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 التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 

بان يساهم كل منهم في مـشروع  , بمقتضاه شخصان اواكثر  ,هي عقد يلتزم    : الشركة  
القتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع مـن ربـح   ,بتقديم حصة من مال او من مقدمات عينية  , 

ويجوز ان تؤسـس الـشركة   , لكل شريك وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية    
  .او تؤول لشخص واحد,من شخص واحد 

  
 اوجـزء منهـا فـي       بأنه قيام الشريك ببيع حصصه    : ويعرف التنازل عن الحصص     

   .الشركة لشريك اخر او للغير وفق اجراءات قانونية محددة
  

 1997لـسنة  ) 22(من قانون الـشركات رقـم    ) 73،  72(نظمت أحكام المادتين    وقد  
إلـى   الشركات ذات المسؤولية المحدودة      عن الحصص في  ) التنازل(ببيع  إجراءات  /تعديالته  و

أي من الشركاء أو لغيرهم بموجب سند تحويل حصص تكون صيغته منصوص عليهـا فـي                
النظام األساسي للشركة الذي يتم اعتماده من قبل مراقب عام الشركات ويتم التوقيع على سـند        

مراقب عام الشركات أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العـدل أو              أمام  ) التنازل( البيع
ازل لدى دائرة مراقبة الـشركات  ـند التنـق سـم توثي ـأحد المحامين المجازين، وبعد ذلك يت     
إذا كان أحد األطـراف شـركة    ) باأللف6(او )  باأللف3(واستيفاء رسوم الطوابع عليه بواقع   

ة باإلضافة إلى دفع أجور النشر بالجريدة الرسمية وبدل إيـداع  مساهمة عامة أو مساهمة خاص  
السند حيث ال يعتد بسند التنازل إال بعد توثيقه لدى دائرة مراقبة الـشركات ودفـع الرسـوم                  

  .القانونية
  
  
  -:ص إلى األمور التاليةلخنو
  .شركةيجب أن يكون وفق الصيغة المعتمدة بالنظام األساسي لل) البيع( سند التنازل    -1
  
أو خطيـاً  يتم توقيع البائع والمشتري والشهود أمام مراقب عام الشركات أو من يفوضه                -2

  .أمام الكاتب العدل أو احد المحامين المجازين
  
ال يعتد بالسند إال من تاريخ توثيقه لدى دائرة مراقبـة الـشركات واسـتيفاء الرسـوم                    -3

  .المقررة
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زل وفق صـيغه أسـئلة لـسهولة إيـصال          وعلى ضوء ذلك أبين إجراءات التنا     
  -:المعلومة

  
  

  -:أوالً
  هل يجوز للشركاء التنازل عن حصصهم في الشركة فيما بينهم؟

يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتنازل أي شريك عن حصصه كاملة أو جزء منها إلـى شـريك                  
  .أخر دون موافقة بقيه الشركاء

  
  
  

   -:ثانياً
  ؟حصته أو كاملها لغير الشركاءهل يجوز للشريك أن يبيع جزء من 

  -:ال يجوز للشريك ببيع حصته أو جزء منها للغير إال بإتباع اإلجراءات القانونية التالية
  
أن يقدم الشريك الذي يرغب في بيع حصصه او جزء منها للغير طلب إلى مدير الـشركة                 - أ

لمراقـب   ونسخة من الطلب إلى كل شريك وإلـى ا – حسب واقع الحال –او هيئة مديرها    
  -:ويجب أن يتضمن الطلب األمور التالية

  
  

  .عدد الحصص التي يرغب ببيعها -
  
  .يسعر الحصة الواحدة بالدينار األردن -
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  -:وتكون صيغة الطلب على النحو التالي
  
  

  ....................أو السيد رئيس هيئة مديري شركة................... السيد مدير عام شركة 
  

   واحترام،،تحية
  

  بيـــع حصـص :الموضوع
  

  
  /   /    بتاريخ  .......... م والمسجلة تحت رقم .م.ذ........حيث أنني شريك في شركة 

  
  (   حصة من حصصي في الشركة بواقع (   ) حصة، وأرغب ببيع كامل حصصي أو (  ) وأملك في الشركة 

  
  .دينار للحصة الواحدة) 
  
  

  .لى السادة الشركاء إلبداء الرغبة في الشراء وبخالف ذلك بيعها للغيريرجى التكرم بعرض طلبي ع
  
  
  

  مراقب عام الشركات/ نسخة
                                         االسم        

                                                                     التوقيع
  ريخ         التا        السادة الشركاء/ نسخة

               
  
  
  
يتوجب على هيئة المديرين  أو المدير العام تبليغ باقي الشركاء بشروط التنـازل إمـا                   -ب

 أسـبوع مـن     بتسليم الكتاب باليد مقابل التوقيع أو إرسالها بالبريد المسجل وذلك خالل          
ويتوجب على رئيس هيئة المديرين أو المـدير العـام إبـالغ            تاريخ تقديم طلب البيع،     

ضمن المـدة القانونيـة تحـت    م بتبليغ كافة الشركاء  عام الشركات خطياً بأنه قا     مراقب
  . الضرر الذي يلحق بالشريك المتضررعنطائلة المسؤولية بالتعويض 
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  -: من الشركة على النحو التاليمروسوتكون صيغة الكتاب الموجهة للشركاء على ورق 
  
  

  :.....حضرة الشريك
  :العنوان
  :التاريخ

  
  واحتــرام،،،تحيـة 

  
  عرض بيع حصص :الموضوع

  
حصة من حصصه او كامل حصصه      (      ) قد تقدم بتاريخ بطلب لبيع      ....... أرجو أن أعلمكم بأن الشريك    

  .دينار للحصة الواحدة (       ) حصة بواقع (   ) والبالغة 
  

يوماً من تاريخه، وبخـالف     يرجى التكرم بإعالمنا في حال رغبتكم بالشراء بالسعر المعروض خالل ثالثون            
  .ذلك سوف يتم بيع الحصص للغير وفق الشروط المذكورة أعاله

  
  مــع االحتــرام،،،

  
  :رئيس هيئة المديرين            
  :االســم            
  :التوقيـع             

  
  
  
  
في حال تقدم شريك أو أكثر للرغبة بالشراء بالسعر المعـروض تقـسم الحـصص بـين       -ج

  .راء كل بنسبه حصته في رأسمال الشركةالشركاء الراغبين بالش
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  -:ثالثاً
في حال رغبة شريك أو أكثر بشراء الحصص المعروضة للبيـع وال يوافـق علـى الـسعر                  

  -: اإلجراءات التالية إتباعالشركاء الراغب بالشراء/ المعروض فيتوجب على الشريك 
  
تقدم بطلب لـرئيس هيئـة    يتوجب على الشريك الراغب بالشراء ويعتبر السعر مبالغ فيه ال           - أ

 بالشراء بالسعر العادل وليس المعروض ويكـون الطلـب علـى النحـو              رغبتهالمديرين  
  -:التالي

  
  

  ..............السيد رئيس هيئة مديري شركة   
  

  تحية واحترام،،
  شــراء حصـص :الموضوع

  
حصة من حصـصه فـي       ) (   بخصوص رغبة الشريك ببيع     /   /        تاريخ      .....أشير لكتابكم رقم    

  .الشركة فإنني أرغب بشراء كامل الحصص المعروض للبيع وبالسعر العادل، حيث أن السعر مبالغ به
  مع االحترام

  
  مراقب الشركات/ نسخة

  
  
  
  
أن يكون الطلب المقدم لرئيس هيئة المديرين ضمن مدة ثالثـين يـوم المـذكورة بالبنـد            -ب
  )ب/ج(
  
مجرد ورود الطلب يكتب رئيس هيئة المديرين خطاب لمراقب عام الشركات مرفق بـه                -ج

طلب الراغب بالشراء وبالسعر العادل لتعيين مدقق حسابات قانوني لتقدير قيمة الحـصة             
  .ويعتبر تقريره نهائياً

  
 تكون أتعاب الخبير مناصفة بين البائع والمشتري، وفي حال عدم التزام الشريك بإتمـام                 -د

ن مسؤوالً عن تلـك النفقـات تجـاه         وعملية البيع أو الشراء بعد صدور التقرير فإنه يك        
  .الشركة
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  -:رابعاًً
  حال تقديم الخبير تقريره ما هو اإلجراء؟ 

أما أن يقوم الشريك الراغب بالشراء بالسعر المقدر من قبل الخبير أو يعتذر عن الشراء وفـي           
بيع بيعها للغير بالسعر المقدر من الخبيـر فقـط ويتحمـل       هذه الحالة يحق للشريك الراغب بال     

  . والذي عدل عن البيع أتعاب الخبير  الشريك الراغب بالشراء 
  
  
  
  

  -:خامساً
   العدول عن البيع بعد تقرير الخبير؟ عهل يحق للراغب بالبي

  . يحق له العدول عن البيع ويتحمل أتعاب الخبير 
  
  

  -:اًسادس
  زل عن حصصه في الشركة بغير البيع؟هل  يجوز للشريك التنا

  
األصل يجوز للشريك التنازل عن كامل حصصه او أي جزء منها في الشركة بغير  البيع مثل                 

  -:آو الوقف ولكن بشروط محددة وهيبه هال
  
  
  
  .ةإلى الزوجة أو ألحد األقارب حتى الدرجة الثالث) بغير البيع ( بهأن تكون اله -أ
  

  .الوقف لجهة خيرية -ب
  

  .وفي هذه الحالة يتم إعالم مدير الشركة أو هيئة المديرين بهذا التنازل
  

ي للشركة يمنع ذلك، حيـث أن هـذا   سهناك نص في النظام األساويشترط في ذلك أن اليكون     
  .األمر متروك لقرار الشركاء
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  -:اًسابع
  هل يجوز دخول ورثه الشريك المتوقي للشركة ؟

قل حكماً  حصته إلى ورثته وينطبق هذا الحكم على الموصـي            في حال وفاة أحد الشركاء فتنت     
  .لهم بأي حصة من الحصص في الشركة

  
  

  -:ثامناً
  ما هي اإلجراءات والوثائق الالزمة لتسجيل سندات التنازل لدى مراقب عام الشركات؟

  
  سندات تنازل موقعه من البائع والمشتري ومصادق عليها حسب األصول   -أ
 بموجب قسائم بريد مسجل بدخول شريك جديد للشركة وعـدم رغبـتهم         إعالم الشركاء    -ب

  .بالشراء
  كشف بأسماء الشركاء ومقدار حصصهم قبل وبعد التنازل   -ج
  صورة عن هوية أحوال مدنية إذا كان شريك جديد   -د
عاة نظام االسـتثمارات العربيـة واألجنبيـة الـسارية       اإذا كان الشريك غير أردني مر       -هـ

  المفعول
كتاب موقع من رئيس هيئة المديرين أو المدير العام مرفق به كافة الوثائق المشار إليها                  -و

  أعاله
  دفع الرسوم القانونية على عملية التنازل   -ز
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  -:اًتاسع
  ؟ما هي الصيغة المعتمدة لسند التنازل

  
  -:تكون الصيغة على النحو التالي

  
  سند تحويل حصص

  
مقابل مبلغ            ) البائع/ والمسمى فيما بعد بالمتنازل له  (                   من الجنسية               أنا الموقع أدناه                

/ والمـسمى فيمـا بعـد بالمتنـازل لـه     (    الجنسية        ديناراً أردنياً دفعها لي السيد                                        
  ).المشتري

  
  شتري السيدالم/ بعت بموجب هذا السند إلى المتنازل له/ تنازلت

أو كامل حصصي والبالغة             حصة في الشركة بمبلغ وقـدره          دينـار       / حصة من حصص    
  .أردني

  
  وأن القيمة االسمية للحصة الواحدة دينار أردني واحد

  
 البيـع / بما في ذلك األرباح التي تستحق هذه الحصص اعتبارا  من السنة المالية التي جرى فيها هذا التنـازل    

المشتري أو لورثته أو المنفذ لوصيته والقيم على تركته حق ملكية هذه الحصص بمقتضى جميع               /وللمتنازل له 
  .الشروط التي كنت أملكها عند تنظيم هذا السند

  
هذه الحصص باإلسناد لهذا الـسند وبموجـب   ) التنازل لي عن  ( المشتري أوافق على شراء     / وأنا المتنازل له  

  .بعد أن أطلعت على عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسيالشروط الواردة فيه 
  
  

  /    /تحريراً في  
  البائع/   المتنازل    المشتري/ المتنازل له             شـاهد    شاهد
  االسم        االسـم      االسـم      االسم

  التوقيع     التوقيـع   التوقيـع      التوقيع
  

  : المحامي
  .أمامي وبمعرفتي وأصادق على صحة التواقيعتم التوقيع على جميع عناصر هذا النموذج 

  
  :االسم
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  -:حادي عشر
  هل مدقق الحسابات المعين من قبل المراقب  له مدة محددة لتقديم تقريره؟ 

  
لم ينص القانون على مدة محددة وكان من األجدر أن يكون هناك نص محـدد قابـل للتمديـد         

حتى ال يكون هناك تـسويف وإلحـاق ضـرر         ألسباب مبررة أسوة بإجراءات االندماج وذلك       
  .سواء بالبائع أو المشتري

  
  
  
  

  -:ثاني عشر
في حال تقديم التقرير لمراقب الشركات ما هي المدة القانونية لتنفيـذ إجـراءات التنـازل او                 

  العدول عنها؟
مـن قـانون    ) 284(ال يوجد نص بهذا الخصوص ولكن يتبع األحكام العامة الواردة بالمـادة             

ت وهي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال خطاب المراقب إلدارة الشركة، وذلـك         الشركا
  .لضمان عدم إلحاق الضرر بأي جهة

  
  

  -:ثالث عشر
 أي ال أحـد يرغـب       –ما هي اإلجراءات القانونية في حال أصبح يبيع الحـصص متعـسراً             

  بالشراء؟
  

مزاد العلني وفـق التعليمـات      يقدم الراغب بالبيع طلب لمراقب عام الشركات لبيع حصصه بال         
  .الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة
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