينية:

أ. تصدر األسيم العينية بموافقة  (29



الييئة العامة لمشركة وفق 
نصوص وأحكام القانون 
وتعطى أرقامًا متسمسمة ويؤشر 
عمى الشيادة الخاصة بيا بأنيا 

 أسيم عينية. 
ال تعطى ىذه األسيم لمالكييا  . ب

إال بعد إتمام اإلجراءات 
القانونية  لتسميم المقدمات 

 العينية لمشركة. 
يتمتع مالكو األسيم العينية أ.  (30

التي يتمتع بيا لمشركة بالحقوق 
 أصحاب األسيم النقدية. 

يحظر تداول األسيم العينية  . ب
قبل مرور سنتين عمى إصدارىا 
إال إذا كان تداوليا بين 
المؤسسين أنفسيم وأصوليم 

 وفروعيم. 
تعتبر األسيم الناتجة عن  . ج

إندماج شركة أخرى أو أكثر 
معيا أسيمًا عينية ولكن ال 
يسري عمييا حظر التداول إذا 
كانت الشركة المندمجة تتداولو 

 قبل اإلندماج. 

تعديل الفقرة )أ( من ىذه  .1
 المادة لتصبح وفقاً 
ألحكام تعميمات الحوكمة 

 المعمول بيا.
تعديل الفقرة )ب+ج( من  .2

السابق  األساسي  النظام
ودمجيا في فقرة واحدة 

 إدارة الشركة :
 يتولى إدارة الشركة مجمس إدارة مؤلف .أ 

لقانون تنظيم أعمال التأمين النافذ وفقًا 
لتعميمات الحوكمة الخاصة بشركات التأمين و 

المعمول بيا مع مراعاة أحكام قانون الشركات 
يتم انتخابيم من قبل الييئة العامة و النافذ 

ذات التشريعات النافذة لمشركة وفقًا ألحكام 

 إدارة الشركة: 

 أواًل: 

يتولى إدارة الشركة وتصريف  (أ 
شؤونيا مجمس إدارة مؤلف من 

أعضاء يتم اختيارىم  سبعة
بطريق االنتخاب لمدة أربع 

9 



لتصبح وفقًا لمتشريعات 
المعمول بيا )ذات 

 الصمة(.
إضافة الفقرة )ج( المشار  .3

 إلييا في خانة النظام
الجديد )بعد  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
إضافة الفقرة )ز( المشار  .4

 إلييا في خانة النظام
الجديد )بعد  األساسي

 المادة. التعديل( عمى ىذه
إضافة الفقرة )ح( المشار  .5

 إلييا في خانة النظام
)بعد  األساسي الجديد

 التعديل( عمى ىذه المادة.
إضافة الفقرة )ط( المشار  .6

 إلييا في خانة النظام
الجديد )بعد  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
إضافة الفقرة )ي( المشار  .7

 إلييا في خانة النظام
الجديد )بعد  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
إضافة الفقرة )ل( المشار  .8

 إلييا في خانة النظام
الجديد )بعد  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
حذف الفقرة )د( المشار  .9

 إلييا في خانة النظام
القديم )قبل  األساسي

)قانون الشركات وتعميمات حوكمة  الصمة
ويقوم بميام ومسؤوليات إدارة  شركات التأمين(

أعماليا لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 
 انتخابو.

تجري انتخابات مجمس اإلدارة وانتياء مدتو  .ب 
وتعيين مجمس إدارة جديد وفقًا ألحكام قانون 

األنظمة والتعميمات وكافة الشركات النافذ 
الصادرة بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات 

 عالقة
 مؤىالً  يكون لكي شخص ألي يشترط  .ج 

 عضواً  ويكون اإلدارة مجمس لعضوية ليرشح
 خمسة عن يقل ال لما مالكاً  يكون أن فيو

 في ويشترط الشركة أسيم من سيم االف
 مرىونة أو محجوزة تكون ال أن األسيم ىذه
 التصرف يمنع أخر قيد بأي مقيدة أو

 . بيا المطمق
 اإلدارة مجمس لعضوية المؤىل النصاب يبقى  .د 

" ج" الفقرة في عمييا المنصوص األسيم من
 تمك مالك دام ما محجوزاً  المادة ىذه من

 أشير ستة ولمدة المجمس في عضواً  األسيم
 التداول يجوز وال فيو7 عضويتو انتياء بعد
 توضع لذلك وتحقيقاً  المدة تمك خالل بيا

 في ذلك إلى اإلشارة مع عمييا الحجز إشارة
 األسيم7 ممكية وشيادة المساىمين سجل
 الشركة لمصمحة رىناً  الحجز ىذا ويعتبر

 المترتبة وااللتزامات المسؤوليات ولضمان
 . اإلدارة مجمس وعمى العضو ذلك عمى

 أعضاء من عضو كل عضوية تمقائياً  تسقط .ه 
 األسيم عدد نقص إذا الشركة إدارة مجمس
 بمقتضى ليا مالكاً  يكون أن يجب التي
 تثبيت أو المادة ىذه من" ج" الفقرة أحكام
 الدرجة اكتسب قضائي بحكم عمييا الحجز

سنوات وذلك وفقًا لمقوانين 
واألنظمة المرعية والنظام 

 األساسي لمشركة. 
يستمر المجمس القائم في إدارة  (ب 

شؤون الشركة حتى يتم انتخاب 
المجمس الجديد عمى أن يتم 
ذلك خالل ثالثة أشير من 
تاريخ انتياء دورة المجمس 

 القديم. 

إذا تأخر انتخاب مجمس اإلدارة  (ج 
الجديد ألي سبب من األسباب 
فإنو ال يجوز أن تزيد مدة 
التأخير فأي حالة من الحاالت 

أشير من تاريخ عمى ثالثة 
انتياء مدة المجمس القائم. 

 مجمس
إذا كان موعد عقد االجتماع  (د 

الذي ستدعى إليو الييئة العامة 
يقع قبل انتياء مدة مجمس 
اإلدارة القائم بستة أشير عمى 
األكثر أو يقع بعد انتياء مدة 
المجمس بنفس المدة فيستمر 
ىذا المجمس في عممو عمى أن 

ديد ينتخب مجمس اإلدارة الج
في أقرب اجتماع عادي لمييئة 

 العامة. 
شروط عضوية مجمس اإلدارة  (ه 

 وىي: 
  اال يقل عمر العضو عن واحد



 التعديل( عمى ىذه المادة.
حذف الفقرة )ه( المشار  .10

 النظامإلييا في خانة 
القديم )قبل  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
حذف الفقرة )و( المشار  .11

 إلييا في خانة النظام
القديم )قبل  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
حذف الفقرة )ط( المشار  .12

 إلييا في خانة النظام
القديم )قبل  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
حذف الفقرة )ي( المشار  .13

 في خانة النظامإلييا 
القديم )قبل  األساسي

 التعديل( عمى ىذه المادة.
ض(  -حذف الفقرات )ك  .14

المشار إلييا في خانة 
القديم  األساسي النظام

)قبل التعديل( عمى ىذه 
 المادة.

د(  -حذف الفقرات )ب  .15
المشار إلييا في خانة 

القديم  األساسي النظام
)قبل التعديل( في البند 

 ادة .ثانيًا من ىذه الم

 

 

 وتطبق عضويتو مدة خالل رىناً  أو القطعية
 إدارة مجمس رئيس عمى المادة ىذه أحكام
  الشركة

 األسيم عمى المادة ىذه أحكام تسري ال .و 
 الحكومة باسم الشركة في المسجمة

 .العامة الرسمية والمؤسسات
 أعضائو بين من الشركة إدارة مجمس ينتخب  .ز 

وفقًا ألحكام التشريعات  باإلقتراع السري
 يقوم لو ونائباً  رئيساً النافذة ذات الصمة 

 كما غيابو عند الرئيس وصالحيات بميام
 يكون أكثر أو واحد أعضائو بين من ينتخب

 منفردين الشركة عن التوقيع حق ليم أو لو
 بيذا المجمس يقرره لما وفقاً  مجتمعين أو

 يفوضيا التي الصالحيات حدود وفي الشأن
 المراقب الشركة إدارة مجمس ويزود إلييم
 ونائبو الرئيس بانتخاب قراراتو عن بنسخ

 الشركة عن بالتوقيع المفوضين واألعضاء
 أيام سبعة خالل وذلك تواقيعيم عن وبنماذج

 القرارات تمك صدور من
 موظف أي تفويض الشركة إدارة لمجمس  .ح 

 حدود في وذلك عنيا بالتوقيع الشركة في
   .إليو يفوضيا التي الصالحيات

 واإلدارية والمحاسبية المالية األمور تنظم .ط 
 مجمس يعدىا داخمية أنظمة بموجب لمشركة
 واجبات مفصمة بصورة فييا ويحدد اإلدارة

 تمك في ومسؤولياتو وصالحياتو المجمس
 .القانون أحكام وفق األمور

 لمشركة رئيساً  اإلدارة مجمس رئيس يعتبر .ي 
 الجيات جميع وأمام الغير لدى ويمثميا
 بموجب لو المخولة الصالحيات ويمارس
 الصادرة واألنظمة القانون ىذا أحكام

 في بيا المعمول األخرى واألنظمة بمقتضاه

 وعشرين سنة.

 ًا في الحكومة أو أال يكون موظف
 أي مؤسسة رسمية.

 ( 10000أن يكون حائزًا عمى )
عشرة آالف سيم عمى االقل 

 من أسيم الشركة. 

  مجمس أال يكون عضوًا في
مشابية في أعماليا إدارة شركة 

لمشركة التي ىو عضو في 
مجمس إدارتيا أو مماثمة في 
  غاياتيا أو تنافسيا في أعماليا. 

يبقى النصاب المؤىل لمعضوية  (و 
من أسيم أعضاء المجمس 
محجوزًا خالل مدة عضويتيم 
وحتى مضي ستة أشير من 
تاريخ انتياء العضوية وال يجوز 
التداول خالل تمك المدة وبعتبر 

الحجز رىنًا لمصمحة  ىذا
 الشركة. 

تسقط تمقائيًا عضوية كل عضو  (ز 
من أعضاء مجمس إدارة إذا 
نقص عدد األسيم التي يجب 
أن يكون مالكًا ليا بحكم ىذا 
النظام وكذلك إذا تم تثبيت 
الحجز عمييا بحكم قضائي 
اكتسب الدرجة القطعية أو تم 

 رىنيا خالل مدة عضويتو.
عمى ال تسري أحكام ىذه المادة  (ح 

األسيم المسجمة في الشركة 



 اإلدارة مجمس قرارات تنفيذ ويتولى الشركة
 الشركة. في التنفيذي الجياز مع بالتعاون

 من لمشركة عاماً  مديراً  اإلدارة مجمس يعين .ك 
 ومسؤولياتو صالحياتو ويحدد الكفاءة ذوي

 ليذه المجمس يصدرىا تعميمات بموجب
 بالتعاون ليا العامة باإلدارة ويفوضو الغاية
 ويحدد إشرافو وتحت اإلدارة مجمس مع

 ذلك في ويشترط العام المدير راتب المجمس
 لشركة أخرى. مديراً  يكون ال أن

 المدير خدمات إنياء الشركة إدارة لمجمس  .ل 
والبنك  والسوق المراقب يحيط أن عمى العام

 بشأن يتخذ قرار بأي عمماً  المركزي األردني
 خدماتو إنياء أو لمشركة العام المدير تعيين
 . القرار اتخاذ تاريخ من أسبوع خالل وذلك

 

بإسم الحكومة والمؤسسات 
 الرسمية العامة. 

إذا ساىمت الحكومة أو أي من  (ط 
المؤسسات الرسمية العامة أو 
أي شخصية اعتبارية عامة 
أخرى في الشركة فتمثل في 
مجمس اإلدارة بعضو أو أكثر 
بما يتناسب مع نسبة مساىمتيا 
في رأسمال الشركة إذا كانت 

نسبة تؤىميا لعضوية أو ىذه ال
أكثر في المجمس7 وتحرم في 
ىذه الحالة من المشاركة في 
انتخاب أعضاء المجمس 
ذا قمت مساىمتيا  اآلخرين7 وا 
عن النسبة التي تؤىميا لعضوية 
المجمس فتمارس حقيا في 
الترشيح ليذه العضوية 
والمشاركة في انتخاب أعضاء 
المجمس شأنيا شأن أي مساىم 

ع ىذه الحاالت آخر7 وفي جمي
يتمتع من يمثميا في المجمس 
بجميع حقوق العضوية ويتحمل 

 واجباتيا.
ويشترط أن ال يعين أي شخص 
بمقتضى أحكام ىذه الفقرة عضوًا في 
أكثر من مجمس إدارة شركتين تساىم 
فييما الحكومة األوالمؤسسة الرسمية 
العامة أو الشخصية االعتبارية 
العامة بما في ذلك الشركات العربية 
واألجنبية التي تساىم فييا أي من 



 ىذه الجيات. 

إذا تم7 وفي أي حال من  (ي 
حوال تعيين ممثل لمحكومة األ

أو المؤسسة الرسمية العامة أو 
الشخصية االعتبارية العامة في 
أكثر من مجمس إدارة شركتين 
فعمية  تصحيح وضعو وفقًا 
لمبند )ط( وتحت طائمة 
المسؤولية القانونية والتأديبية7 
خالل مدة ال تتجاوز شيرًا7 
بإعالم الجية المختصة التي 

في الشركة  يمثميا لتعيين بديل
التي تخمى عن عضويتو فييا 
شعار المراقب بذلك7 وينطبق  وا 
ىذا الحكم عمى جميع الحاالت 

 القائمة.
تستمر عضوية ممثل الحكومة  (ك 

أو المؤسسة الرسمية العامة أو 
الشخصية االعتبارية العامة 
األخرى في مجمس إدارة الشركة 
لممدة المقررة لممجمس7 ولمجية 

غيره بو في التي عينتو استبدال 
أي وقت من األوقات ليكمل 
مدة سمفو في المجمس7 أو 
انتداب من يحل محمو بصورة 
مؤقتة في حالة مرضو أو غيابو 
عن المممكة عمى أن تبمغ 

 الشركة خطيًافي الحالتين.
إذا استقال العضو الذي يمثل  (ل 

الحكومة أو المؤسسة الرسمية 



العامة أو أي شخصية اعتبارية 
وية مجمس عامة أخرى من عض

إدارة الشركة فتعتبر االستقالة 
نافذة بحقو7 ولمجية التي كان 
يمثميا في مجمس اإلدارة تعيين 

 من يحل محمو فيو.
تحدد األحكام الخاصة بتعين  (م 

ممثمي الحكومة في مجالس 
إدارة الشركات المساىمة العامة 
بموجب قانون المؤسسة األردنية 
لالستثمار واألنظمة الصادرة 

وأي تشريع آخر بمقتضاه 
 يعادلو أو يحل محمو. 

تطبق أحكام ىذه التشريعات  (ن 
عمى الحكومات واالشخاص 
االعتبارية العامة غير األردنية 
عند مساىمتيا في رؤوس أموال 

 الشركة. 
إذا كان المساىم في الشركة  (س 

شخصًا اعتباريًا من غير 
األشخاص االعتبارية العامة 
وانتخب عضوًا في مجمس 

رتب عميو أن يسمي اإلدارة فيت
شخصًا طبيعيًا خالل عشرة أيام 
من تاريخ انتخابو تتوافر في 
شروط ومؤىالت العضوية فيما 
عدا حيازتو ألسيم التأىيل 

 ليمثمو في المجمس. 
يجوز لمشخص أن يكون عضوًا  (ع 

في مجمس إدارة ثالث شركات 



مساىمة عامة عمى األكثر في 
تو الشخصية وقت واحد بصف
يكون ممثاًل  كما يجوز لو أن

لشخص اعتباري في مجالس 
إدارة ثالث شركات مساىمة 
وفي جميع األحوال ال يجوز 
لمشخص أن يكون عضوًا في 
أكثر من مجالس إدارة خمس 
شركات مساىمة عامة بصفتو 
الشخصية في الشركة وبصفتو 
ممثاًل لشخص اعتباري في 

 بعضيا األخر.
عمى كل مرشح لعضوية مجمس  (ف 

خطيًا عن اإلدارة أن يعمن 
أسماء الشركات التي يشترك 

 في عضوية مجالس إدارتيا. 
إذا انتخب شخص لعضوية  (ص 

مجمس اإلدارة وكان غائبًا عند 
انتخابو يعمن عن قبولو بتمك 
العضوية أو رفضيا خالل 
عشرة أيام من تاريخ نتيجة 
االنتخاب وسكوتو قبواًل منع 

 بالعضوية. 
ال يجوز أن يكون عضوًا في  (ق 

رة أي شخص حكم مجمس اإلدا
 عميو: 
  .بعقوبة جنائية 
  أي عقوبة جنحية في

جريمة مخمة بالشرف 
كالرشوة واالختالس 



والتزوير وسوء األمانة 
والشيادة الكاذبة 
واإلفالس وأية عقوبة 
أخرى مخمة باآلداب 

 واألخالق العامة. 
ال يجوز لرئيس مجمس اإلدارة  (ر 

أو ألي عضو من أعضائو أن 
كة مقابل يتولى وظيفة في الشر 

حر أو تعويض أو مكافآة 
باستثناء ما نص عميو في ىذا 
القانون إال في الحاالت التي 
تقتضييا طبيعة عمل الشركة 
ويوافق عمييا مجمس اإلدارة 
بأغمبية ثمثي أعضاؤه عمى أن 
ال يشارك الشخص المعني في 

 التصويت. 
ال يجوز لمشركة أن تقدم قرضًا  (ش 

نقديًا من أي نوع إلى رئيس 
مس إدارة الشركة أو إلى أي مج

من أعضائو أو أصول أي 
منيم أو فروعو أو زوجو7 
ويستثنى من ذلك البنوك 
والشركات المالية التي يجوز 
ليا أن تقرض أي من أؤلئك 
ضمن غاياتيا وبالشروط التي 
تتعامل بيا مع عمالئيا 

 اآلخرين. 
فقدان عضوية مجمس اإلدارة:  (ت 

يفقد رئيس مجمس اإلدارة أو أي 
من أعضائو عضويتو في 



 المجمس في األحوال التالية: 
  إذا تغيب عن حضور أربع

اجتماعات متتالية لممجمس 
 دون عذر يقبمو المجمس. 

  اذا تغيب عن حضور
اجتماعات المجمس لمدة 
ستة أشير متتالية ولو كان 
 ىذا التغيب بعذر مقبول. 

  .إذا افمس 
  إذا وجد معتوىًا أ7 مختل

 العقل. 
  إذا استقال من منصبو

 بموجب إشعار خطي. 
  إذا قام منفردًا أو باإلشتراك

مع آخرين بأي عمل من 
شأنو منافسة الشركة 
ومضاربتيا وعرقمة سير 

 أعماليا. 
 

إذا شغر منصب عضو في  (ث 
مجمس اإلدارة فيخمفو فيو عضو 
يعينو المجمس من بين 
المساىمين الحائزين عمى 
مؤىالت العضوية ويكون ىذا 
التعيين مؤقتًا حتى يعرض عمى 
الييئة العامة في أول اجتماع 
ليا كي تقوم بإقراره أو انتخاب 
من يماًل ىذا الشاغر وفي 
الحالة األخيرة يكمل العضو 

يد مدة سمفو في عضوية الجد



المجمس ويتبع ىذا اإلجراء كمما 
 شغر مركز في مجمس اإلدارة. 

ال يجوز أن يزيد عدد األعضاء  (خ 
الذين يعينون في مجمس اإلدارة 
في ىذه الحاالت عمى نصف 
عدد أعضاء المجمس في 
المجمس إذا شغر مركز عضو 
في المجمس بعد ذلك فتدعى 
الييئة العامة النتخاب مجمس 

 رة جديد. إدا
صالحيات وواجبات مجمس  (ذ 

 اإلدارة: 
  يمارس مجمس اإلدارة

جميع السمطات 
والصالحيات الالزمة 
لشؤون الشركة وتسيير 
أمورىا بمقتضى القانون 
وأحكام النظام وتنفيذ 
قرارات وتوجييات الييئات 

 العامة. 
  يترتب عمى تسيير إدارة

الشركة المساىمة العامة 
أن يعد خالل مدة ال تزيد 
عمى ثالثة أشير من 
انتياء السنة المالية لمشركة 
الحسابات والبيانات التالية 
لعرضيا عمى الييئة 

 العامة: 

o  الميزانية السنوية العامة لمشركة
وبيان األرباح والخسائر وبيان 



ت التدفقات النقدية واإليضاحا
حوليا مقارنة مع السنة المالية 
السابقة مصدقة جميعيا من 

 مدققي حسابات الشركة. 
o  خطة عمل الشركة لمسنة

 التالية. 
o  التقرير السنوي لمجمس اإلدارة

عن أعمال الشركة خالل السنة 
الماضية وتوقعتيا المستقبمية 

 لمسنة القادمة. 

  ترسل جميع ىذه البيانات مع
إلى كل تقرير مدققي الحسابات 

مساىم بالبريد العادي مع 
الدعوة إلجتماع الييئة العامة 

 العادية. 
  يزود مجمس اإلدارة المراقب

والسوق بنسخ عن الحسابات 
والبيانات المنصوص عمييا في 
ىذه الفقرة أعاله قبل الموعد 
المحدد الجتماع الييئة العامة 
لمشركة لمدة ال تقل عن واحد 

 وعشرون يومًا. 
 إلدارة أن ينشر عمى مجمس ا

الميزانية العامة لمشركة وحساب 
أرباحيا وخسائرىا وخالصة 
وافية عن التقرير السنوي 
لممجمس وتقرير مدققي حسابات 
الشركة خالل مدة ال تزيد عمى 
ثالثين يومًا من تاريخ انعقاد 

 الييئة العامة. 



  يتوجب عمى مجمس اإلدارة أن
يعد تقريرًا كل ستة أشير 

المالي لمشركة يتضمن المركز 
ونتائج أعماليا وحساب األرباح 
والخسائر وقائمة التدفق النقدي 
واإليضاحات المتعمقة بالبيانات 
المالية مصادقًا عميو من مدقق 
حسابات الشركة ويزود المراقب 
والسوق بالنسخة من التقرير 
خالل ستين يومًا من انتياء 

 المدة. 
 مجمس اإلدارة قبل ثالثة  يضع

أيام عمى األقل من الموعد 
المحدد الجتماع الييئة العامة 
لمشركة في مركزىا الرئيسي 
كشفًا مفصاًل الطالع 
المساىمين يتضمن البيانات 
التالية7 ويتم تزويد المراقب 

 والسوق بنسخة منيا: 

o  جميع المبالغ التي حصل عمييا
كل من الرئيس وأعضاء مجمس 

من الشركة خالل السنة  اإلدارة
المالية من أجور وأتعاب 
ورواتب وعالوات ومكافآت 

 وغيرىا. 
o  المزايا التي يتمتع بيا كل من

رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة 
من الشركة كالمسكن المجاني 

 والسيارات وغير ذلك. 
o  المبالغ التي دفعت لكل من



رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة 
خالل السنة المالية كنفقات 
سفر وانتقال داخل المممكة 

 وخارجيا. 
o  التبرعات التي دفعتيا الشركة

خالل السنة المالية مفصمة 
 والجيات التي دفعت ليا. 

o  بيان بأسماء أعضاء مجمس
اإلدارة وعدد األسيم التي 
يممكيا كل منيم ومدة 

 عضويتو. 
o وأعضاء  يعتبر كل من رئيس

مجمس إدارة الشركة مسؤولين 
عن تنفيذ أحكام ىذه المادة 
وعن صحة البيانات التي تقدم 
بموجبيا الطالع المساىمين 

 عمييا. 
o  يوجو مجمس إدارة الشركة

الدعوة إلى كل مساىم فييا 
لحضور اجتماع الييئة العامة 
ترسل بالبريد العادي قبل أربعة  
عشر يومًا عمى األقل من 

المقرر لعقد االجتماع  التاريخ
ويجوز تسميم الدعوة باليد 
لممساىم مقابل التوقيع 

 باالستالم. 

 
 إجراءات مجمس اإلدارة:   (ض 

  يجتمع مجمس اإلدارة
خالل سبعة أيام من تاريخ 



انتخابو وينتخب باالقتراع 
السري المباشر أو 
بالطريقة التي يراىا رئيس 

 المجمس ونائب الرئيس. 
  ًينتخب المجمس عضوا 

مفوضًا أو أكثر ويكون لو 
أو ليم حق التوقيع عن 
الشركة مجتمعين أو 
منفردين وفقًا لما يقرره 

 المجمس بيذا الشأن. 
  تزود الشركة مراقب

الشركات بصورة عن 
قرارات انتخاب الرئيس 
ونائبو واألعضاء 
المفوضين خالل أسبوع 
من تاريخ اتخاذ ىذه 

 القرارات. 
  لمجمس اإلدارة تفويض أي

ف في الشركة موظ
بالتوقيع عنيا وذلك في 
حدود الصالحيات التي 

 يفوضيا إليو. 
  يعين مجمس اإلدارة أمين

سر لممجمس ويحدد راتبو 
ليتولى تنظيم اجتماعات 
عداد جداول أعمالو  وا 
وتدوين محاضر 
اجتماعاتو وقراراتو في 
سجل خاص وفي صفحات 
متتالية مرقمة بالتسمسل 



وتوقيعو من رئيس 
وأعضاء المجمس الذين 
حضروا االجتماع وتختم 
 كل صفحة بختم الشركة. 

  يجتمع مجمس اإلدارة
بدعوة خطية من رئيسو أو 
نائبو أو بناًء عمى طمب 
ربع أعضائو عمى األقل 
يبينون فيو األسباب 
الداعية لعقد االجتماع7 
فإذا لم يوجو رئيس 
المجمس أو نائبو الدعوة 

المجمس خالل الجتماع 
سبعة أيام من تاريخ تسممو 
نسخة الطمب فمألعضاء 
الذين قدموا الطمب دعوتو 

 لالنعقاد. 
  يجب حضور األكثرية

المطمقة ألعضاء المجمس 
لتكون اجتماعاتيم 

 وقراراتيم قانونية. 
  يعقد مجمس اإلدارة

اجتماعتو في مركز 
الشركة الرئيسي أو في أي 
مكان آخر داخل المممكة 

ذر عقده في مركزىا إذا تع
ويستثنى من ذلك الشركات 
التي ليا فروع خارج 
المممكة إذا تطمبت طبيعة 

 العمل ذلك. 



  ينظم مجمس اإلدارة
اجتماعتو ويجب أال تقل 
عن ستة اجتماعات خالل 
السنة المالية لمشركة7 وأن 
ال ينقضي أكثر من 
شيرين دون عقد اجتماع 
لممجمس ويبمغ المراقب 
نسخة من الدعوة 

 لالجتماع. 
  تصدر قرارات المجمس

باألكثرية المطمقة 
لألعضاء الذين حضروا 
ذا تساوت  االجتماع وا 

يرجح الجانب  األصوات
الذي صوت معو رئيس 

 االجتماع. 
  ال يجوز التصويت بالوكالة

أو بالمراسمة في اجتماعات 
 المجمس. 

  ينظم لكل جمسة محضر
يسجل في سجل خاص 
يوقعو الرئيس واألعضاء 

 الذين حضروا الجمسة. 
  عمى العضو المخالف أن

يسجل سبب مخالفتو خطيًا 
 فوق توقيعو. 

  يجوز إعطاء صورة عن
حضر كل محضر موقعة م

 من الرئيس.
  



 ثانيًا: المدير العام

يعين مجمس اإلدارة مديرًا عامًا  (أ 
لمشركة من ذوي الكفاءة ويحدد 
صالحياتو ومسؤولياتو وراتبو 
ويفوضو باإلدارة العامة ليا 

مع المجمس وتحت بالتعاون 
إشرافو ضمن السياسة التي 
يقررىا المجمس ويشترط في 
ذلك أن ال يكون مديرًا عامًا 
ألكثر من شركة مساىمة عامة 

 واحدة. 

لمجمس اإلدارة إنياء خدمات  (ب 
المدير العام إذا تطمب ذلك 

 مصمحة الشركة. 
مجمس اإلدارة يعمم مراقب  (ج 

الشركات والسوق خطيًا بأي 
تعيين المدير قرار يتخذ بشأن 

العام لمشركة أو إنياء خدماتو 
شرة أيام من وذلك خالل ع

 تاريخ إتخاذ القرار.
يجوز تعيين رئيس مجمس   (د 

اإلدارة أو أي عضو من 
أعضائو مديرًا عامًا لمشركة أو 
مساعد أو نائبًا لو بقرار يصدر 
عن أكثرية ثمثي أصوات 
أعضائو عمى أن ال يشترك 
 الشخص المعني في التصويت.

 
 



 
إضافة ىذه المادة عمى النظام 

 )بعد التعديل( الجديداالساسي 
يتولى التوقيع : المفوضون بالتوقيع عن الشركة

عن الشركة الشخص أو األشخاص الذين يعينيم 
 مجمس اإلدارة بقرار من حين آلخر.

 

---------------------- 
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: من تاريخ تسجيميا لدى كافة تاريخ ابتداء العمل __________________
 الجيات الرسمية المختصة. 

: من تاريخ تسجيميا تاريخ ابتداء العمل
 لدى كافة الجيات الرسمية المختصة. 
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تعديل نص ىذه المادة لتصبح وفقًا 
ألحكام التشريعات النافذة كما ىو 
مشار إلية في خانة النظام الجديد 

 )بعد التعديل(.

اجتماعات الييئة العامة  تنظم الييئات العامة:
واختصاصيا في اتخاذ  وغير العادية العادية
 األنظمة وكافة النافذ الشركات لقانون وفقاً  القرارات

 أخرى تشريعات وأية بمقتضاه الصادرة والتعميمات
 .عالقة ذات
 

 
 الييئات العامة: 

 
 الييئة العامة العادية 

تجتمع الييئة العامة العادية مرة  (60
عمى االقل بناء عمى  كل سنة

دعوة من مجمس االدارة في 
المكان والزمان المذين يعينيما 
باالتفاق مع مراقب عام الشركات 
عمى أن ال يتجاوز زمان 
االجتماع االربعة أشير التي تمي 

 نياية السنة المالية لمشركة.
تشمل صالحية الييئة العامة  (61

لمشركة في اجتماعيا العادي 
ر المتعمقة النظر في جميع االمو 

بالشركة ومناقشتيا و اتخاذ 
المناسبة بشانيا و  القرارات

 :بخاصة ما يمي
تالوة وقائع االجتماع العادي  .1

 السابق لمييئة العامة.
تقرير مجمس االدارة عن أعمال  .2

الشركة خالل السنة والخطة 
 المستقبمية ليا.

تقرير مدققي حسابات الشركة  .3
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عن ميزانيتيا و حساباتيا 
االخرى واحواليا الختامية 

 وأوضاعيا المالية .
الميزانية السنوية و حساب  .4

االرباح و الخسائر و تحديد 
االرباح التي يقترح مجمس االدارة 
توزيعيا بما في ذلك االحتياطات 
و المخصصات التي نص عمييا 

القانون ونظام الشركة عمى 
 اقتطاعيا .

 انتخاب أعضاء مجمس االدارة  .5
الشركة انتخاب مدققي حسابات  .6

لمسنة المالية المقبمة و تحديد 
اتعابيم أو تفويض مجمس االدارة 

 بتحديدىا .
أي موضوع آخر أدرجو مجمس  .7

االدارة في جدول أعمال الييئة 
العامة العادية لمشركة 7عمى أن 
يكون ذلك االدراج قبل موعد 

انعقاد االجتماع و بعد الحصول 
ىمى موافقة البنك المركزي و 

 ية المعنية بذلك.الجيات الرقاب
 

 الييئة العامة غير العاديةثانيًا: 

تعقد الييئة العامة اجتماعا غير  .8
عادي داخل المممكة بدعوة من 
مجمس اإلدارة أو بناًء عمى 
طمب خطي يقدم إلى المجمس 
من مساىمين يممكون ما ال يقل 
عن ربع أسيم الشركة المكتتب 
بيا أو بطمب خطي من مدققي 



المراقب إذا  حسابات الشركة أو
طمب ذلك مساىمون يممكون 

%( 15أصالة ما ال يقل عن )
 من أسيم الشركة المكتتب بيا .

عمى مجمس اإلدارة دعوة الييئة  .9
العامة لالجتماع غير العادي 
الذي طمب المساىمون أو 
مدقق الحسابات أو المراقب 
عقده بمقتضى أحكام الفقرة "أ" 
من ىذه المادة خالل مدة ال 

خمسة عشر يومًا من تتجاوز 
تاريخ تبميغ المجمس الطالب 
لعقد ىذا االجتماع فإذا تخمف 
عن ذلك أو رفض االستجابة 
لمطمب يقوم المراقب بدعوة 
الييئة العامة لالجتماع عمى 

 نفقة الشركة .
مع مراعاة أحكام الفقرة "ب"   .10

من ىذه المادة يكون اجتماع 
الييئة العامة غير العادي 

مساىمين قانونيًا بحضور 
يمثمون أكثر من نصف أسيم 
ذا لم  الشركة المكتتب بيا7 وا 
يتوفر ىذا النصاب فيؤجل 
االجتماع األول ويعمن عن ذلك 
من قبل رئيس مجمس اإلدارة 
في صحيفتين يوميتين محميتين 
عمى األقل قبل الموعد المقرر 
بثالثة أيام عمى األكثر ويعتبر 
قانونيًا بحضور مساىمين 



من أسيم  %(40يمثمون )
الشركة المكتتب بيا عمى 
األقل7 فإذا لم يتوفر ىذا 
النصاب في االجتماع الثاني 
فيمغى االجتماع ميما كانت 

 أسباب الدعوة إليو .
يجب أن ال  يقل النصاب   .11

القانوني لالجتماع غير العادي 
لمييئة العامة في حالتي 
تصفيتيا أو اندماجيا بغيرىا من 
الشركات عن ثمثي أسيم 

 شركة المكتتب بيا .ال
يجب أن تتضمن دعوة الييئة  .12

العامة لالجتماع غير عادي 
المواضيع التي سيتم عرضيا 
ذا  ومناقشتيا باالجتماع وا 
تضمن جدول األعمال تعديل 
عقد تأسيس الشركة ونظاميا 
األساسي فيجب إرفاق 
التعديالت المقترحة مع الدعوة 

 إلى االجتماع .
 
تختص الييئة العامة في  .13

تماعيا غير العادي النظر اج
في مناقشة األمور التالية 
واتخاذ القرارات المناسبة 

 بشأنيا:
تعديل عقد الشركة ونظاميا  .14

 االساسي
 اندماج الشركة في شركة أخرى  .15



إقالة رئيس مجمس االدارة أو أحد  .16
 أعضائو

بيع الشركة أو تممك شركة أخرى  .17
كميا أو بيع موجودات الشركة أو 

يؤثر عمى  أي جزء منيا وبما
 تحقيق غاياتيا 

زيادة رأس مال الشركة المصرح  .18
 بو او تخفيض رأس المال .

اصدار أسناد القرض القابمة  .19
 لمتحويل الى أسيم 

تمميك العاممين في الشركة  .20
 السيم في رأسماليا 

شراء الشركة ألسيميا  .12
و بيع تمك االسيم والتصرف بيا 

وفقا الحكام ىذا القانون 
 .ذات العالقة والتشريعات النافذة

 

تصدر القرارات في االجتماع  .22
غير العادي لمييئة العامة 

%( من مجموع 75بأكثرية )
 األسيم الممثمة في االجتماع.

تخضع قرارات الييئة العامة في  .23
اجتماعيا غير العادي 
إلجراءات الموافقة والتسجيل 
والنشر المقررة بمقتضى قانون 
الشركات باستثناء ما ورد في 

( من الفقرة 7( و )4)البندين 
 "أ" من ىذه المادة .

يجوز ان تثبت الييئة العامة  .24
لمشركة في اجتماعيا غير 
العادي االمور الداخمة ضمن 



صالحيتيا في االجتماع العادي 
و تصدر قراراتيا في ىذه الحالة 
باالغمبية المطمقة لالسيم 

 الممثمة في االجتماع .
يحق لمييئة العامة في اجتماع  .25

ي تعقده إقالة رئيس غير عاد
مجمس اإلدارة أو أي عضو من 
أعضائو بإستثناء األعضاء 
الممثمين ألسيم الحكومة أو أس 
شخص اعتباري عام وذلك بناًء 
عمى طمب موقع من مساىمين 

%( 30يممكون ما ال يقل عن )
من أسيم الشركة ويقدم طمب 
اإلقالة إلى مجمس اإلدارة وتبمغ 
ى نسخة منو إلى المراقب7 وعم

رئيس المجمس دعوة الييئة 
العامة لعقد اجتماع غير عادي 
ليا خالل عشرة أيام من تاريخ 
تقديم الطمب إليو لتنظر الييئة 

 العامة فيو.
تتولى الييئة العامة مناقشة  .26

طمب اإلقالة وسماع أقوال 
الشخص المراد إقالتو ويجري 
بعد ذلك التصويت عميو 

 باالقتراع السري. 
 

العامة الجتماعات  ثالثًا: القواعد
 الييئات العامة

يوجو مجمس ادارة الشركة الدعوة  (أ 



الى كل مساىم فييا لحضور 
اجتماع اليئية العامة ترسل 
بالبريد العادي أو بوسائل 
االتصال االلكترونية وفقا لقانون 
المعامالت االلكترونية النافذ قبل 
واحد وعشرين يوما عمى االقل 

االجتماع من التاريخ المقرر لعقد 
و يجوز تسميم الدعوة باليد 
لممساىم مقابل التوقيع باالستالم 

. 
يرفق بالدعوة جدول أعمال  (ب 

الييئة العامة و تقرير مجمس 
إدارة الشركة و ميزانيتيا السنوية 
العامة و حساباتيا الختامية و 
تقرير مدققي الحسابات و 

 البيانات االيضاحية .
يترتب عمى مجمس إدارة الشركة  (ج 

يعمن عن الموعد المقرر لعقد  أن
اجتماع الييئة العامة لمشركة في 
صحيفتين يوميتين محميتين و 
لمرة واحدة عمى االقل و ذلك 
قبل مدة ال تزيد عمى واحد 
وعشرين يوما من ذلك الموعد 7 
وان يعمن المجمس عن ذلك لمرة 
واحدة في احدى وسائل االعالم 
الصوتية او المرئية قبل ثاللثة 

عمى االكثر من التاريخ ايام 
 المحدد الجتماع الييئة االعامة .

يرأس اجتماع الييئة العامة  (د 
لمشركة رئيس مجمس االدارة أو 
نائبو في حالة غيابو أو من 
ينتدبو المجمس في حال غيابيما 



. 
ب. عمى مجمس االدارة حضور 
اجتماع الييئة العامة بعدد ال 
يقل عن العدد الواجب توافره 

د مجمس االدارة وال لصحة انعقا
يجوز التخمف عن الحضور 

 بغير عذر مقبول.
لكل مساىم في الشركة كان  (ه 

مسجال سجالت الشركة قبل يوم 
من الموعد المحدد الي اجتماع 
ستعقده الييئة العامة 7 االشتراك 
في مناقشة االمور المعروضة 
عمييا و التصويت عمى قراراتيا 
بشأنيا بعدد االصوات  يساوي 

سيم التي يممكيا أصالة عدد اال
 ووكالة في االجتماع.

لممساىم في الشركة أن يوكل  (و 
عنو مساىم اخر لحضور أي 
اجتماع تعقده الييئة العامة 
لمشركة بالنيابة عنو بموجب 
وكالة خطية عمى القسيمة المعدة 
ليذا الغرض من قبل مجمس 
ادارة الشركة و بموافقة مراقب 
عام الشركات عمى أن تودع 

مة في مركز الشركة قبل القسي
ثالثة أيام عمى االقل من التاريخ 
المحدد الجتماع الييئة العامة و 
يتولى مراقب عام الشركات أو 
من ينتدبو تدقيقيا 7 كما يجوز 
لممساىم توكيل أي شخص 
بموجب وكالة عدلية لحضور 

 االجتماع نيابة عنو.



تكون الوكالة صالحة لحضور  (ز 
ل الوكيل الي اجتماع اخر يؤج

 اليو اجتماع الييئة العامة.
يكون حضور ولي أو وصي أو  (ح 

وكيل المساىم في الشركة او 
ممثل الشخص االعتباري 
المساىم فييا بمثابة حضور 
قانوني لممساىم االصيل 
الجتماع الييئة العامة ولو كان 
ذلك الولي او الوصل او ممثل 
الشخص االعتباري غير مساىم 

 في الشركة .
اع الييئة العامة يعين رئيس اجتم (ط 

لمشركة كاتبا من بين المساىمين 
او من موظفي الشركة لتدوين 
محضر بوقائع اجتماع الييئة 
العامة و القرارات التي اتخذت 
فيو كما يعين عددا من المراقبين 
ال يقل عن اثنين لجمع االصوات 
و فرزىا و يتولى مراقب عام 
الشركات او من يمثمو اعالن 

ر عنيا النتائج التي يسف
 التصويت.

يدرج في محضر اجتماع الييئة  (ي 
العامة النصاب القانوني 
لالجتماع و االمور التي 
عرضت فيو و القرارات التي 
اتخذت بشأنيا و عدد االصوات 
المؤيدة لكل قرار و المعارضة لو 
و االصوات التي لم تظير 
ومداوالت الييئة العامة التي 
يطمب المساىمون اثباتيا في 



و يوقع ىذا المحضر  المحضر7
من رئيس االجتماع و مراقب 
عام الشركات و الكاتب 7 ويجب 
توثيق ىذا المحضر في سجل 
خاص يعد في الشركة ليذه 
الغاية و يرسل مجمس االدارة 
نسخة موقعة منو لمراقب عام 
الشركات خالل عشرة ايام من 
تاريخ عقد اجتماع الييئة العامة 

. 
لمراقب عام الشركات إعطاء  (ك 

صورة مصدقة عن محضر 
اجتماع الييئة العامة الي مساىم 
مقابل الرسوم المقررة بموجب 

 أحكام القانون .
عمى مجمس االدارة توجيو الدعوة  (ل 

الجتماع الييئة العامة لكل من 
البنك المركزي و دائرة مراقبة 
الشركات و ىيئة االوراق المالية 
و مدققي حسابات الشركة قبل 

االقل من خمسة عشر يوما عمى 
موعد انعقاد اجتماعيا وعمى 
المدقق الحضور أو ارسال 
مندوب عنو تحت طائمة 
المسؤولية 7 و يرفق بالدعوة 
جدول أعمال االجتماع و جميع 
البيانات و المرفقات التي نص 
عمى ارساليا لمسماىم مع الدعوة 
ويعتبر اي اجتماع تعقده الييئة 
العامة باطال إذا لم يحضره 

الشركات او من مراقب عام 
 ينتدبو خطيا من موظفي الدائرة .



عمى مجمس االدارة تزويد البنك  (م 
المركزي بنسخة عن محاضر 
اجتماعات الييئة العامة خالل 
خمسة أيام من تاريخ مصادقة 
مراقب عام الشركات أو من 

 يمثمو عمى محضر االجتماع .
يجوز لمشركة عقد اجتماعات  (ن 

الييئة العامة من خالل الوسائل 
االلكترونية 7 وعمى ان يراعى ما 

 يمي :
  توجو الدعوة الجتماع الييئة

العامة لمشركة بالوسائل 
االلكترونية و فق االجراءات 
و المدد المحددة بموجب 
التشريعات النافذة و ىذا 

 النظام .
  يجب أن يرفق بالدعوة

لحضور اجتماع الييئة 
العامة ) العادي و /أو غير 

المحددة العادي ( الوثائق 
 في التشريعات النافذة .

  يترتب عمى المساىمين وو
فق االلية التي تعتمدىا 
الشركة إرسال الوكاالت و 
التفاويض و قسائم التوكيل 
وأية وثائق ثبوتية الزمة 
والمتعمقة بقانونية حضور 
االجتماع الكترونيا لمشركة 
قبل التاريخ المحدد 
لالجتماع وفقا الحكام 

تم التثبت القانون عمى ان ي
 منيا واعتمادىا .



  يتوجب عمى مساىمي
الشركة توجيو اسئمتيم عمى 
الموقع االلكتروني لمشركة 
قبل موعد االجتماع و تقوم 
الشركة باالجابة عمى ىذه 
االسئمة و تثبيتيا في 
محضر االجتماع وال يجوز 
طرح أي أسئمة خالل 
االجتماع باستثناء المساىم 
الذي يحمل أسيما ل تقل 

%( من االسيم 10)عن 
 الممثمة في االجتماع .

 
تطبق أحكام تعميمات حوكمة  (س 

الشركات المساىمة المدرجة لسنة 
وتعميمات االشراف عمى  2017

عقد االجتماعات الييئات العامة 
 2017لمشركات المساىمة لسنة 

و تعديالتو أو أية تعميمات تحل 
محميما فيما يتعمق باالشراف 
ة عمى عقد اجتماعات الييئ

العامة عمى اجتماعات الشركة 
عند عقدىا اجتماعاتيا بالوسائل 

 االلكترونية .
يتم توقيع محاضر اجتماعات  (ع 

الييئة العامة لمشركة وفق أحكام 
 القانون ويجوز توقيعيا الكترونيا.

يتم توقيع محاضر مجالس  (ف 
االدارة وفق أحكام القانون و 

 يجوز توقيعيا الكترونيا 
االدارة يتعين عمى رئيس مجمس  (ص 

أو نائبو في حال غيابو وأمين 



السر الشركة المصادقة عمى 
محاضر االجتماعات واالشراف 
عمى انعقاد االجتماع بشكل 

 قانوني .
يتم حضور مراقب عام الشركات  (ق 

او من ينتدبو خطيا الجتماع 
الييئة العامة من خالل الحضور 
الوجاىي او بالوسائل االلكترونية 

 المراقب.بالطريقة التي يحددىا 
لمشركة عقد اجتماعات الييئة  (ر 

العامة من خالل الحضور 
الوجاىي و الوسائل االلكترونية 
معا شريطة ان تنص الدعوة 

 .لالجتماع عمى ذلك
تعتبر القرارات التي تصدرىا  (ش 

الييئة العامة لمشركة في اي 
اجتماع تعقده بنصاب قانوني 
ممزمة لمجمس االدارة و لجميع 

حضروا المساىمين الذين 
االجتماع والذين لم يحضروا7 
شريطة ان تكون تمك القرارات قد 
اتخذت وفقا الحكام قانون 
الشركات واالنظمة الصادرة 

 بمقتضاه.
ختص المحكمة بالنظر و ت (ت 

الفصل في أي دعاوى قد تقدم 
لمطعن في قانونية أي اجتماع 
عقدتو الييئة العامة او الطعن 
في القرارات التي اتخذتيا فيو 

ى ان ال يوقف الطعن تنفيذ عم
اي قرار من قرارات الييئة العامة 
اال اذا قررت المحكمة خالف 



ذلك وال تسمع الدعوى بذلك بعد 
مضي ثالثة أشير عمى عقد 

 االجتماع .
يكون صك تعيين الوكيل حسب  (ث 

الصيغة المقررة من مجمس 
االدارة والمرسمة مع الدعوة 
لالجتماع و الموافق عمييا من 

 ام الشركات.مراقب ع
 

صك الوكالة/ المساىمة العامة 
 المحدودة

أنو الموقع إمضائي 
بذيمو...............................

......... بصفتي مساىمًا 
في.................................

.............. المساىمة العامة 
المحدودة قد عينت 

....................................
وكياًل عني في االجتماع  .........

العادي/ غير العادي حسب الحال 
الذي تعقده الشركة في 

اليوم......................... من 
شير...............................

. سنة................. وفي أي 
 اجتماع يؤجل ذلك االجتماع إليو.

 

تحريرًا في ىذا  
اليوم................... من 

شير...................... سنة 
. ............................ 

 



اسم 
الشاىد..............................

.... توقيع 
الشاىد.............................. 

توقيع 
الموكل.............................

 ... 

 

المادة كما ىو مشار إضافة ىذه 
إليو في خانة النظام األساسي 

 الجديد.

تنظم كافة القواعد العمميات أسناد القرض: 
المتعمقة بأسناد القرض وفقًا لقانون الشركات النافذة 
وكافة األنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضاه وأية 

 .تشريعات أخرى ذات عالقة

 

 
_________________________ 
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 ال يوجد تعديل جوىري.أواًل: 

 
تعديل نص ىذه المادة لتصبح ثانيًا: 

وفقًا ألحكام التشريعات النافذة كما 
 ىو مشار إلية في خانة النظام

 الجديد )بعد التعديل(. األساسي
 

ثالثًا: حذف البند ثالثًا المشار إليو في 
خانة النظام األساسي القديم )قبل 

 صندوق اإلدخار. –التعديل( 
 
 

ىذه المادة  البند رابعًا من نصتعديل 
والمشار إلييا في خانة النظام  لتصبح

وفقًا  األساسي القديم )بعد التعديل(
ألحكام التشريعات النافذة كما ىو 
مشار إلية في خانة النظام الجديد 

 )بعد التعديل(.

 حسابات الشركة :
 أواًل: السنة المالية

 تبدأ السنة المالية لمشركة في اليوم األول (أ 
من شير كانون الثاني من كل سنة 
وتنتيي في الحادي والثالثين من شير 

 كانون األول من تمك السنة.
يترتب عمى الشركة تنظيم حساباتيا  (ب 

وحفظ سجالتيا ودفاترىا وفق األصول 
المحاسبية المتعارف عمييا ووفق أحكام 

 القانون.
 

 توزيع األرباح والمكافآتثانيًا: 

واإلجراءات المتعمقة بعممية تنظم كافة القواعد 
 النافذ الشركات لقانون توزيع األرباح والمكافآت وفقاً 

 وأية بمقتضاه الصادرة والتعميمات األنظمة وكافة

 : حسابات الشركة .2

 أواًل: السنة المالية

تبدأ السنة المالية لمشركة في  (أ 
اليوم األول من شير كانون 
الثاني من كل سنة وتنتيي في 
الحادي والثالثين من شير 
 كانون األول من السنة نفسيا. 

تحتفظ الشركة بدفاتر وسجالت  (ب 
حسابية منتظمة وفق األصول 

 المحاسبية المتعارف عمييا. 

 ثانيًا: توزيع األرباح والمكافآت

ال يجوز لمشركة توزيع أي  (ج 
عوائد عمى المساىمين فييا إال 

 من أرباحيا.
%( 10يجب إقتطاع ما نسبتو ) (د 
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 .عالقة ذات أخرى تشريعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من أرباحيا السنوية الصافية 
لحساب اإلحتياطي اإلجباري 
وال يجوز وقفو قبل أن يغمق 
حساب اإلحتياطي اإلجباري 
المتجمع ما يعادل مقدار رأس 

 المال. 
ال يجوز توزيع االحتياطي  (ه 

 اإلجباري عمى المساىمين. 
يجوز إقتطاع جزء من األرباح  (و 

لحساب اإلحتياطي اإلختياري 
%( 20ى )عمى أن ال يزيد عم

من أرباحيا السنوية الصافية. 
ويستعمل ىذا اإلحتياطي في 
األغراض التي يقررىا مجمس 
اإلدارة ويحق لمييئة العامة 
توزيعو كمو أو جزء منو كأرباح 
عمى المساىمين إذا لم يستعمل 

 في تمك األغر اض.
يجوز لمشركة إقتطاع أية  (ز 

احتياطات أخرى من األرباح 
راح من السنوية بناًء عمى اقت

مجمس اإلدارة وموافقة الييئة 
العامة لحساب أية احتياطات 
وميما كان مسميات ىذه 

 االحتياطات. 
عمى الشركة أن تخصص ما ال  (ح 

%( من أرباحيا 1يقل عن )
السنوية الصافية إلنفاقو عمى 
دعم البحث العممي والتدريب 
الميني لدييا وليا أن تقدم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىذه المخصصات إلى الييئات 
لمعنية بذلك لتقوم األخرى ا

 بيذه الميمة لمصمحة الشركة. 
تحدد مكافأة رئيس و أعضاء  (ط 

%( 10مجمس االدارة بنسبة )
من الربح الصافي القابل 
لمتوزيع عمى المساىمين بعد 
تنزيل جميع االحتياطات 
والضرائب و بحد أقصى خمسة 
آاالف دينار لكل عضو في 

 .السنة

بالشركة خسائر  اما اذا لحقت (ي 
تحقيق االرباح او لم تكن قد بعد 

حققت ارباحا بعد 7 فيعطى 
لكمالمن رئيس وأعضاء مجمس 
االدارة تعويضا عن جيدىم في 

 دينار (20ادارة الشركة بمعدل )
عن كل جمسة من جمسات 
مجمس االدارة  أو اي اجتماع 
لمجان المنبثقة عنو عمى ان ال 
تتجاوز ىذه المكافآت مبمغ 

ار في ( دينار ستمائة دين600)
 السنة لكل عضو. 

يقرر مجمس اإلدارة من وقت   (ك 
آلخر مقدار النفقات لالنتقال 
والسفر لرئيس وأعضاء مجمس 
اإلدارة أو ألي عضو من 
أعضائو يقوم بناء عمى طمب 
المجمس بعمل خاص يتوجب 
خبرة فنية وكفاءة خاصة لمشركة 
ال يدخل ضمن وظيفتو كعضو 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في المجمس بإستثناء المجان 
أو المؤقتة المنبثقة عن  الدائمة

 المجمس.
ينسأ حق المساىم في األرباح  (ل 

السنوية لمشركة بعد صدور قرار 
 الييئة العامة بتوزيعيا.

يجوز لمشركة بموافقة الييئة  (م 
العامة ولممدة التي تقررىا تدوير 
مبمغ من األرباح عمى أن ال 

%( من األرباح 5تزيد عمى )
السنوية المعدة لمتوزيع ويعاد 

يا عمى المساىمين بعد توزيع
 إنقضاء تمك المدة. 

 

فع االرباح تمتزم الشركة بد (أ 
المقررة توزيعيا عمى المساىمين 

من تاريخ  يوما ستين يوماً خالل 
اجتماع الييئة العامة و في حال 
االخالل بذلك تمتزم الشركة بدفع 
فائدة لممساىم بمعدل سعر الفائدة 
السائد عمى الودائع الجل خالل 
فترة التاخير 7 عمى ان ال 
تتجاوز مدة تاخير دفع االرباح 
ستة اشير من تاريخ استحقاقيا 

. 
 

 ثالثًا: صندوق اإلدخار

إنشاء صندوق إدخار  يجوز لمشركة
خاص لمستخدمييا يتمتع بالشخصية 
االعتبارية المستقمة إداريًا وماليًا 



 
 
 

ثالثًا: مدقق الحسابات ) المحاسب القانوني 
 الخارجي(

يعين مدقق الحسابات وفقًا لمتشريعات ذات العالقة 
تعميمات البنك  المعمول بيا مع مراعاة أحكام

المركزي المتعمقة  بالشروط الواجب توافرىا في 
المحاسب القانوني الخارجي لشركات التأمين ونطاق 

وأية تشريعات  2022 ( لسنة 5عممو وميامو رقم )
 أخرى.

 

وذلك بموجب نظام خاص يصدره 
 مجمس اإلدارة.

 

 

 

 

رابعًا: مدقق الحسابات ) المحاسب 
 القانوني الخارجي(

تنتخب اليييئة العامة من بين  ( أ
مدققي الحسابات المرخصين 
بمزاولة المينة مدققًا أو أكثر 
لحسابات الشركة لمدة سنة 
وتحدد أتعابيم وتنظم واجباتيم 
وصالحياتيم بمقتضى األحكام 
والنصوص الواردة في القانون 
واألصول المتبعة في تدقيق 

 الحسابات. 
ال يجوز لمدقق الحسابات أن  ( ب

ممساىمين في مقر يذيع ل
اجتماع الييئة العامة لمشركة 
أو في غيره من األمكنة أو 
األوقات أو إلى غير 
المساىمين ما وقف عميو من 
أسرار الشركة بسبب قيامو 
بعممو لدييا إال وجب عزلو 

 ومطالبتو بالتعويض. 



الغاء ىذه الفقرة من النظام االساسي 
 الجديد

المؤسسون: يمتزم المؤسسون بعدم بيع  ______________________________
أسيميم في الشركة لمدة ال تقل عن 
سنتين من تاريخ منح الشركة حق 
الشروع بالعمل وتوضع إشارة 
حظرالتصرف بمسيم التأسيسي وفق 
أحكام القانون وعمى ظير شيادة ممكية 

 وفي سجل المساىمين.
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المادة لتصبح وفقًا تعديل نص ىذه 
ألحكام التشريعات النافذة كما ىو 
مشار إلية في خانة النظام األساسي 

 الجديد )بعد التعديل(.

تنظم كافة القواعد  : رابعًا: الحل والتصفية
واإلجراءات المتعمقة بعممية حل وتصفية الشركة 

 األنظمة وكافة النافذ الشركات لقانون وفقاً 
 أخرى تشريعات وأية بمقتضاه الصادرة والتعميمات

 .عالقة ذات

 : الحل والتصفية

تدخل الشركة في األحوال  . أ
 : التالية

انتياء المدة المعنية لمشركة ما  .1
 لم تقرر الييئة العامة تمديدىا. 

اتمام الغاية التي تأسست  .2
الشركة من أجميا أو بإستحالة 

 إتماميا. 
بصدور قرار من الييئة العامة  .3

 لمشركة بفسخيا وتصفيتيا. 
في أي وقت عند وقوع خسارة  .4

تزيد عن نصف رأسمال 
 الشركة. 

في األحوال األخرى التي نص  .5
عمييا قانون الشركات أو 

 القوانين األخرى المرعية. 
 

جرى تصفية اختيارية  متى  . ب
لمشركة تتوقف الشركة عن 
السير في أعماليا من ابتداء 
التصفية إال في ما ىو ضروري 
لتحسين سير التصفية7 وتستمر 
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صفة الشركة القانونية 
والسمطات المخولة ليا بصفتيا 
ىذه إلى نياية تصفية الشركة 
ويمثميا المصفي لغاية فسخيا 
 عند انتياء إجراءات التصفية. 

ي حال حل الشركة ألي سبب ف . ت
من األسباب تقرر الييئة العامة 
غير العادية طريقة تصفية 
الشركة وتعين مصف ليا أو 
أكثر لإلشراف عمى أعمال 
الشركة والمحافظة عمى أمواليا 
وموجوداتيا كل ذلك وفق أحكام 
قانون الشركات7 وعمى أن يزود 
المراقب والسوق بنسخة من 

ة أيام قرار التصفية خالل ثالث
من صدوره وعمى المراقب نشره 
في الجريدة الرسمية وفي 
صحيفيتن محميتين عمى األقل 
خالل مدة ال تزيد عن سبعة 

 أيام من تاريخ تبميغو لمقرر. 

تعديل نص ىذه المادة لتصبح وفقًا 
ألحكام التشريعات النافذة كما ىو 
مشار إلية في خانة النظام الجديد 

 )بعد التعديل(.

تنظم كافة  : خامسًا: االعالنات واالخطارات
القواعد واإلجراءات المتعمقة بعممية اعالنات 

لقانون تنظيم أعمال التأمين  الشركة واخطارتيا وفقاً 
 األنظمة وكافة النافذ الشركات قانونو  النافذ

 أخرى تشريعات وأية بمقتضاه الصادرة والتعميمات
 .عالقة ذات

 

 : االعالنات واالخطارات

ترسل الشركة  -88
االعالنات واإلشعارات 
واإلخطارات إلى عضو من 
أعضائيا إما بتسميميا لو 
بالذات أو بإرساليا إليو بالبريد 
المسجل إلى عنوانو المسجل أو 
إلى العنوان الذي أعطاه ليا في 
المممكة األردنية الياشمية إذا لم 
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يكن لو عنوان مسجل فييا 
عالنتيا  لتبميغو إخطاراتيا وا 
ومتى أرسل اإلخطار أو 
اإلعالن أو اإلشعار في البريد 
فيعتبر بأنو تبميغ إذا عنوان 
الكتاب المتضمن اإلعالن أو 
اإلخطار أو اإلشعار بالضبط 
وألصقت عميو الطوابع الالزمة 
ووضع في البريد7 ويعتبر أنو 
تبميغ في الميعاد الذي يمكن أن 
يوزع فيو حسب سير البريد 

 خالل ذلك. العادي ما لم يثبت

إذا لم يكن لعضو من  -89
أعضاء الشركة عنوان مسجل 
في المممكة األردنية الياشمية 
ولم يقدم لمشركة عنوانًا فييا 
لتبميغو االخطارات واإلعالنات 
فيعتبر إرسال اإلعالن 
واإلخطار إلى عنوانو ونشره في 
جريدة تصدر في جوار مركز 
الشركة المسجل تبميغًا كافيًا لو 

الذي نشر فيو في اليوم 
 اإلعالن أو اإلخطار.

يجوز لمشركة أن تبمغ  -90
اإلعالنات واإلخطارات لمذين 
يحممون أسيمًا من أسيميا 
باالشتراك وذلك بإرسال 
اإلعالن واإلخطار إلى 
الشخص الذي ورد اسمو أواًل 

 في سجميا عن ذلك السيم.



يجوز لمشركة أن تبمغ  -91
اإلعالنات واإلشعارات 
ن واإلخطارات إلى الذي

يصبحون ذوي حقوق في 
أسيميا من جراء وفاة عضو أو 
إفالسو وذلك بإرساليا إلييم 
بالبريد المسجل بكتاب مستوفي 
طوابع البريد الالزمة ومعنون 
بإسميم أو بصفتيم ممثمي 
المتوفى أو وكالء طابق 
المفمس أو بأي صفة كيذه إلى 
العنوان في المممكة األردنية 
الياشمية الذي أعطاه 

اص الذين يدعون حقوق األشخ
إن وجد عنوان كيذا أو بتبميغ 
اإلعالنات أو اإلخطارات بأية 
طريقة يجوز أن يبمغ فييا 
العضو فيما لو لم يمت أو 
يفمس ريثما يعطى عنوان التبميغ 
 في المممكة األردنية الياشمية. 

ترسل الدعوة لحضور  -92
االجتماعات العامة بالطريقة 

 المعينة سابقًا إلى: 

و من أعضاء الشركة كل عض (أ 
بما في ذلك مالكي شيادات 

 األسيم. 
كل من لو حق في سيم من  (ب 

أسيم الشركة من جراء وفاة 
عضو من أعضائيا أو إفالسو 
الذي لوال وفاتو لكان يحق لو 



 استالم دعوة لالجتماع. 

ال يحق ألي شخص آخر ان  (ج 
يسمم دعوة لحصور 

 االجتماعات العامة. 
 

ع( عمى  -إضافة الفقرات )ن  
النظام االساسي الجديد )بعد 

 التعديل( كما ىو مشار إليو

  أحكام عامة
عمى كل من رئيس وأعضاء مجمس إدارة  (أ 

الشركة وعمى كل من مديرىا العام 
والمديرين الرئيسيين فييا أن يقدم إلى 
مجمس اإلدارة في أول اجتماع يعقده بعد 
انتخابو إقرارًا خطيًا بما يممكو ىو وكل 

تو وأوالده القاصرين من حصص من زوج
 يم في الشركة والشركات األخرى إذوأس

كانت الشركة مساىمة في تمك الشركات 
وبكل تغيير يطرأ عمى ىذه البيانات 
خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع 
التغيير وعمى مجمس اإلدارة أن يزود 
المراقب والسوق بنسخ من ىذه البيانات 
وأي تغيير يطرأ عمييا خالل سبعة أيام 

 من تقديميا. 
ال يجوز أن يكون لرئيس مجمس اإلدارة  (ب 

أو أحد أعضائو أو المدير العام أو أي 
موظف في الشركة مصمحة مباشرة أو 
غير مباشرة في العقود والمشاريع 
واإلرتباطات التي تعقد مع الشركة أو 

 لحسابيا. 
يستثنى من الفقرة )ب( كل أعمال  (ج 

المقاوالت والتعيدات والمناقصات العامة 
التي يسمح فييا لجميع المتنافسين 

 مواد عامة 

عمى كل من رئيس  -93
وأعضاء مجمس إدارة الشركة 
وعمى كل من مديرىا العام 
والمديرين الرئيسيين فييا أن 
يقدم إلى مجمس اإلدارة في أول 
اجتماع يعقده بعد انتخابو إقرارًا 
خطيًا بما يممكو ىو وكل من 
زوجتو وأوالده القاصريم من 
حصص وأسيم في الشركة 
والشركات األخرى إذا كانت 

ة مساىمة في تمك الشرك
الشركات وبكل تغيير يطرأ عمى 
ىذه البيانات خالل خمسة عشر 
يومًا من تاريخ وقوع التغيير 
وعمى مجمس اإلدارة أن يزود 
المراقب والسوق بنسخ من ىذه 
البيانات وأي تغيير يطرأ عمييا 
 خالل سبعة أيام من تقديميا. 

ال يجوز أن يكون أ.  -94
لرئيس مجمس اإلدارة أو أحد 

عضائو أو المدير العام أو أي أ
موظف في الشركة مصمحة 
مباشرة أو غير مباشرة في 
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اإلشتراك في العروض عمى قدم المساواة 
وفي ىذه الحالة يجب أن يوافق ثمثا 
أعضاء مجمس اإلدارة عمى عرض 
العضو المشترك دون أن يكون لو حق 
حضور جمسة المداولة في الموضوع 
المتعمق بو وتجدد ىذه الموافقة من 

 مجمس اإلدارة سنويًا. 
كل من يخالف أحكام الفقرة )ب( من  (د 

شار إلييم يعزل من األشخاص الم
 منصبو أو وظيقتو في الشركة. 

يحظر عمى رئيس وأعضاء مجمس إدارة  (ه 
الشركة ومديرىا العام وأي موظف يعمل 

 فييا: 
  أن يتعامل بأسيم الشركة بصورة

مباشرة بناًء عمى معمومات اطمع 
عمييا بحكم منصبو أو عممو في 
الشركة كما ال يجوز أن ينقل ىذه 

آخر بقصد المعمومات ألي شخص 
إحداث تأثير عمى أسعار أسيم ىذه 
الشركة أو أي شركة تابعة أو 
قابضة أو حميفة لمشركة التي ىو 
عضو أو موظف فييا أو إذا كان 
من شأن النقل إحداث التأثير ويقع 
باطاًل كل تعامل أو معاممة تنطبق 
عمييا مثل ىذه األمور ويعتبر 
الشخص الذي قام بذلك مسؤواًل عن 

ذي أحدثو بالشركة أو الضرر ال
بمساىمييا أو بالغير إذا أثير بشأنيا 

 قضية. 
  أن يفشي إلى أي مساىم في الشركة

العقود والمشاريع واإلرتباطات 
التي تعقد مع الشركة أو 

 لحسابيا. 

( كل أيستثنى من الفقرة )ب. 
أعمال المقاوالت والتعيدات 
والمناقصات العامة التي يسمح 
فييا لجميع المتنافسين اإلشتراك 
في العروض عمى قدم المساواة 
وفي ىذه الحالة يجب أن يوافق 
ثمثا أعضاء مجمس اإلدارة عمى 
عرض العضو المشترك دون 
أن يكون لو حق حضور جمسة 
المداولة في الموضوع المتعمقف 

ىذه الموافقة من  بو وتجدد
 مجمس اإلدارة سنويًا. 

كل من يخالف أحكام  . ج
الفقرة )ب( من األشخاص 
المشار إلييم يعزل من 
منصبو أو وظيقتو في 

 الشركة. 
يحظر عمى رئيس  -95

وأعضاء مجمس إدارة الشركة 
ومديرىا العام وأي موظف 

 يعمل فييا: 
أن يتعامل بأسيم الشركة  .1

بصورة مباشرة بناًء عمى 
اطمع عمييا بحكم معمومات 

منصبو أو عممو في الشركة 
كما ال يجوز أن ينقل ىذه 



أو إلى غيره أية معمومات أو بيانات 
تتعمق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة 

وكان قد حصل  ليا سرية بالنسبة
عمييا بحكم منصبو في الشركة أو 
قيامو بأي عمل ليا أو فييا وذلك 

مة العزل والمطالبة تحت طائ
بالتعويض عن األضرار التي لحقت 
بالشركة ويستثنى من ذلك 
المعمومات التي تجيز القوانين 
واألنظمة المعمول بيا نشرىا وال 
تحول موافقة الييئة العامة عمى 
إبراء رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة 

 من ىذه المسؤولية. 
رئيس وأعضاء مجمس إدارة الشركة  (و 

من والتكافل تجاه الشركة ن بالتضايمسؤول
 والمساىمين والغير عن: 

  تقصيرىم أو إىماليم في إدارة
الشركة غير أنو في حالة تصفية 
الشركة وظيور عجز في موجوداتيا 
بحيث ال تستطيع الوفاء بإلتزاماتيا 
وكان سبب ىذا العجز التقصير أو 
اإلىمال من رئيس وأعضاء المجمس 

ركة أو أو المدير العام في إدارة الش
مدققي الحسابات لممحكمة أن تقرر 
تحميل كل مسؤول عن ىذا العجز 
ديون الشركة كميا أو بعضيا حسب 
مقتضى الحال7 وتحدد المحكمة 
المبالغ الواجب أداؤىا وما إذا كان 
المسببون لمخسارة متضامنين في 

 المسؤولية أم ال. 

المعمومات ألي شخص آخر 
بقصد إحداث تأثير عمى أسعار 
أسيم ىذه الشركة أ7 أي شركة 
تابعة أو قابضة أو حميفة 
لمشركة التي ىو عضو أو 
موظف فييا أو إذا كان من 
شأن النقل إحداث التأثير ويقع 

و معاممة باطاًل كل تعامل أ
تنطبق عمييا مثل ىذه األمور 
ويعتبر الشخص الذي قام بذلك 
مسؤواًل عن الضرر الذي أحدثو 
بالشركة أو بمساىمييا أو 
 بالغير إذا أثير بشأنيا قضية. 

أن يفشي إلى أي مساىم في  .2
الشركة أو إلى غيره أية 
معمومات أو بيانات تتعمق 
بالشركة وتعتبر ذات طبيعة 
سرية بالنسبة وكان قد حصل 
عمىييا بحكم منصبو في الشركة 
أو قيامو بأي عمل ليا أو فييا 
وذلك تحت طائمة العزل 
والمطالبة بالتعويض عن 
األضرار التي لحقت بالشركة 

ن ذلك المعمومات ويستثنى م
التي تجيز القوانين واألنظمة 
المعمول بيا نشرىا وال تحول 
موافقة الييئة العامة عمى إبراء 
رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة 

 من ىذه المسؤولية. 
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  عن كل مخالفة ارتكبيا أي منيم أو
نظمة المعمول جميعيم لمقوانين واأل

بيا ولنظام الشركة من أي خطأ في 
إدارة الشركة وال تحول موافقة الييئة 
العامة عمى إبراء ذمة مجمس اإلدارة 
دون المالحقة القانونية لرئيس 

 وأعضاء المجمس. 
  تكون المسؤولية المنصوص عمييا

في البند السابق إما شخصية تترتب 
عمى عضو أو أكثر من أعضاء 

الشركة أو مشتركة بين مجمس إدارة 
رئيس وأعضاء المجمس ويكونون 
جميعيم في ىذه الحالة األخيرة 
مسؤولون بالتضامن والتكافل عن 
التعويض عن الضرر الذي نتج عن 
المخالفة أو الخطأ عمى أن ال تشمل 
ىذه المسؤولية أي عضو أثبت 
اعتراضو خطيًا في محضر 
االجتماع عمى القرار الذي تضمن 

و الخطأ وفي جميع المخالفة أ
األحوال ال تسمع الدعوى بيذه 
المسؤولية بعد مرور خمس سنوات 
عمى تاريخ اجتماع الييئة العامة 
الذي صادقت فيو عمى الميزانية 
 السنوية والحسابات الختامية لمشركة. 

تمتزم الشركة بتنفيذ القرارات التي يتخذىا  (ز 
مجمس إدارتيا وبالتصرفات التي يجربيا 

ختصاصو كما تمتزم الشركة في حدود ا
بتعويض أي ضرر ينشأ عن األعمال 
والتصرفات غير المشروعة التي يقوم بيا 

مجمس إدارة الشركة مسؤولن 
بالتضامن والتكافل تجاه الشركة 

 والمساىمين والغير عن: 
ي إدارة تقصيرىم أو إىماليم ف . أ

الشركة غير أنو في حالة 
تصفية الشركة وظيور عجز 
في موجوداتيا بحيث ال 
تستطيع الوفاء بإلتزاماتيا وكان 
سبب سبب ىذا العجز التقصير 
أو اإلىمال من رئيس وأعضاء 
المجمس أو المدير العام في 
إدارة الشركة أو مدققي 
الحسابات لممحكمة أن تقرر 
تحميل كل مسؤول عن ىذا 

جز ديون الشركة كميا أو الع
بعضيا حسب مقتضى الحال7 
وتحدد المحكمة المبالغ الواجب 
أداؤىا وما إذا كان المسببون 
لمخسارة متضامنين في 

 المسؤولية أم ال. 
عن كل مخالفة ارتكبيا أي  . ب

منيم أو جميعيم لمقوانين 
واألنظمة المعمول بيا ولنظام 
الشركة من أي خطأ في إدارة 

ول موافقة الييئة الشركة وال تح
العامة عمى إبراء ذمة مجمس 
اإلدارة دون المالحقة القانونية 

 لرئيس وأعضاء المجمس. 
تكون المسؤولية المنصوص  . ج

عمييا في البند السابق إما 



أي من أعضاء المجمس أو تصدر عنو 
في إدارة الشركة أو بإسميا وليا حق 
الرجوع عميو يقيمة التعويض الذي 

 تكبدتو. 
إذا قدم رئيس مجمس إدارة الشركة  (ح 

القانوني إستقالتو أو فقد المجمس نصابو 
بسبب استقالة عدد من اعضائو فعمى 
الوزير المختص تشكيل لجنة مؤقتة من 
ذوي الخبرة واالختصاص بالعدد الذي 
يراه مناسبًا ويعين ليا رئيسًا نائبًا لو من 
بين أعضائيا لتتولى إدارة الشركة ودعوة 
الييئة العامة ليا لالجتماع خالل مدة ال 

نتخاب تزيد عمى ستة أشير من تاريخ إ
مجمس إدارة جديد لمشركة. ويمنح رئيس 
المجنة وأعضاؤىا مكافأة عمى حساب 

 الشركة وفقًا لما يقرره الوزير. 
عمى مجمس إدارة الشركة أو مدققي  (ط 

حساباتيم أو كمييما تبميغ المراقب إذا 
تبين أن الشركة تعاني من أوضاع مالية 
أو إدارية سيئة أو تتعرض لخسائر 

قوق المساىمين فييا جسيمة تؤثر عمى ح
أو عمى دائنييا وذلك تحت طائمة 
المسؤولية التقصيرية في حالة عدم 
التبميغ عن ذلك ولموزير المختص في أي 
من ىذه الحاالت بناًء عمى تنسيب 
المراقب حل مجمس إدارة الشركة وتشكيل 
لجنة إدارة من ذوي الخبرة واالختصاص 
مة بالعدد الذي يراه مناسبًا لمدة سنة قاب

لمتجديد لسنة أخرى ويعين رئيسًا ليا أو 
نائبًا لمرئيس من بين أعضائيا7 وعميو في 

شخصية تترتب عمى عضو أو 
أكثر من أعضاء مجمس إدارة 
الشركة أو مشتركة بين رئيس 
وأعضاء المجمس ويكونون 
جميعيم في ىذه الحالة األخيرة 
مسؤولون بالتضامن والتكافل 
عن التعويض عن الضرر الذي 
نتج عن المخالفة أو الخطأ 
عمى أن ال تشمل ىذه 
المسؤولية أي عضو أثبت 

في محضر اعتراضو خطيًا 
االجتماع عمى القرار الذي 
تضمن المخالفة أو الخطأ وفي 
جميع األحوال ال تسمع الدعوى 
بيذه المسؤولية بعد مرور 
خمس سنوات عمى تاريخ 
اجتماع الييئة العامة الذي 
صادقت فيو عمى الميزانية 
السنوية والحسابات الختامية 

 لمشركة. 
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ىا مجمس القرارات التي يتخذ
إدارتيا وبالتصرفات التي 
يجربيا في حدود اختصاصو 
كما تمتزم الشركة بتعويض أي 
ضرر ينشأ عن األعمال 
والتصرفات غير المشروعة 
التي يقوم بيا أي من أعضاء 
المجمس أو تصدر عنو في 
إدارة الشركة أو بإسميا وليا 



ىذه الحالة دعوة الييئة العامة خالل تمك 
المدة إلنتخاب مجمس إدارة جديد لمشركة 
ويمنح رئيس المجنة وأعضاؤىا مكافأة 
عمى حساب الشركة وفقًا لما يقرره 

 الوزير. 
مساىم فييا يحق لممراقب والشركة وألي  (ي 

إقامة الدعوى وفق ما تفرضو النصوص 
 الواردة في أحكام قانون الشركات. 

ال يمكن اإلحتجاج باإلبراء الصادر عن  (ك 
الييئة العامة إال إذا سبقو بيان حسابات 
عالن تقرير مدققي  الشركة السنوية وا 

 الحسابات. 
إال األمور التي  اإلبراء ال يشمل ىذا  (ل 

 تمكنت الييئة العامة معرفتيا. 
تمتزم الشركة بإعادة المبالغ الزائدة عمى  (م 

قيمة اسيم الشركة المساىمة العامة 
المطروحة لالكتتاب وذلك وخالل مدة ال 
تزيد عمى ثالثين يوما من تاريخ اغالق 
االكتتاب او اقرار تخصيص االسيم 
 اييما اسبق. واذا تخمفت عن ذلك الي
سبب من االسباب فيترتب لكل من 
المستحقين لتمك المبالغ فائدة عمييا 
تحسب من بداية الشير التالي مباشرة 
لمدة الثالثين يوما المنصوص عمييا في 
ىذه المادة وبمعدل اعمى سعر لمفائدة 
السائد بين البنوك االردنية عمى الودائع 

 الجل خالل ذلك الشير.
يجوز لمشركة اجراء أي تعديل عمى  ال (ن 

عقد تأسيسيا أو نظاميا االساسي ، بما 
في ذلك غاياتيا أو زيادة رأس ماليا أو 

حق الرجوع عميو يقيمة 
 التعويض الذي تكبدتو. 

مجمس  إذا قدم رئيس -98
إدارة الشركة إستقالتو أو فقد 
المجمس نصابو القانوني بسبب 
استقالة عدد من اعضائو فعمى 
الوزير المختص تشكيل لجنة 
مؤقتة من ذوي الخبرة 
واالختصاص بالعدد الذي يراه 
مناسبًا ويعين ليا رئيسًا نائبًا لو 
من بين أعضائيا لتتولى إدارة 
الشركة ودعوة الييئة العامة ليا 

الجتماع خالل مدة ال تزيد ل
عمى ستة أشير من تاريخ 
إنتخاب مجمس إدارة جديد 
لمشركة. ويمنح رئيس المجنة 
وأعضاؤىا مكافأة عمى حساب 
 الشركة وفقًا لما يقرره الوزير. 

عمى مجمس إدارة  -99
الشركة أو مدققي حساباتيم أو 
كمييما تبميغ المراقب إذا تبين 
أن الشركة تعاني من أوضاع 

أو إدارية سيئة أو  مالية
تتعرض لخسائر جسيمة تؤثر 
عمى حقوق المساىمين فييا أو 
عمى دائنييا وذلك تحت طائمة 
المسؤولية التقصيرية في حالة 
عدم التبميغ عن ذلك ولموزير 
المختص في أي من ىذه 
الحاالت بناًء عمى تنسيب 



تخفيضو اال بعد الحصول عمى موافقة 
خطية مسبقة من البنك المركزي او اي 
جية أخرى تقضي التشريعات النافذة 
الحصول عمى موافقة مسبقة منيا عمى 

 لمشار الييا .اجراء اي من االمور ا
تعتبر الذمة المالية لمشركة المساىمة  (س 

العامة مستقمة عن الذمة المالية لكل 
مساىم فييا و تكون الشركة 
بموجوداتيا و امواليا مسؤولة عن 
الديون وااللتزامات المترتبة عمييا وال 
يكون المساىم مسؤوال تجاه الشركة عن 
تمك الديون و االلتزامات اال بمقدار 

 التي يممكيا في الشركة.االسيم 
تسري أحكام قانون الشركات النافذ  (ع 

 12وقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 
وتعميمات الحوكمة  2021لسنة 

 المعمول بياالخاصة بشركات التأمين 
وغيره من القوانين واألنظمة والتعميمات 
األردنية ذات العالقة وسارية المفعول 
 عمى جميع شؤون الشركة التي لم ينص
عمييا عقد التأسيس والنظام األساسي 
لمشركة وحيثما تتعارض أو تناقض تمك 
األحكام مع األحكام الواردة في عقد 

 تأسيس الشركة أو نظاميا األساسي. 
 
 

المراقب حل مجمس إدارة 
الشركة وتشكيل لجنة إدارة من 

واالختصاص بالعدد  ذوي الخبرة
الذي يراه مناسبًا لمدة سنة قابمة 
لمتجديد لسنة أخرى ويعين 
رئيسًا ليا أو نائبًا لمرئيس من 
بين أعضائيا7 وعميو في ىذه 
الحالة دعوة الييئة العامة خالل 
تمك المدة إلنتخاب مجمس إدارة 
جديد لمشركة ويمنح رئيس 
المجنة وأعضاؤىا مكافأة عمى 

قًا لما يقرره حساب الشركة وف
 الوزير. 

يحق لممراقب والشركة  -100
وألي مساىم فييا إقامة الدعوى 
وفق ما تفرضو النصوص 
الواردة في أحكام قانون 

 الشركات. 
ال يمكن اإلحتجاج أ.  -101

باإلبراء الصادر عن الييئة 
العامة إال إذا سبقو بيان 
حسابات الشركة السنوية 
عالن تقرير مدققي  وا 

 الحسابات. 
إال  اإلبراء مل ىذا ال يشب. 

األمور التي تمكنت الييئة 
 العامة معرفتيا. 

تمتزم الشركة بإعادة  -102
المبالغ الزائدة عن اإلكتتاب إلى 
المكتتبين في موعد أقصاه 



ثالثين يومًا من تاريخ إغالق 
االكتتاب وفي حالة تجاوز ىذه 
المدة تصبح الشركة ممزمة بدفع 
الفوائد التي استحقت عمى ىذه 
األموال المودعة في حساب 
الشركة عمى أن ال يقل معدل 

%( في جميع 7الفائدة عن )
األحاول ويبدأ احتساب الفائدة 
بعد شير من تاريخ إغالق 

ينص عمى  االكتتاب7 ويجب أن
ذلك في نشرة اإلصدار7 عمى 
أنو جميع األحوال يجب اعادة 
المبالغ الزائدة مع فوائدىا إلى 
المكتتبين خالل ثالثة أشير من 

 تاريخ إغالق االكتتاب. 
تسري أحكام قانون الشركات وغيره -103

من القوانين واألنظمة األردنية ذات 
العالقة وسارية المفعول عمى جميع 
شؤون الشركة التي لم ينص عمييا عقد 
التأسيس والنظام األساسي لمشركة وحيثما 
تتعارض أو تناقض تمك األحكام مع 
األحكام الواردة في عقد تأسيس الشركة 

 أو نظاميا األساسي. 
 

 

 


