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   الشركات الشركاتشكالشكالاا
 

بأن ی ساھم ك ل م نھم ف ي م شروع م الي        الشركة ھي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر
بتقدیم حصتھ من مال او من عمل الس تثمار ذل ك الم شروع واقت سام م ا ق د ین شأ عن ھ م ن             

 43من القانون المدني االردني رقم :582وھذا التعریف مأخوذ من المادة .ربح أوخسارة 
 .1976لسنة 

 
وشركات تجاریة،  تنقسم الشركات من حیث طبیعة العمل الذي تقوم بھ إلى شركات مدنیة

أو المالي إلى  وتنقسم الشركات التجاریة بدورھا ومن حیث قیامھا على اإلعتبار الشخصي
 وال  شركة التجاری ة . ش ركات أش  خاص وش ركات أم  وال وش ركات ذات طبیع  ة مختلط ة    

 وتتحم  ل اإللتزام  ات المترتب  ة عل  ى ھ  ذه ال  صفة   وح  دھا ھ  ي الت  ي تكت  سب ص  فة الت  اجر،  
  .لنظام اإلفالس متى توقفت عن دفع دیونھا التجاریة وتخضع

أن تتخذ أحد األشكال الخاصة بالشركات التجاریة ك أن تؤس س    أما الشركة المدنیة فیمكن 
توص یة ب سیطة أو ش ركة توص یة باألس ھم أو ش ركة        ف ي ش كل ش ركة ت ضامن أو ش ركة     

 .محدودة ركة ذات مسؤولیةمساھمة أو ش

 

 
 

  :أشكال الشركات التجاریة

 واالص  ح ھ  ي األش  كال  -ان  واع ال  شركات–" 6"ق  انون ال  شركات االردن  ي بالم  ادة   ح  دد
  -:ھي  القانونیة التي یمكن أن تتخذھا الشركات في المملكة

  شركة التضامن 
  شركة التوصیة البسیطة 
  شركة المحاصة 
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 ة الشركة ذات المسؤولیة المحدود 
  الشركة المساھمة الخاصة 
 التوصیة باألسھم  شركة 
 الشركة المساھمة. 
 
  
  

  األشخاص  شركات-:اوال 

 
م ن ع دد قلی ل     وھي الشركات التي تقوم على اإلعتب ار الشخ صي، وتتك ون أساس ا    

 -م ن االش خاص الطبیعی ین   -الیقل عن اثنین وال یزید عن ع شرین      (من األشخاص   
كل  ویثق. صلة القرابة أو الصداقة أو المعرفةتربطھم صلة معینة ك) أشركات/9م

 منھم في اآلخر وفي قدرتھ وكفاءتھ، وعلى ذلك فإنھ متى ما قام ما یھدد الثقة بین
الشركاء ویھدم اإلعتبار الشخصي الذي تقوم علیھ ھ ذه ال شركات ف إن ال شركة ق د             
تتعرض للتصفیة، ولذلك یترتب في األصل عل ى وف اة أح د ال شركاء ف ي ش ركات              

أو إفالسھ أو انسحابھ من الشركة تصفیة الشركة اال اذا  األشخاص أو الحجر علیھ
 .من قانون الشركات )8/أ/11م(نص عقد الشركة على خالف ذلك 

 ش ركات األش خاص ش ركة الت ضامن وش ركة التوص یة الب سیطة وش ركة         وت شمل 
 .المحاصة

 
  

 
  



  المحامي
  ماويـد العـمحم

Advocate 
 

Mohammed AL-Amawi 

  96464400-7-962+: هاتف 

         +962-7-86464400    
  Tel : +962-7-96464400  

       +962-7-86464400 

  

  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  3   األردن 11937 عمان 541539 ب.ص

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 

 www.amawi.info: الموقع االلكتروني 
  

  

  - :شركة التضامن   ■

خاص حی ث یك ون ك ل ش ریك فیھ ا م سؤوًال م سؤولیة        األمثل لشركات األش   وھي النموذج
  .أموالھ عن دیون الشركة كما یكتسب كل شریك فیھا صفة التاجر تضامنیة، وفي جمیع

  -:خصائص شركة التضامن 

ش ركة الت ضامن ف ضال ع ن الم سؤولیة الت ضامنیة والمطلق ة لل شركاء ب دخول اس م            تتمی ز 
حصة ال شریك للت داول، وباكت ساب جمی ع     في عنوان الشركة، وبعدم قابلیة  شریك أو أكثر
  .التاجر الشركاء لصفة

 
  :الشركة المسؤولیة المطلقة والتضامنیة عن دیون: أوًال

ال شركة كم ا ل و     یسأل الشركة في شركة الت ضامن م سؤولیة شخ صیة ومطلق ة ع ن دی ون      
مق دار   كان ت ھ ذه ال دیون دیون ا خاص ة ب ھ، أي أن ھ ی سأل ف ي ذمت ھ وب صرف النظ ر ع ن             

بمقدار   في رأس المال عن دیون الشركة فمسؤولیة الشریك المتضامن ال تحدد إذنحصتھ
 م ن ق انون   26م(الخاص ة  حصتھ في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جمی ع أموال ھ  

 .)الشركات

 
 :الشركة دخول اسم الشركة في عنوان: ثانًیا

بم ا ینب ىء ع ن وج ود      شركة الت ضامن م ن اس م ش ریك واح د أو أكث ر مقروًن ا        یتكون اسم
ال شركة وال ذین    والمقصود من ذلك ھو إعالم الغیر باألشخاص الذین تت ألف م نھم  . شركة

والت ضامنیة ع ن دی ون     یعتمد عل یھم ف ي تعامل ھ م ع ال شركة نظ ًرا لم سؤولیتھم الشخ صیة        
اإلقتصار على ذل ك واح د م نھم     الشركة، غیر أنھ إذا كان عدد الشركاء كبیًرا، فإنھ یجوز

، وذل ك لك ي یع رف    "ش ركاؤھم " أو" ش ركاؤھما "أو " وش ركاه "كثر مع إضافة عبارة أو أ
عنوان الشركة، والغال ب أن   الغیر أن ھناك شركاء آخرین غیر الذین وردت أسماؤھم في

بأكبر قدر من الشھرة أو الثقة  یتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من یتمتع من الشركاء
فقد جرى العمل على اإلكتفاء بذكر  بین أفراد أسرة واحدة،التجاریة، وإذا تكونت الشركة 

  ) .  من قانون الشركات10م(اسم العائلة مع إضافة ما یبین درجة القرابة 
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 عدم قابلیة حصة الشركة لإلنتقال :ثالًثا 

اإلعتبار الشخصي والثقة بین ال شركاء، وم ن ث م ف ال      تقوم شركة التضامن كما قدمنا على
عن ح صتھ بع وض أو بغی ر ع وض إل ى الغی ر دون        اعدة عامة التنازلیجوز للشریك  كق

م ن ق انون ال شركات ، ذل ك أن      ) 13,14( :موافقة باقي ال شركاء، عم ال بحك ام الم ادتین        
ال یعرفون ھ   الشركاء قد وثقوا بشخص معین فال یجوز إجبارھم على قبول شخص آخر قد

األصل على وفاة  أینا أنھ یترتب فيأو یثقون بھ كشریك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد ر
أحد الشركاء في شركات األشخاص انقضاء ال شركة اال اذا ن ص عق د ال شركة عل ى غی ر        

من قانون الشركات " أ/30"من قانون الشركات والمادة " 8/أ/11:ذلك عمال بحكام المادة 
 .من القانون المدني االردني "603/1"والمادة

 
ریك لإلنتقال في شركة التضامن وف ي ش ركات األش خاص    قابلیة حصة الش على أن قاعدة

بالنظام العام، لذا یجوز للشركاء اإلتفاق على أن الشركة ال تنقضي بوف اة   عموًما ال تتعلق
الشركاء، كم ا یج وز ال نص ف ي عق د ال شركة عل ى ح ق ك ل ش ریك ف ي التن ازل ع ن               أحد

ء على شخص المتنازل إلیھ، بشروط معینة، كموافقة أغلبیة معینة من الشركا حصتھ للغیر
حق استرداد الحصة من المتنازل إلیھ مقابل دف ع قیمتھ ا، أو تقری ر حقھ م ف ي       أو اعطائھم
 .على المتنازل علیھ خالل فترة معینة اإلعتراض

إمكان التنازل عن الح صة دون قی د أو ش رط،     ولكن ال یجوز النص في عقد الشركة على
 .الذي تقوم علیھ شركة التضامن ار الشخصينظًرا لما في ذلك من إھدار لإلعتب

 
 :صفة التاجر اكتساب الشریك: رابًعا

كان ت ال شركة ت اجًرا وجمی ع      متى كان الغرض الذي تقوم علی ھ ش ركة الت ضامن تجارًی ا،    
مسؤولة شخصیة وت ضامنیة   الشركاء تجاًرا، والسبب في ذلك أن الشریك المتضامن یسأل

بإس مھ الخ ا حی ث     ل ھ ف ي مرك ز م ن یم ارس التج ارة      عن دیون ال شركة، األم ر ال ذي یجع   
یكت  سب ال  شریك ف  ي ش  ركة الت  ضامن ص  فة   (م  ن ق  انون ال  شركات  ) ج /9(ت  نص الم  ادة 

 .)ویعتبر ممارسا العمال التجارة باسم الشركة , التاجر

ال شركة، ول و ل م     ویالحظ أن الشریك المتضامن یكتسب صفة الت اجر بمج رد دخول ھ ف ي     
المت ضامن األھلی ة    ن قب ل، وعلی ھ فإن ھ یج ب أن تت وافر ف ي ال شریك       تكن لھ ھذه الصفة م  
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مباش رة التج ارة    الالزمة الحت راف التج ارة، كم ا یمن ع عل ى األش خاص المحظ ور عل یھم        
م  ن ق  انون ال  شركات  " ب/9"ال  دخول ك  شركاء ف  ي ش  ركة الت  ضامن حی  ث ت  نص الم  ادة    

كم ل الثامن ة ع شرة م ن     الیقبل اي ش خص ش ریكا ف ي ش ركة الت ضامن اال اذا ك ان ق د أ            ((
م ن الق انون   " 43"اي انة بلغ سن الرشد وسن الرشد وفق احكام الم ادة      ))عمرة على االقل  

كل شخص یبل غ س ن الرش د متمتع ا بق واه العقلی ة ول م یحج ر علی ھ یك ون           -1((المدني ھي   
  .كامل االھلیة لمباشرة حقوقة المدنیة 

  )). وسن الرشد ھي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة -2

 -:إجراءات شھر شركة التضامن ومیعاده 

م  ن " ج/11"ی تم اج  راءات ت سجیل ال  شركة واس تیفاء الرس  وم والن شر وف  ق احك ام الم  ادة      
م  ن " 15"ق  انون ال  شركات واي تع  دیالت علیھ  ا ی  تم االش  ھار بم  ا یتواف  ق واحك  ام الم  ادة   

 .قانون الشركات 

 
 

  -:شركة التضامن  ادارة

ن شركة التضامن وادارتھا من ب ین ال شركاء أو م ن الغی ر،      یتم تحدید المفوض بالتوقیع ع    
الواقع أن یكون مدیر ش ركة الت ضامن م ن الغی ر، وج رت الع ادة عل ى أن         ومن النادر في

ال  شركاء وأكث  رھم خب  رة بال  شؤون التجاری  ة وبم  ا یتواف  ق واحك  ام   یك ون الم  دیر ھ  و أھ  م 
 .من قانون الشركات )17,18(المادتین 

 القواع  د الخاص  ة بع  زل م  دیر ش  ركة الت  ضامن بح  سب ص  فتھ  تختل  ف :المف  وض ع  زل
 فإذا كان الم دیر ش ریًكا واتفاقًی ا، أي معیًن ا ب نص ف ي عق د ال شركة، فإن ھ         . تعیینھ وطریقة

عل ى   یعتبر غیر قابل للعزل إال بإجماع الشركاء بمن فیھم المدیر نف سھ، ذل ك ألن اإلتف اق   
  إال برض  اء جمی  ع– كقاع  دة عام  ة – تعیین  ھ ج  زء م  ن العق  د، والعق  د ال یج  وز تعدیل  ھ  

  .األطراف فیھ

  .من قانون الشركات " 20"اال اذا نص عقد الشركة على غیر ذلك وفق المادة 

  . وبخالف ذلك اللجوء الى المحكمة المختصة 
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 :سلطة المفوض بالتوقیع

عق د ال شركة عل ى تحدی د ص الحیة المف وض ب التوقیع،         ی نص ع ادة   : المف وض الواح د  -1
وعندئذ یجب على المف وض اإللت زام    ألعمال والتصرفات التي یجوز لھ مباشرتھا،ویبین ا

وملزمة للشركة، أما إذا ل م یع ین    بتلك الحدود وعدم تجاوزھا حتى تصبح أعمالھ صحیحة
للم دیر أن یباش ر جمی ع أعم ال      عق د ال شركة س لطة الم دیر ول م تح دد باتف اق الح ق، ك ان         

 .ن غایات الشركةاإلدارة العادیة التي تدخل من ضم

ال  شركة، وق  د تح  دد   ق  د یح  دد ال  شركاء أكث  ر م  ن مف  وض إلدارة   : تع  دد المفوض  ین-2
یعمل  وا  اخت  صاصات ك  ل م  نھم، وق  د تت  رك دون تحدی  د، وق  د ی  نص ص  راحة عل  ى أن      

  .مجتمعین

یعم ل ف ي    إذا حدد لك ل مف وض اخت صاصات معین ة تع ین عل ى ك ل م نھم أن        )  أ(
ت  دخل ف  ي اخت  صاص اآلخ  رین، ف  إذا ج  اوز   ح  دود اخت  صاصھ، وأن یمتن  ع ع  ن ال 

 .كان عملھ غیر نافذ في مواجھة الشركة اختصاصھ،

المفوضین دون أن یعین اختصاص كل م نھم ودون أن ی نص عل ى     إذا تعدد)  ب(
باإلدارة، كان لكل منھم أن یق وم منف رًدا ب أي عم ل م ن       عدم جواز انفراد أي منھم

 .أعمال اإلدارة

 واشترط أن تكون قراراتھم باإلجماع أو باألغلبی ة وج ب   تعدد المفوضین إذا) ج (
 .وعدم انفراد أي منھم باإلدارة احترام ھذا الشرط

  

 -:والخسائر  توزیع األرباح

ویخضع . بعقد الشركة ان اقتسام األرباح والخسائر ھو أحد الشروط الموضوعیة الخاصة
بط الن ال شروط    ع مراع اة توزیع األرباح في األصل للشروط الواردة في عقد الشركة، م

من )590(التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائھ من الخسارة وفق المادة  
لم یتضمن عقد الشركة قواعد لتوزیع األرباح، وجب تطبیق أحكام  أما إذا. القانون المدني

   .من القانون المدني وذلك بتوزیعھا طبقا لحصة كل منھم براس المال" 587"المادة 
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   - :شركة التوصیة البسیطة   ■

شركاء متضامنین یخ ضعون ل نفس النظ ام الق انوني ال ذي       :وتتكون من فئتین من الشركاء
فیكون ون م سؤولین م سؤولیة ت ضامنیة، وغی ر       یخ ضع ل ھ ال شركاء ف ي ش ركة الت ضامن،      

وشركاء موصین ال ی سألون ع ن دی ون     محددة عن دیون الشركة ویكتسبون صفة التاجر،
  .وال یشاركون في إدارة الشركة كة إال في حدود حصصھم وال یكتسبون صفة التاجرالشر

 
 :خصائص شركة التوصیة البسیطة

البسیطة ب أن لھ ا عنواًن ا تجاری ا ی ستمد م ن اس م او اس ماء ال شركاء           تتمیز شركة التوصیة
ال  شركاء الموص  ین، وال یكت  سب ال  شریك الموص  ي فیھ  ا ص  فة الت  اجر   المت  ضامنین دون

 .دیون الشركة بمقدار حصتھ في رأس المال حدید مسؤولیتھ عنوت

 
 الشركة عنوان: أوًال

وم ن  . الشركاء المتضامنین یتكون اسم شركة التوصیة البسیطة من إسم واحد أو أكثر من
عن وان ال شركة إال م ن اس م ش ریك مت ضامن واح د، فإن ھ ال ب د م ن            ث م فإن ھ إذا ل م یتك ون    

حتى ولو كان ھؤالء الشركاء جمیًعا موص ین، وذل ك   " كاءهشر وشریكھ أو"إضافة عبارة 
 .الشركة لكي یعلم الغیر بوجود

حمایة للغیر حتى  وال یجوز أن یتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصین، وذلك
ع ن دی ون    ال یعتق د خط أ أن ھ ذا ال شریك ال ذي ظھ ر اس مھ ف ي عن وان ال شركة م سؤول           

 .وائتمانھ یعتمد على ھذه ویولي الشركة ثقتھالشركة مسؤولیة غیر محدودة، ف

وع دم اعتراض ھ    وإذا ادرج اسم أحد الشركاء الموصین في عنوان الشركة مع علمھ بذلك
الغی ر ع ن دی ون     علیھ، اعتبر في مواجھة الغی ر ش ریكا مت ضامنا، أي یعتب ر م سؤوال أم ا      

الت اجر ألن ھ    الشركة بصفة شخصیة وعلى وجھ التضامن، ونتیجة لذلك فھو یكتسب ص فة 
من )42(التجاري وفق المادة  یكون عندئذ قد احترف التجارة وغامر بكل ذمتھ في النشاط

  .قانون الشركات
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 التاجر عدم اكتساب الشریك الموصي صفة: ثانًیا

المت ضامن ف ي ش ركة     یعتبر الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة نفس ال شریك 
ل م تك ن ل ھ ھ ذه      التاجر بمجرد انضمامھ للشركة ول و التضامن، ومن ثم فھو یكتسب صفة 

التاجر لمجرد  الصفة من قبل، أما الشریك الموصي فإنھ على خالف ذلك ال یكتسب صفة
 .انضمامھ إلى الشركة

 
 المحدودة للشریك الموصي المسؤولیة: ثالًثا

ة الذي یسأل عن دیون الشركة مسؤولی على خالف الشریك المتضامن في شركة التوصیة
ی  سأل ع  ن دی  ون ال  شركة إال  شخ  صیة وعل  ى وج  ھ الت  ضامن، ف  إن ال  شریك الموص  ي ال 

ح صة ف ي رأس   "الموصي  بمقدار حصتھ في رأس المال، ومن ثم فال بد أن یقدم الشریك
 .في الشركة أي حصة نقدیة أو عینیة، فال یجوز أن تكون حصتھ مجرد عملھ" المال

التوص یة ال ی ستتبع    لموصي أن إف الس ش ركة  ویترتب على المسؤولیة المحدودة للشریك ا
  .المتضامن فیھا إفالس الشریك الموصي، وإن اقتضى حتًما إشھار إفالس الشریك

 

 البسیطة إدارة شركة التوصیة

یك ون المف وض ش ریًكا     یقوم بإدارة شركة التوصیة البسیطة مف وض أو أكث ر، ویج وز أن   
یك ون المف وض ش ریًكا     جمیع األحوال أنمتضامًنا أو شخًصا من الغیر، إنما ال یجوز في 

وم سؤولیتھ   موص ًیا، وی سري عل ى تعی ین المف وض ف ي ش ركة التوص یة وعزل ھ وس لطتھ          
  .القواعد التي سبق ذكرھا عند الحدیث عن إدارة شركة التضامن 
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  - :المحاصة شركة   ■ 

 الغی ر  قانونی ة أم ام   شركة المحاصة ھ ي ش ركة م ستترة ول یس لھ ا وج ود ظ اھر أو ذاتی ة        
أح د ال شركاء بإس مھ     تنعقد بین شخصین أو أكثر للقیام بعمل واحد أو عدة أعمال یباش رھا 

 .الشركاء الخاص على أن یقتسم األرباح والخسائر بینھ وبین باقي

 
 خصائص شركة المحاصة

السائد قدیما أن شركة المحاص ة تتمی ز ع ن غیرھ ا بكونھ ا ش ركة مؤقت ة تن شأ          كان الرأي
غی ر ان ة یؤخ ذ عل ى ھ ذا      . واحد أو عدة أعمال ال یستغرق تنفیذھا وقًتا ط ویالً  للقیام بعمل

 لیس ھناك ما یمنع قانوًنا من أن تقوم شركة المحاصة بنشاط مع ین عل ى وج ھ    الرأي أنھ
 .اإلستمرار

 
  تكوین شركة المحاصة

ش ركة فیم ا ب ین ال شركاء، وم ن ث م یج ب أن تت وافر ف ي عق دھا س ائر األرك ان              المحاص ة 
واألرك ان الموض وعیة الخاص ة    ) الرض ا واألھلی ة والمح ل وال سبب    (العام ة   موض وعیة ال

  ). تعدد الشركاء وتقدیم الحصص ونیة المشاركة واقتسام األرباح والخسائر(بعقد الشركة 

الشروط الشكلیة المتعلقة بعقد الشركة فال یشترط توافرھ ا ف ي عق د ش ركة المحاص ة،       أما
 دھا، كما أنھ ال یجوز شھر ھذا العقد وإال فقدت الشركة ص فتھا ثم فال یلزم كتابة عق ومن

 .كشركة محاصة

 
 نشاط شركة المحاصة

كانت شركة المحاصة ال تتمتع بالشخصیة المعنوی ة، فإن ھ ل یس لھ ا ممث ل ق انوني، أي        لما
  .یعمل بإسمھا ولحسابھا  مدیر
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  إنقضاء شركة المحاصة

س باب العام ة النق ضاء ال شركاء كم ا تنق ضي       شركة المحاصة كبقیة الشركات باأل تنقضي
 .الخاصة النقضاء شركات األشخاص باألسباب

الشركاء من حی ث أن انق ضاءھا ال ی ستتبع     غیر أن شركة المحاصة تتمیز عن غیرھا من
المحاص  ة ال تتمت  ع بشخ  صیة معنوی  ة   خ  ضوعھا لنظ  ام الت  صفیة، وم  رد ذل  ك أن ش  ركة  

یقت صر األم ر عن د انق ضاء ال شركة       ال شركاء، ول ذا  ولیست لھا ذمة مالیة مستقلة عن ذمم 
م نھم ف ي ال ربح والخ سارة،      على مجرد تسویة الح ساب ب ین ال شركاء لتحدی د ن صیب ك ل      

ال شركة أو یعین ھ الق ضاء     ویباشر تسویة الحساب جمیع الشركاء أو خبیر أو أكث ر یخت اره  
  .عند اإلختالف
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 األموال  شركات-:ثانیا 

  

  :عامة وشركة المساھمة الخاصة   شركة المساھمة ال■

 
لشخ صیة ال شریك أث ر     وھي ال شركات الت ي تق وم أساس ا عل ى اإلعتب ار الم الي وال یك ون        

فإن ھ ذه ال شركات ال    فیھا، فالعبرة في ھذه الشركات بما یقدمھ كل شریك من مال، ولھذا
 .علیھ تتأثر بما قد یطرأ على شخص الشریك كوفاتھ أو إفالسھ أو الحجر

وھ ي ال شركات   _ خاص ة ,عام ة  _األموال ال ت شمل س وى ال شركات الم ساھمة         وشركات  
الم ال فیھ ا إل ى أس ھم مت ساویة القیم ة وقابل ة للت داول ب الطرق التجاری ة،            الت ي یق سم رأس  
في ھذه الشركات بالمساھمین، وھ م لی سوا تج ارا وال ی سألون ع ن دی ون        ویسمى الشركاء

  .متلكونھا في الشركةقیمة األسھم التي ی الشركة إال في حدود

 
 خصائص شركة المساھمة

یقسم رأسمالھا إلى أسھم متساویة القیمة وقابل ة لت داول،    شركة المساھمة ھي الشركة التي
بقدر قیمة أسھمھم، وال تعنون بإس م أح د ال شركاء، وتخ ضع      وال یسأل المساھمین فیھا إال

 .إلجراءات وقواعد خاصة في تأسیسھا وفي إدارتھا

المساھمة والتي تمیزھا عن غیرھ ا    ھذا التعریف الخصائص األساسیة لشركةوتتضح من
  :من الشركات وھي

 
 رأسمال الشركة: أوًال

بالمشروعات اإلقتصادیة الكبرى، ومن ث م ك ان طبیعًی ا     تقوم الشركات المساھمة للنھوض
ل ویق سم رأس ما  . بالمقارن ة م ع رأس مال ال شركات األخ رى      أن یتمی ز رأس مالھا ب ضخامتھ   

 ."سھًما"القیمة یسمى كل منھا  شركة المساھمة إلى أجزاء متساویة



  المحامي
  ماويـد العـمحم

Advocate 
 

Mohammed AL-Amawi 

  96464400-7-962+: هاتف 

         +962-7-86464400    
  Tel : +962-7-96464400  

       +962-7-86464400 

  

  P.O.Box 541539 Amman 11937 Jordan  12   األردن 11937 عمان 541539 ب.ص

  amawi58@yahoo.com: البريد االلكتروني 

 www.amawi.info: الموقع االلكتروني 
  

 :المحدودة للمساھم المسؤولیة: ثانًیا

القیمة اإلسمیة لما یملكھ من أس ھم ف ي    تتحدد مسؤولیة المساھم في الشركة المساھمة بقدر
الم ساھم ال یكت سب ص فة الت اجر لمج رد دخول ھ ف ي         رأسمال ال شركة، ونتیج ة ل ذلك ف إن     

ف  ي ش  ركة الت  ضامن والتوص  یة، كم  ا أن  ال  شركة، عل  ى العك  س م  ن ال  شریك المت  ضامن
تاجًرا، األمر الذي یجعل مركزه من  إفالس الشركة ال یؤدي إلى إفالس المساھم ولو كان

 .الموصي ھذه الزاویة أقرب إلى مركز الشریك

 
 :المساھمة اسم الشركة: ثالًثا

ال یج وز  "أح دھم حی ث    أسماء المساھمین أو اسملیس للشركة المساھمة عنوان یستمد من 
في ذلك یرج ع   ولعل السبب..." أن یشتمل اسم الشركة المساھمة على اسم شخص طبیعي

بأس  ماء  إل  ى أن الھ  دف م  ن عن  وان ال  شركة ھ  و تقوی  ة ائتمانھ  ا ع  ن طری  ق إع  الم الغی  ر  
  مح دودة المسؤولین بالت ضامن، ف ي ح ین أن م سؤولیة الم ساھمین ف ي ال شركة الم ساھمة        

 .بقیمة أسھمھم

م ن غای ات ال شركة     ویستفاد من ھذا النص أن اسم شركة المساھمة یجب أن یك ون م شتًقا  
األش خاص الطبیعی ین إذا    ومع ذلك یجوز أن یشتمل اسم الشركة المساھمة على اسم أح د ,

كان غایة  الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونیة بإسم ذلك الشخص عمال 
 .من قانون الشركات" ج/90"ام المادة بحك

 
 التأسیس واإلدارة: رابًعا

 .تأسیس شركات المساھمة إلجراءات خاصة محددة بحكام قانون الشركات یخضع
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  المختلطة  الشركات-:ثالثا 

 
الشخ  صي ف  ي نف  س الوق  ت  وھ  ي ال  شركات الت  ي تق  وم عل  ى اإلعتب  ار الم  الي واإلعتب  ار 

 .األش    خاص  ش    ركات األم    وال وش    ركات  وبالت    الي فھ    ي تجم    ع ب    ین خ    صائص   
  .المسؤولیة المحدودة وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصیة باألسھم والشركة ذات
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   - : شركة التوصیة باألسھم-:اوال    ■

  -:وھي تشبھ شركة التوصیة البسیطة من حیث أنھا تضم فئتین من الشركاء ھم

ون ف  ي ام  والھم الخاص  ة ع  ن دی  ون  ال یق  ل ع  ددھم ع  ن اثن  ین ی  سأل   ش  ركاء مت  ضامنون
  .الشركة وااللتزامات المترتبة علیھا 

ویسأل كل شریك منھم بمقدار مساھمتھ عن ,  وشركاء مساھمون الیقل عددھم عن ثالثة       
  .دیون الشركة والتزاماتھا

یكتسبون جمیعھم صفة   فإن الشركاء المتضامنون تعتبر بالنسبة إلیھم شركة أشخاص، إذا
الشركة، وفي مقابل ذلك  لون مسؤولیة تضامنیة وغیر محددة عن جمیع دیونالتاجر ویسأ

ال شركة اكت ساب ص فة     یستأثرون باإلدارة، وشركاء مساھمون ال یترتب على دخولھم في
شكل األسھم  التاجر وال یسألون عن دیون الشركة إال في حدود مقدار مساھمتھم التي تأخذ

  .إلیھم شركة أموال بالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبةالقابلة للتداول بالطرق التجاریة، و
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   - :الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  -:ثانیا    ■

وتعتبر الذمة المالیة للشركة م ستقلة ع ن   , وھي الشركة التي تتألف من شخصین أو أكثر       
  .ویجوز ان تسجل من شخص واحد , الذمة المالیة لكل شریك فیھا 

شركات األشخاص من حیث قلة عدد الشركاء فیھا وحظر اللجوء الى  وھذه الشركة تشبھ 
وتقیی  د انتق  ال , ط  رح حص  صھا او زی  ادة راس  مالھا او االقت  راض ع  ن طری  ق االكتت  اب    

وھي تشبھ شركات األموال من حیث تحدی د م سؤولیة ك ل ش ریك فیھ ا       حصص الشركاء،
  .اجراءات الرقابة علیھاحصتھ، ومن حیث نظام ادارة الشركة و عن دیون الشركة بمقدار

 
 :الخصائص بشيء من التفصیل كما یلي وسنتناول ھذه

 
  الشركاء تحدید عدد: أوًال

 .من شریكین او اكثر ویجوز ان تكون من شریك واحد 

  

  تحدید المسؤولیة: ثانًیا

ذات المسؤولیة المحدودة عن دی ون ال شركة إال بق در ح صتھ      ال یسأل الشریك في الشركة
ھي أساس تسمیة ھذه الشركة وھي تسمح للشركاء بتحدید  ل، وھذه الخاصیةفي رأس الما

حاجة إلى اإللتجاء إلى شكل شركة المساھمة، ومن  مسؤولیتھم عن مخاطر المشروع دون
مرك  ز یماث  ل مرك  ز ال  شریك ف  ي ش  ركة    ث  م فھ  ي تجع  ل ال  شریك ف  ي ھ  ذه ال  شركة ف  ي   

 .المساھمة

م  سؤولیة المح  دودة ذاتھ  ا ع  ن دیونھ  ا لی  ست  ذات ال بی  د أن  ھ یالح  ظ أن م  سؤولیة ال  شركة
ولكن مسؤولیة الشركاء فیھا ھي المحدودة بقدر  محدودة، بل ھي مطلقة في جمیع أموالھا،

 .المال حصة كل منھم في رأس
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  العام  عدم طرح الحصص لإلكتتاب–ثالًثا 

 رأس  مالھا أو اإلقت  راض  ال یج  وز تأس  یس ال  شركة ذات الم  سؤولیة المح  دودة أو زی  ادة    
أس ھم أو س ندات تط رح     لحسابھا عن طریق اإلكتتاب العام، ومن ث م ال یج وز لھ ا إص دار    

اإلعتب ار الشخ صي    الكتتاب الجمھور، والھدف من ھذا الحظر ھو المحافظ ة عل ى ت وافر   
  .بین الشركاء

 
  الحصص للتداول  عدم قابلیة: رابًعا

ة القیمة، وذلك مراعاة المحدودة إلى حصص متساوی یقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولیة
 .الشركة لإلعتبار الشخصي الذي تقوم علیھ ھذه

ف  ي  ولك ن ھ ذه الح صص لی ست ممنوع ة ع ن الت داول كم  ا ھ و ال شأن بالن سبة للح صص           
شركات األشخاص، فالشریك یجوز لھ أن یتنازل عن حصتھ ألح د ال شركاء أو للغی ر بم ا        

 .من قانون الشركات " 73,74"یتوافق واحكام المادتین 

 
 الشركة اسم: خامًسا

كم ا ھ و ال شأن ف ي ش ركات      , تستمد الشركة ذات المسؤولیة المح دودة اس مھا م ن غایتھ ا            
 .األموال

 
  

 إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

مدیر أو ھیئة مدیرین، ویتم انتخابھم من قبل الھیئة العامة سواء من الشركاء  یدیر الشركة
 . لتاسیس والنظام االساسي للشركة او الغیر وبما الیخالف عقد ا

 

  


