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  تحول الشركات
  
  

   -:مقدمھ
  

لقد شھد العالم تقدم ھائل في شتى ن واحي الحی اة ومنھ ا ف ي مج ال ال صناعة والتج ارة            
واالتصاالت حتى أصبح الع الم قری ة ص غیره ، ولك ي یح افظ المجتم ع عل ى مقوم ات          
وجوده وعلى شخصیتھ، یجب أن یكون لدیھ قدرة على مواكبة التطورات والمحافظ ة    

یحتاج الى جھد ب شري وم ادي كبی ر ، كم ا یحت اج ال ى أم وال ، ل ذا ف ان          علیھا ، وھذا   
الدول  ة یتوج  ب علیھ  ا ان ال تبق  ى معتم  ده عل  ى رؤوس األم  وال ال  صغیرة الن اإلبق  اء  
على ذلك تبق ى غی ر ق ادرة عل ى التغیی ر ومواكب ة التط ورات العالمی ة ، وق د انتھج ت                    

واقھا أمام مختلف أنواع الشركات، المملكة سیاسة االنفتاح على دول العالم وفتحت أس
واس  تقطبت االس  تثمارات بموج  ب ت  شریعات جاذب  ھ وموطن  ھ لالس  تثمار، وللمحافظ  ة   
على شركتنا الوطنیة كان ال بد من تشجیع الشركات الصغیرة على التحول الى أشكال 
اخرى توفر لھا األموال الكافیة ، لتصبح الشركة قویة  وقادرة على المنافسة الداخلی ة     
والخارجیة من خ الل تعزی ز مركزھ ا الم الي ، خ صوصًا وان ال شركات الكبی رة ف ي                

  . العالم كانت شركات عائلیة وتحولت الى المساھمة العامة 
  

   -:لذلك فان موضوع تحول الشركات لھ أھمیة وفوائد متعددة ومنھا 
  
 الح د م ن انق ضاء ال شركة وت صفیتھا حی  ث یك ون س بب التح ول لتف ادي انق  ضاء            -1

ال  شركة ف  ي بع  ض األحی  ان ومنھ  ا وف  اه ال  شریك المت  ضامن والنزاع  ات بی  نھم       
والمسؤولیة الالمحدوده للشركاء فبدًال من تصفیتھا یتم تحویلھا الى شركة أموال   

  . وتحدید مسؤولیة الشریك بمقدار حصتھ 
  
ج  ذب رؤوس األم  وال وإع  ادة توظیفھ  ا ف  ي مختل  ف مج  االت االس  تثمار وھ  ذا         -2

مم  ا ی  صبح ھن  اك زی  ادة ف  ي الت  دفقات    . شركات الم  ساھمة العام  ة  یظھ  ر ف  ي ال   
  .  النقدیة وزیادة فرص العمل 
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  . قدرتھا على مواكبة التطویرات االقتصادیة في ظل منظمة التجارة الدولیة    -3
ونظرًا ألھمیة ھذا األمر ف ان الم شرع األردن ي ك ان س بقًا بھ ذا األم ر ب ان ع الج                  

 وقانون ال شركات رق م   1981 الشركات المؤقت لسنة تحول الشركات في قانون  
  . 1997لسنة ) 22( ومن ثم قانون الشركات رقم 1989لسنة ) 1(

  
وان إج  راءات التح  ول لھ  ا أھمی  ة قانونی  ة كبی  ره لم  ا لھ  ا م  ن أث  ار تم  س حق  وق        

  . الشركاء وذوي العالقة
   

  
  ماھیھ التحول

  
 إج  راءات تح  ول ال  شركة ، م  ن ق  انون ال  شركات) 221-216(ح  ددت أحك  ام الم  واد 

حیث ان تحول الشركة ینقل شكلھا المسجل سابقًا الى شكل جدی د م ع بق اء شخ صیتھا          
  . المعنویة 

  
عند الب دء بفك رة إن شاء ش ركة ب ین ع دد م ن األش خاص ، ف أنھم یخت اروا اح د أش كال                 

   -:من قانون الشركات وھي ) أ/6(الشركات المنصوص علیھا بأحكام المادة 
  
  . تضامن  شركة -
  .  شركة توصیة بسیطة -
  .  شركة ذات مسؤولیة محدودة -
  .  شركة توصیة باألسھم -
  .  شركة مساھمة خاصة -
  . شركة مساھمة عامة-
  

ویتم اختیارھم لشكل الشركة وفق االتفاق بی نھم وبم ا یتواف ق وغای ات ال شركة وم دى        
ی ر الظ روف االقت صادیة ، او    إمكانیاتھم المادیة ، وفي أثناء حی اه ال شركة ونظ رًا لتغی    

توس  ع ن  شاط ال  شركة والنج  اح ف  ي أعمالھ  ا ، مم  ا یق  ود ال  شركاء عل  ى ض  وء تل  ك           
الظ  روف ال  ى التفكی  ر ب  شكل ال  شركة والتح  ول لن  وع آخ  ر یتواف  ق والظ  روف الت  ي      
طرأت على الوضع االقت صادي ون شاطھم التج اري ، وباإلض افة ال ى أس باب أخ رى            
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ھ  ا تحدی د م  سؤولیة ال  شریك بمق  دار ح  صتھ ، وع  دم  ت ؤدى ال  ى تحوی  ل ال  شركة واغلب 
  . المخاطرة بكافة أموالھ 

  
  
  
  

  تعریف تحول الشركة 
  

ھ   و تغیی   ر ف   ي ال   شيء م   ع بق   اء أص   لھ ، أو قی   ام       -:التحــــــــــــول لغــــــــــــــة
الشركة بتغییر شكلھا القانوني الذي ھو علی ھ ، ال ى            

  . شكل آخر دون انقضائھا 
  

  . تغییر شكل الشركة من شكل الى شكل اخر  -: قانون الشركاتوالتحول في
  
  
  
  
  

  
  أساب تحول الشركة 

  
عندما یرغب الشركاء في الشركة بالتحول من شكل الى آخر ، فال سؤال ال ذي یتب ادر       
الى الذھن ما األسباب التي تدفع الشركاء للتحول ؟ ولإلجابة على ذلك فقد تك ون اح د      

   -:األسباب ومن ضمنھا 
  . تغییر الظروف االقتصادیة  -
  .  زیادة واتساع نشاط أعمال الشركة، مما یتطلب منھا التوسع باألعمال-
  .  تغییر الشركاء -
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  الفرق بین االندماج والتحول 
  
   -: من حیث التعریف-1
  

ان   دماج ش   ركة او أكث   ر م   ن ش   ركة او ش   ركات أخ   رى ت   سمى      :االندماج* 
كة او الشركات األخرى المندمجة الشركة الدامجة وتنقضي الشر

فیھا وتزول الشخصیة االعتباری ة لك ل منھ ا او بان دماج ش ركتین          
أو أكث  ر لتأس  یس ش  ركة جدی  دة تك  ون ھ  ي ال  شركة الناتج  ة ع  ن     

وتنق  ضي ال  شركات الت  ي ان  دمجت بال  شركة الجدی  دة    . االن  دماج 
  . وتزول الشخصیة االعتباریة لكل منھا 

  
ل شركة م  ن ش كل ال  ى اخ ر م  ع بق اء الشخ  صیة     ھ و تغیی ر ش  كل ا     :التحول* 

  .  االعتباریة للشركة وعدم نشوء شخص اعتباري جدید 
  
   -: من حیث المحل-2
  

  . بین شركتین أو الكثر    :االندماج* 
  

  .  نفس الشركة التي تقوم بإجراء أي انھا عملیة ذاتیة لطرف واحد   :التحویل* 
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   -: من حیث اآلثار-3
  

ف  ي ح  ال ال  ضم انق  ضاء ش  ركة او الكث  ر، وق  د ی  ؤدي ال  ى زوال       :االندماج* 
  . الشركتین ونشوء شركة جدیدة في حالھ االندماج بالمزج 

  
ال یترتب على إجراء تحول الشركة انقضائھا ، بل ت ستمر ب ذات               :التحویل* 

  .  الشخصیة المعنویة
  

ول واالن  دماج وب  الرغم م  ن الف  رق ب  ین االن  دماج والتحوی  ل ، اال ان إج  راءات التح        
 . المساھمین / یؤدیان الى تغییر في حقوق الشركاء 
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  األحكام الخاصة بتحول شركة التضامن والتوصیة البسیطة

  
ان تحول الشركة ال یتم اال على الشركات المسجلة في سجل دائ رة مراقب ة ال شركات        

العتباری ة  وفق األحكام المنصوص علیھا بقانون الشركات ، والتي تتمتع بالشخصیة ا    
من قانون الشركات الن الغایة م ن إج راء تح ول    ) 4(المنصوص علیھا بأحكام المادة  

م ن  ) 215(حی ث أج ازت الم ادة     . صفة ال شركة ھ ي احتفاظھ ا بشخ صیتھا المعنوی ة            
ق  انون ال  شركات ل  شركة الت  ضامن أن تتح  ول ال  ى ش  ركة توص  یة ب  سیطة كم  ا یج  وز   

ركة ت   ضامن ، وذل   ك بموافق   ة جمی   ع  ل   شركة التوص   یة الب   سیطة أن تتح   ول ال   ى ش    
  . الشركاء

  
وان عملیة إجراء تحویل صفة ال شركة یتطل ب قب ل أي ش يء موافق ة جمی ع ال شركاء            
في الشركة الراغبة في تحویل صفتھا، الن التحول ال یقع بق وة الق انون ، باس تثناء م ا        

اص  رًا او اذا ك  ان ب  ین ورث  ھ ال  شریك المت  وفي ق( الت  ي ت  نص ) 3/أ/30( ورد بالم  ادة 
فاق  دا لألھلی  ة القانونی  ة ، فی  نظم ال  ى ال  شركة ب  صفة ش  ریك موص  ي وتتح  ول عن  دھا      

ویج ب اتب اع اإلج راءات التالی ة الس تكمال      ) الشركة حكمًا الى شركة توصیة ب سیطة       
   -:إجراءات التحویل وھي 

  
عند الرغب ة بتح ول ال شركة م ن ت ضامن ال ى ش ركة توص یة ب سیطة او العك س ، ی تم              

طلب وبیان تغییرات على عقد الشركة ، وعقد شركة موقعا من جمیع الشركاء التقدم ب
مبینًا فیھ كافة البیان ات المطل وب اج راء التغیی رات علیھ ا ، وعق د ش ركة جدی د موق ع                

  . ایضَا
  

وبعد دراسة الطل ب ی تم الموافق ة ح سب األص ول واس تیفاء الرس وم القانونی ة والن شر            
  . وإصدار شھادة بذلك 

  
م ن ق انون   ) ج/ب/11(او ال رفض ألحك ام الم ادة    /ع إج راءات الموافق ة و  حی ث تخ ض  

  . الشركات 
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األحكام الخاصة بتحول شركة التضامن والتوصیة البسیطة الى شركة ذات 

  مسؤولیة محدودة او شركة توصیة باالسھم او شركة مساھمة خاصة
  
  

سؤولیة مح دودة  تحول شركة التضامن والتوصیة البسطة الى ش ركة ذات م        -:اوال
   -:او مساھمة خاصة یتطلب من الشركاء اتخاذ اإلجراءات التالیة 

  
تقدیم طلب موقع من جمیع الشركاء یبین رغبتھم ف ي تح ول ص فة ال شركة ال ى             -1

ش  ركة ذات م  سؤولیة مح  دودة او م  ساھمة خاص  ة ویك  ون ص  یغھ الطل  ب عل  ى  
   -:النحو التالي
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   ،،،، عطوفة مراقب عام الشركات االكرم
  

  تحیة واحترام ،،،، 
  
  تحویل صفة شركتنا لشركة ذات مسؤولیة محدودة  :الموضوع        
  

بت   اریخ ) 1(وش   ركاه والم   سجلة ل   دیكم تح   ت رق   م ...... نح   ن ال   شركاء ف   ي ش   ركة 
 والم  سجلة ف   ي س   جل ش   ركات الت   ضامن براس   مال مق   داره ال   ف دین   ار   1/1/2000

ش ركتنا م ن ش ركة ت ضامن ال ى ش ركة        وغایاتھا تجارة عامة ، نرغ ب بتحوی ل ص فة           
وذل  ك لغای  ات توس  یع ن  شاطنا االقت  صادي وتوس  ع أعم  ال       . ذات م  سؤولیة مح  دودة  

  . الشركة 
  

م  ن ق   انون  ) 56(ونرغ  ب باالحتف  اظ باس  م التج  اري ل   شركتنا عم  ًال باحك  ام الم  ادة        
 م ا  الشركات، ونحن على استعداد لدفع الرسوم القانونیة المترتبة على ذلك مرفقًا طی اً     

   -:یلي
  
 ممكن ان تكون لھا مركز مالي اذا ل م یم ر   –میزانیة الشركة آلخر سنتین مالیتین     -1

  . على تأسیس الشركة اكثر من سنة 
  
  . كشف مفصل بالموجودات وقیمتھا والمعززات لذلك ومطلوبات الشركة   -2
  

  .راجیًا التكرم باستكمال إجراءات تحول الشركة 
  

              مع االحترام ،،،،                      
  

) م صادقة مح امي عل ى التوقی ع     + التوقی ع  + االس م الرب اعي   (توقی ع جمی ع ال شركاء    
والغای  ة م  ن ذل  ك للتأك  د م  ن جدی  ھ طل  ب ال  شركاء وع  دم األض  رار ب  األطرف ذوي        

  . العالقة
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   -:وبعد دراسة الطلب من قبل مراقب عام الشركات

حامي الشركة صیغھ إعالن طلب تحویل ص فة ال شركة      یتم إعطاء الشركاء او م       -1
ویتم نشر اإلعالن في صحیفتین یومیتین على األقل على نفقة الشركة ویبین ف ي       
اإلعالن  ان كان ھناك اعتراضات من الدائنین او الغیر وال ی تم تحوی ل ال شركة          

ة عل ى  اال بموافقة خطیة من الدائنین الذین یملكون أكثر من ثلث ي ال دیون المترتب        
  . الشركة

  
  .التحقیق من صحة تقدیرات صافي تقدیرات حقوق الشركاء   -2
كون ال شركة الراغب ة ب التحول ل دیھا موج ودات نقدی ة وعینی ة وتظھ ر بالبیان ات              

. المالیة باقل من قیمتھا السوقیة والفعلیة، وبی ان التق دیرات المقدم ة م ن ال شركاء       
الحقیق ة للموج ودات والمطلوب ات وذل ك     فال بد من التأكید والوق وف عل ى القیم ة        

لتحدید صافي حقوق الشركاء ، وحتى ال ی تم ھن اك أي ن وع م ن أن واع االحتی ال        
س  واء بزی  ادة او تخف  یض قیم  ة الموج  ودات والمطلوب  ات ع  ن القیم  ة الفعلی  ة او     

  . السوقیة 
وبالتالي فان للمراقب الشركات أن یعی ین خبی ر او أكث ر للتحق ق م ن ص حة ھ ذه                

  .قدیرات وتتحمل الشركة أتعاب الخبراء وفق ما یحدده مراقب عام الشركات الت
  
وتقدم اللجنة تقریرھا التفصیلي وبیان صافي حقوق الشركاء وكان یتوجب عل ى       

  . المشرع تحدید مدة لتقدیم اللجنة تقریرھا
  
وبعد ذلك یتم الموافقة على تحول الشركة، واستكمال إجراءات التسجیل والنشر         -3

  . وفي حال الرفض تخضع إلجراءات االعتراض والطعن 
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   -:تحول الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى شركة مساھمة خاصة  -:ثانیًا

   -:یتطلب من ھیئة مدیري الشركة اتباع االجراءات التالیة   
   

دع  وة ھیئ  ة الم  دیرین لمناق  شة موض  وع تح  ول ص  فة ال  شركة ال  ى ش  ركة       -1
سباب الموجبة لذلك والمبررات االقت صادیة واث ر ذل ك         مساھمة خاصة واأل  

  . على الشركة والشركاء
عق  د اجتم   اع لھیئ  ة الم   دیرین وی  تم فی   ھ مناق  شة كاف   ة االم  ور المالی   ة         -

واالداری   ة والقانونی   ة واالس   باب والمب   ررات الالزم   ة لتحوی   ل ص   فة   
 الشركة وفي حال الموافقة على فكرة تحول الشركة یتخذ قرار بتوجی ة        

ال  دعوة الجتم  اع  الھیئ  ة العام  ة غی  ر ع  ادي لمناق  شة ام  ر تح  ول ص  فة   
   -:الشركة وتكون الدعوة على النحو التالي
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  دعوة لحضور اجتماع الھیئة العامة غیر العادي
  .م.م.ذ..................... لشركة 

  
  .: ..................عدد الحصص: ............................  اسم الشریك  

  : ............................ العنـــــــوان   
  

دعوتكم لحضور اجتماع الھیئة العامة غیر العادی ة  ..........  یسر ھیئة مدیري شركة    
   -:لمناقشة األمور التالیة/   /   بتاریخ   ....... الساعة .... المقرر عقد یوم 

  
ح  دودة ال  ى ش  ركة   مناق  شة تح  ول ص  فة ال  شركة م  ن ش  ركة ذات م  سؤولیة م         -1

  . مساھمة خاصة 
تف   ویض ھیئ   ة الم   دیرین بإع   داد عق   د التأسی   سي والنظ   ام األساس   ي لل   شركة         -2

وتفوی  ضھم باس  تكمال كاف  ة اإلج  راءات القانونی  ة ل  دى كاف  ة الجھ  ات الرس  میة      
  . وغیر الرسمیة 

  
وفي حال عدم تمكنكم من الحضور یمكنكم توكیل اح د ال شركاء عل ى ق سیمة التوكی ل            

  . رفقة الم
  
  مع االحترام ،،،                   
  

                                                                        االسم رئیس ھیئة المدیرین 
                                                                                       التوقیع
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  نموذج توكیل
  

ح صة ف ي راس مال ال شركة ،     ..... واملك ............... في شركة ..... ....انا الشریك  
لحضور اجتماع الھیئة العامة غی ر العادی ة لل شركة المق رر       .... فأنني أفوض الشریك    

واي اجتم اع یؤج ل الی ة والت صویت         ..... ت اریخ   ......... ال ساعة   .......... عقدھا یوم   
  . نیابة  عني تحریرًا

  
  
   الشریك                     شاھد          شاھد   

  
  
  

وی تم إرس ال ال  دعوات لل سادة ال  شركاء بواس طة البری د الم  سجل قب ل م  دة ال تق ل ع  ن        
  . یومًا على اقل او تسلیمھا بالید مقابل التوقیع باالستالم ) 15(
  
  

   -:وعند بدء موعد االجتماع یتم عمل كشف حضور على النحو التالي
  

  
   العامة غیركشف حضور اجتماع الھیئة

  .................العادیة لشركة 
  ...........تاریخ 

  
عدد الحصص  اسم الشریك

 اصالھ
 التوقیع المجموع عددھا وكالة

1-     
2-     
3-     
4-     
5-     
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في حال تحول صفة ال شركة ال ى م ساھمة      %) 100(ویجب ان یكون نسبة الحضور      

نوني خ  الل م  دة س  اعة م  ن الوق  ت المح  دد یؤج  ل    خاص  ة وإذا ل  م یبل  غ الن  صاب الق  ا  
االجتماع إلى موعد آخر ویعقد خالل عشرة أیام من التاریخ المحدد  لالجتم اع األول         

 ان یك ون االجتم اع المؤج ل    ویعاد تبلیغ الشركاء الذین لم یح ضروا االجتم اع ویج ب         
%) 75(واذا ك ان ل شكل آخ ر یك ون ن صاب االجتم اع غی ر الع ادي         %) 100(بن سبة  

   -:ویكون محضر االجتماع على النحو التالي %) . 50(والمؤجل ال یقل عن 
  
  
  
  

  محضر اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة 
  ................لشركة 

  
ئة مدیري الشركة عقدت الھیئة العامة اجتماعھا غیر بناًء على الدعوة الموجھة من ھی

...... ت اریخ  ..... ال ساعة  ...... ی وم  .... العادي في مكاتب ال شركة الكائن ھ ف ي عم ان           
ح    صة (             ) وبن    سبة ح    ضور       ش    ركاء یحمل    ون حص    صًا باألص    الة   

ل ال شركة والب الغ    م ن راس ما   (   %) حصة وتشكل ما ن سبة      (          ) وبالوكالـــــة  
وبوش  ر ......... وع  ین كاتب  ًا لھ  ا ال  سید    .... دین  ار وت  رأس االجتم  اع ال  سید    ..........

   -:بمناقشة جدول األعمال 
  
اطلع  ت ھیئ  ة الم  دیرین ال  سادة ال  شركاء عل  ى أس  باب ومب  ررات تتح  ول ص  فة       -1

ال  شركة ال  ى ش  ركة م  ساھمة خاص  ة وأثرھ  ا االیج  ابي عل  ى ال  شركاء وزی  ادة      
بحیة وتوسع نشاط الشركة وإدخال شركاء استراتیجیین بفئة األسھم الممتازة الر

  . بعد استكمال اإلجراءات 
  
وبعد النقاش تم الموافقة باالجتم اع عل ى تح ول ح صة ال شركة م ن ش ركة ذات                

م  سؤولیة مح  دودة ال  ى ش  ركة م  ساھمة خاص  ة براس  مال عین  ي وف  ق تق  دیرات    
  . الخبراء 
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الشركاء على مسودة عقد التأس یس والنظ ام األساس ي لل شركة          تم اطالع السادة       -2
   -:وتم االتفاق باإلجماع على األمور التالیة 

  
  .   االحتفاظ باسم الشركة -1
   -:  تكون فئات األسھم على النحو التالي-2

  .........  أسھم عادیة وعددھا -
  ......... أسھم ممتازة وعددھا -

  
  ل شریكتوزع كل فئة حسب نسبة حصة ك

  .یكون التصویت على قرارات الھیئة العامة لألسھم العادیة فقط  -3
  یتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء  -4
  .والباقي یعتبر جاري للشركاء(      ) یكون رأس المال   -5
  .أسماء األشخاص الذین سیتولون دعوة الھیئة العامة التأسیسیة لالنعقاد  -6

  
  ھیئ ة الم دیرین باس تكمال إج راءات تحوی ل ص فة ال شركة         وقد فوضت الھیئ ة العام ة     

وإعداد عقد التأسیس والنظام األساسي وفق األصول والرجوع للشركاء لتوقی ع العق د          
  .والنظام بصورتھ النھائیة

  
  .واستكمال إجراءات التحویل ودفع الرسوم القانونیة

  
  واختتمت الجلسة

  
  رئیس ھیئة المدیرین      كاتب الجلسة

       االسم        م   االس
       التوقیع           التوقیع
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  -:وبعد ذلك یكتب لمراقب عام الشركات الكتاب التالي

  
  

  عطوفة مراقب عام الشركات األكرم
  

  تحیة واحترام
  

  تحویل صفة الشركة الى شركة مساھمة خاصة :الموضوع
  

  -:أرفق طیًا البیانات التالیة
  

ل األعم   ال وق   سائم التوكی   ل وق   سائم تبلی   غ  ال   دعوة لح   ضور االجتم   اع  وج   دو   -1
  .الشركاء بالبرید المسجل وتسلیم الدعوات بالید

  
وك  شف .......      مح  ضر اجتم  اع الھیئ  ة العام  ة غی  ر العادی  ة المنعق  د بت  اریخ       -2

  .الحضور
  
  المیزانیة السنویة للشركة لسنتین السابقتین لطلب التحویل   -3
  .الشركة وتقدیرھاكشف بالموجودات ومطلوبات   -4
  

راجی  ًا التك  رم بإی  داعھا ل  دیكم واس  تكمال إج  راءات تحوی  ل ص  فة ال  شركة إل  ى ش  ركة   
  .مساھمة خاصة، ونحن على استعداد لتزویدكم بأي متطلبات ودفع الرسوم القانونیة

  
  مع االحتـــــرام،،

  
  رئیس ھیئة المدیرین

  
م ن الخب راء وف ق م ا ذك ر      وبعد دراس ة الطل ب والموافق ة ی تم اإلع الن وت شكیل لجن ة         

  .سابقًا
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   -:ثالثًا

تحویل الشركة ذات الم سؤولیة المح دودة وال شركة الم ساھمة الخاص ة إل ى ش ركة          
  .مساھمة عامة

  
ب الرجوع ألحك ام ق انون ال شركات نج د أن الم شرع ل م یتع رض لعملی ة تح ول ش ركة            

م ن ق انون   ) 217(التضامن إلى شركة مساھمة عام ة وأج از فق ط وف ق أحك ام الم ادة             
وأرى انھ كان ینبغي إجازة تحول شركة التضامن والتوصیة البسیطة إلى    . الشركات  

شركة مساھمة عامة، حیث إن تحول صفة الشركة إلى مساھمة عامة یدعم االستثمار 
ویوسع مجال عمل الشركة، باإلضافة إلى انھ ال یوجد مب رر لع دم تحویلھ ا فق د أج از             

 م سؤولیة مح دودة وم ساھمة خاص ة وھ ي تأخ ذ ص فة           المشرع لھا التحوی ل إل ى ذات      
  .شركة األموال 

  
ویلزم لتحویل الشركة إلى شركة مساھمة عامة ما  تم اإلشارة إلیھ من بند ثانیًا أعاله، 
إال أن المشرع اشترط  أن یكون إحدى المیزانیات السنویة للسنتین المالیتین السابقتین     

ة خ الل أي منھ ا، وبع د ذل ك تق دم ال شركة       على طلب التحویل قد حققت إرباح ا ص افی        
  -:طلب إلى مراقب عام الشركات مرفقًا بھ البیانات والوثائق التالیة

  
ق رار الھیئ ة العام ة غی ر العادی ة، وال دعوة لح ضور االجتم اع وج دول األعم  ال             -1

  .المساھمین وكشف الحضور موقع حسب األصول/ وقسائم تبلیغ الشركاء
  
  .لشركة ألقرب تاریخ لقرار الھیئة العامةالمركز المالي ل   -2
  
البیانات المالیة ألخر س نتین م الیتین م صادق علیھ ا م ن م دقق ح سابات ال شركة              -3

  والھیئة العامة وتكون إحدى المیزانیات قد حققت أرباح صافیة
  
  .التقدیر األولي لموجودات ومطلوبات الشركة بالقیمة الفعلیة والقیمة السوقیة   -4
  
  . بیانات أخرى تتطلبھا التشریعات الساریة او یراھا المراقب ضروریةأي   -5
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  -:وبعد تقدیم الطلب یقوم مراقب الشركات باإلجراءات التالیة

  
التنسیب لل وزیر للموافق ة عل ى تحوی ل ص فة ال شركة ال ى ش ركة م ساھمة عام ة                 -1

  .یوم من تاریخ تقدیم الطلب) 30(خالل 
  
لتقدیر موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول م ن     التنسیب بتشكیل لجنة       -2

  .قبل لجنة من الخبراء على ان یكون من ضمن اللجنة مدقق حسابات قانوني
  
ال دیون المترتب ة   ثلث ي  تزوید المراقب بموافق ة خطی ة م ن ال دائنین ال ذین یملك ون            -3

  .على الشركة
                 

ن محلیتین عل ى األق ل ولم رتین      اإلعالن على التحول في صحیفتین یومیتی        -أ
  .متتالین على نفقة الشركة

  
یبل  غ المراق  ب ھیئ  ة األوراق المالی  ة والبورص  ة  ومرك  ز اإلی  داع بق  رار         -ب

  .التحول
  
  
  -:وتقدم اللجنة تقریرھا وبعد موافقة الوزیر یتم ما یلي   -4
  

) 30(لكل ذى مصلحة االعتراض لدى الوزیر على قرار التحوی ل خ الل            -أ
م م  ن ت  اریخ أخ  ر اإلع  الن ع  ن التحوی  ل مبین  ًا فی  ة أس  باب اعتراض  ھ       ی  و

  .ومبرراتھ
  

ی  وم م  ن ) 30(إذا ل  م ت  تم ت  سویة االعتراض  ات المقدم  ة أو أي منھ  ا خ  الل    -ب
تاریخ تقدیم أخر اعتراض فلكل من المعترضین الطع ن ف ي ق رار ال وزیر         

 عل ى أن ال  یوم م ن انتھ اء تل ك الم دة    ) 30(لدى محكمة العدل العلیا خالل    
  .یوقف الطعن إجراءات التحویل، إال إذا قررت المحكمة غیر ذلك
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  إجراءات التسجیل والنشر

  
بعد استكمال اإلجراء یتم تسجیل الشركة واستیفاء  رسوم التسجیل والنشر شریطة أن 

ألف دینار، وإذا  قل عن ) 500(یكون رأس المال الناتج عن إعادة التقدیر ال یقل عن 
وجب على الشركاء اتخاذ قرار یرفع رأس مال الشركة لیصل إلى الحد األدنى      ذلك یت 

ل  رأس م  ال ال  شركة الم  ساھمة العام  ة وی  تم إع  داد العق  د والنظ  ام وف  ق أحك  ام الق  انون   
ودعوة الھیئة العامة لالجتماع األول النتخ اب مجل س إدارة وم دقق ح سابات لل شركة               

  .والمباشرة بأعمالھا
  
  

  لى تحول صفة الشركة اآلثار المترتبة ع
  

یترتب على تحول الشركة عدة اثأر حیث یتغیر بناء ال شركة تغیی رًا ج ذریًا بإعطائھ ا              
  -:شكًال أخر غیر الشكل الذي كانت تعمل في ظلھ ھذه اآلثار ھي

  
  أثار التحول بالنسبة للشركة المحولة

  
  :الشخصیة المعنویة  -1
ام القانوني الذي تخضع ل ھ ال شركة   إن تحول صفة الشركة ما ھو التغییر في النظ    

المحولة، والھدف من ھ بق اء ال شركة وع دم ت صفیتھا لتف ادي اآلث ار المترتب ة عل ى                 
ذلك، ولن یتحقق ذلك إال باستمرار الشخصیة االعتباریة للشركة وھ ذا م ا ن صت          

ال یترتب على تحویل أی ة  ( من قانون الشركات بنصھا ) 221(علیھ أحكام المادة    
  الخ......یة شركة أخرى ال یترتب علیھا نشوء شخص اعتبار جدید شركة إلى أ
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  :ویترتب على بقاء الشخصیة االعتباریة للشركة عدة نتائج ومن ضمنھا
  

  -:الذمة المالیة للشركة  -أ
األس ھم الت ي   / بقاء الذمة المالی ة لل شركة والت ي تتك ون م ن مجم وع الح صص                   

اط  ات الت  ي كونتھ  ا ال  شركة أثن  اء حیاتھ  ا،  الم  ساھمین واالحتی/ ق  دمھا ال  شركاء
واألرباح التي حققھا قبل تحویل صفتھا، فالذمة المالیة ھي مجموع ما لل شركة   
وما علیھا من حقوق والتزامات وتبقى الذم ة المالی ة لل شركة م ستقلة ع ن ذم ة              

  .المساھمین وتظل كافة أموالھا ضامنة للدائنین/ الشركاء
  

  : أھلیة الشركة-ب
ة ال  شركة الكت  ساب الحق  وق وتحم  ل االلتزام  ات الت  ي تن  شأ ولھ  ا أن      ص  الحی   

تتصرف  في أموالھا وتتعامل مع الغیر فتصبح دائن ة ومدین ة ولھ ا أن تقاض ي          
وتتقاضى وال اثر على تحول صفة الشركة عل ى ال دعاوي المرفوع ة أو عل ى            

  .الشركة
  
  : اسم الشركة وجنسیتھا-ج

  من قانون الشركات ویبقى اسمھا) 4( المادة تبقى متمتعة بالجنسیة وفق أحكام   
  
   

  خضوع الشركة بعد تحول صفتھا لشكل جید
  

بالرغم من استمرار الشخصیة االعتباریة لل شركة ، اال انھ ا ال تبق ي خاض عة ألحك ام         
عقد التأسیس والنظام األساسي لھا قبل التحول، ولكن تخضع لعق د ونظ ام جدی د یتف ق           

علیھ ا بال شركة الم ساھمة العام ة، وی تم انتخ اب مجل س        مع أحك ام الم واد المن صوص      
  .إدارة جدید للشركة 
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  المساھمین/ أثارة التحول بالنسبة للشركاء 
  

الم ساھمین كم ا كان ت    / عند التحول الى شركة مساھمة عامة تبقى م سؤولیة ال شركاء         
 راس الم ساھم م ن  / سابقًا ال یسألون عن دی ون ال شركة اال بمق دار م ا یملك ھ ال شریك            

المساھم إف الس  / المال الشركة ، وال یكتسب صفھ التاجر ، وال یترتب إفالس شریك       
المساھم لیس محل اعتبار في تكوین ھذه الشركات / الشركة ، كون شخصیة الشریك    

  ).األموال( 
  

  أثار التحول بالنسبة للدائنین
  

  القانونیة ؟السؤال الذي یطرح نفسھ ما ھو موقف دائني الشركة عند تحول صفتھا 
وقد أورد المشرع نصوص لحمایة دائني الشركة الراغبة بالتحول ، حی ث ان تتح ول         
الشركة كما سبق بیانھ تبقى محتفظة بشخصیتھا المعنویة، اي بمعنى اخ ر ، طالم ا ان      
الشخص المعنوي مستمر ، ولم تشطب الشركة او تنشئ ش ركة جدی دة ، فھ ي تتحم ل          

ي ن  شآت ف  ي ذمتھ  ا ،  وال یترت  ب عل  ى تحوی  ل ص  فة  جمی  ع الحق  وق وااللتزام  ات الت   
الشركة انھاء لذمتھا المالیة ، بل تبقى قائمة ، بما لھا وما علیھ ا وھ ذا م ا أش ارت الی ة            

وتح تفظ بجمی ع حقوقھ ا    (.......... م ن ق انون ال شركات األردن ي بأنھ ا      ) 221( المادة  
  ).الخ ... .......وتكون مسؤولة عن التزاماتھا السابقة على التحویل
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  أثار تحول صفة الشركة بالنسبة للعقود
  

حیث ان الشركة تبقى محتفظة بشخصیتھا االعتباریة ، وتستمر ھذه الشخصیة بما لھا 
م  ن حق  وق وم  ا علیھ  ا م  ن التزام  ات ، ویترت  ب عل  ى ذل  ك بق  اء العق  ود الت  ي أبرمتھ  ا    

بھذا التحول ، والسبب في الشركة قبل تحول صفتھا القانونیة وال تتأثر العقود الناشئة      
ذل  ك إج  راءات تح  ول ص  فة ال  شركة ال یترت  ب علی  ھ ت  صفیتھا ب  ل تبق  ى الذم  ة المالی  ة   

  .و سنطرق لبعض العقود وھي عقود االیجار وعقد العمل .للشركة مستمرة 
  
  -:عقد اإلیجار   -1
عق  د اإلیج  ار م  ن العق  ود الرض  ائیة الملزم  ة للف  ریقین اذ ین  شئ التزام  ات ب  ین            

ر والمستأجر، ال سیما ان غایات الشركة لم تتغیر ، وان العین الم ؤجر ل م     المؤج
تنتقل الى شخص آخر، حیث لم یتم أنشاء شخص معنوي جدید، وانھا یتم التغییر 

  .فقط النظام القانوني الذي یحكم الشركة 
  
  -:عقود العمل   -2
العم  ل یبق  ى عق  د ( 1996ل  سنة ) 8(م  ن ق  انون العم  ل رق  م  ) 16(ن  صت الم  ادة    

معموال بھ بغض النظر عن تغییر صاحب العمل بسبب بی ع الم شروع أو انتقال ھ         
بطری   ق اإلرث أو دم   ج المؤس   سة أو ألي س   بب آخ   ر ویظ   ل ص   احب العم   ل     
األص  لي والجدی  د م  سؤولین بالت  ضامن م  دة س  تة أش  ھر ع  ن تغیی  ر االلتزام  ات       

ع د انق ضاء تل ك    الناجمة عن عقد العمل مستحقة األداء قبل ت اریخ التغیی ر وأم ا ب            
  ).المدة فیتحمل صاحب العمل الجدید المسؤولیة وحدة 

  
وحی   ث ان ال   شركة الت   ي ت   م تحوی   ل ص   فتھا القانونی   ة ، بقی   ت محتفظ   ة بشخ   صیتھا  
االعتباریة وذمتھا المالیة المستقلة ، فإن عقود العمل التتأثر وتبقي س اریة وناف ذة بع د          

 عل  ى رغب  ة إدارة ال  شركة، الن   تح  ول ص  فتھا ، وال یتوق  ف اس  تمرار عق  ود العم  ل    
المشرع نظم عالقات العمل وحمایة العاملین و تحقیق االستقرار االجتم اعي وبالت الي    
فلیس للشركة التحلل من عقود العمل باإلرادة المنف ردة ب سبب تح ول ص فتھا وی ستمر            

 العمال في أداء عملھم وفق العقد المبرم منھم وال یؤدي التحول الى المساس  بأي حق
من حقوق العاملین او االنتقاص منھا ، وتبقى جمیع الحقوق والمزایا الت ي ك ان یتمت ع          

  .بھا قبل التحول 
  


