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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 عقد التأسيس

 معدل
 

 

 العربية الدولية للفنادق  

 شركة مساهمة عامة محدودة
 

 الشركة العربية الدولة للفنادق المساهمة العامة المحدودة : إسم الشركة  -1المادة 

في أي بلد أخر  لها ويحق للشركة إنشاء فروع ووكاالت –مدينة عمان : مركز الشركة  – 2المادة 

 .في المملكة األردنية الهاشمية وخارجها 

  -:الغايات التي تأسست الشركة ألجلها هي  -3المادة 

بني وتشتري وتبيع وتستأجر وتؤجر وتعيد بناء وتحسن وتزين وتفرش أن تنشئ وت -1

وتؤثث وتدير فنادق عصرية ومطاعم ونوادي ليلية ودور للسينما وأحواض للسباحة 

في داخل البالد وعلى شواطئ البحر والبحيرات واألنهر وأماكن لأللعاب الرياضية 

ق باألعمال المذكورة أعاله في وميادين للسباق وأن تقوم بأية تسهيالت أو خدمات تتعل

 .أو في الخارج وفقا للقوانين واألنظمة المرعية / المملكة األردنية و 

 أن تنشئ وتؤسس مكاتب ووكاالت للسياحة العالمية وفقا للقوانين واألنظمة المرعية -2

أن تبتاع وتقتني وتأخذ على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أمالك والتزامات أي  -3

تقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به أو أن تمتلك أو تحوز  شخص أو شركة

 .على أي عقار أو أية حقوق تتفق مع أية غاية من غايات هذه الشركة 

وبصورة عامة أن تبتاع وتستأجر أو تستبدل أو تقتني بأية صورة أخرى أية أموال  -4

ضرورية أو مالئمة منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تراها الشركة 

بالنسبة إلى أي من هذه األغراض أو تمتلك تملكا من شأنه تسهيل تحقيق غاياتها أو 

 .تمنع أو تقلل أية خسارة أو التزامات ينتظر وقوعها 

أن تطلب من أية سلطة مختصة إصدار أي قانون أو تشريع أو أمر لحمايتها وتتخذ  -5

تنفيذ أية غاية من غاياتها أو إجراء أي التدابير إلصداره والحصول عليه ليمكنها من 

تغيير في شكل تأليفها أو ألية غاية أخرى قد تظهر ضرورية  ، وأن تعارض أية 

 .إجراءات أو طلبات قد يتراءى لها بأنها مضرة لمصالحها مباشرة أو غير مباشرة 

أن تعقد إتفاقات مع أية حكومة أو سلطة أو مع أية نقابة أو شركة أو شخص أو  -6

خاص طبيعين أو معنويين يتراءى لها أن تلك اإلتفاقات تساعدها على بلوغ غاياتها أش

أو أي منها وأن تستحصل من أية حكومة أو سلطة أو نقابة أو شخص أو أشخاص على 

براءات أو مقاوالت أو مراسيم أو حقوق أو إمتيازات ترى أنها مستحسنة وأن تباشر 

ت أو المراسيم أو الحقوق أو اإلمتيازات وأن تعمل وتنفذ أحكام هذه البراءات والمقاوال

 .بموجبها 

أن تدخل مع أي شخص أو شركة في أي ترتيب إلقتسام األرباح وتوحيد الفائدة  -7

 .والتعاون والمشاريع المشتركة واإلمتيازات المتبادله أو غير ذلك من األعمال 
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آخر من شأنه أو يؤدي أن تؤسس وتسند أية شركة بقصد إقتناء أية أمالك أو ألي قصد  -8

أو تدير المشروعات اإلنشائية والعقارية / إلى مصلحة أو منفعة الشركة ، وأن تقيم و 

 .أو الصناعية واألسواق التجارية بشتى أنواعها والخدمات المرتبطة بها 

أن تستثمر وتتصرف بأموالها التي ال تحتاج إليها في الحال إلشغالها لقاء سندات مالية  -9

 .لكيفية التي تقررها من حين ألخر أو با/ و 

أن تقترض ماال ضروريا ألشغالها أو ألمور تتعلق بها أو تجمعه وتؤمن دفعه وأن  -11

تصدر أي سندات لقاء دين وأن تقوم برهن أمالكها لضمان ديونها أو أي التزامات 

 .أخرى تلتزم بها 

ما بالنقد أو أن تقبض ثمن أية أمالك أو حقوق باعتها أو تصرفت بها بوجه آخر إ -11

بأقساط أو خالفها أو بإسهم في أية شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات مالية أخرى 

ألية شركة أو بهيئة مسجلة وأن تمتلك  وتتصرف وتتعامل على أي وجه أخر لتلك 

 .األسهم أو السندات المالية التي أمتلكتها على الوجه المذكور 

لمستخدميها وأن تساعد أية مؤسسة أو ناد أن تمنح رواتب أو عالوات أو مكافئات  -12

 .من شأنه أن يشجع مصالح مستخدميها 

أن تقوم بجميع األمور المذكورة أعاله أو بأي  منها سواء بنفسها أو بواسطة وكالء  -13

عنها أو أمناء أو خالفه وسواء أكانت وحدها أو باإلشتراك مع غيرها وفق القوانين 

 .واألنظمة المرعية 

أمور وأعمال أخرى تكون أو قد تعتبر ضرورية لتنفيذ الغايات  أن تقوم بأية -14

 .المذكورة أعاله أو أي منها 

أن تمارس بيع وتحسين وإدارة وتنمية وتبادل وتأجير ورهن وتصفية جميع أو بعض  -15

ما تمتلكه من أمالك وحقوق وأن تتصرف بها بكافة أنواع التصرف وفقا للقوانين 

 .واألنظمة المرعية 

 

مليون  من اثنان وثالثونوالمكتتب بة    يتألف رأس مال الشركة المصرح به -قبل التعديل  4 المادة

 سهم / دينار  مليون اثنان وثالثون المدفوعسهم ورأس المال  مليون دينار مقسم الى اثنان وثالثون

 . قيمة كل سهم دينار أردني واحد

 مليون والمكتتب بة  من اثنان وثالثون  يتألف رأس مال الشركة المصرح به -بعد التعديل  4 المادة

 مليون دينار مقسم الى من اثنان وثالثونوسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانيمائة وواحد وثمانون 

من اثنان  سهم ورأس المال المدفوع وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانيمائة وواحد وثمانون

قيمة كل  سهم / دينار  وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانيمائة وواحد وثمانون ونملي وثالثون

 سهم دينار أردني واحد

 

 

 .محدودة بقيمة األسهم التي يملكونها في رأس مال الشركة  -:مسؤولية المساهمين  -5المادة 

 

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف  -:إدارة الشركة  -قبل التعديل  6المادة 

 .من ثالثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة 

يتولى إدارة الشركة وتصريف شؤونها مجلس إدارة مؤلف  -:إدارة الشركة  -بعد التعديل  6المادة 

 .عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة  احدمن 

 



 4 

األشخاص الذين يعينهم مجلس اإلدارة بقرار من وقت  -:المفوضون بالتوقيع عن الشركة  -7المادة 

 .إلى آخر

 

 .من تاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات  -:تاريخ إبتداء الشركة  -8المادة 

 .غير محدودة  -:مدة الشركة  -9المادة 

اإلشخاص المبينة مناصبهم وأسمائهم وعدد أسهمهم أدناه وقد أكتتب  -:مؤسسو الشركة  -11المادة 

 -:كل منهم في رأس مال الشركة بعدد األسهم المبينة تجاه اسمه

 

 

 31/12/1881أسماء مؤسسي الشركة ومقدار مساهمة كل منهم كما في 
 

محل  جنسيته إسم المساهم

 إلقامته

 عدد األسهم خبراته عنوانه

 سهم (  521111)   األردن  عمان  أردنية  حكومة المملكة األردنية الهاشمية  -1

 سهم (  251111)  األردن  عمان أردنية  مؤسسة الفنادق واإلستراحات السياحية  -2

 سهم ( 111111)  األردن  عمان أردنية  الملكية األردنية /مؤسسة عاليه الخطوط الجوية  -3

 سهم (  311111)   الشارقة  الشارقة  الشركة المتحدة للفنادق العالمية  -4

 سهم (  33582) تاجر األردن عمان أردني جميل المعشر  -5

 سهم (  22331)  تاجر األردن عمان أردني  يوسف عيسى المعشر  -6

 سهم (  1251) تاجر  األردن عمان أردني سليمان سالم نجمة -7

 سهم (  1111)  محامي األردن عمان أردني عيسى دلل -8

 سهم (  2511)  مهندس األردن عمان أردني المهندس عوني موسى الساكت -9

 سهم (  1111)  رجل أعمال  األردن عمان أردني ناظم قاسم يحيى قردن -11

 سهم (  1111)  مهندس األردن عمان أردني المهندس محمد خير قاسم يحيى قردن  -11

 سهم (  511) رجل أعمال  الكويت الكويت أردني شفيق محمد ابراهيم طنبور  -12

 سهم (  11111)  رجل أعمال  األردن عمان أردني يعقوب قدسي قاقيش -13

 سهم  ( 211) رجل أعمال  األردن عمان أردني مروان يعقوب قدسي قاقيش -14

 سهم ( 1511)  رجل أعمال  السعودية   أردني ثروت طاهر البرغوثي -15

 سهم (  2111)  رجل أعمال  السعودية  أردني إسحق عبد الرحمن الدويك -16

 سهم (  1311)  رجل أعمال  األردن عمان أردني الدكتور عبد النور حبايبه -17

 سهم ( 2111) رجل أعمال  األردن عمان أردني عبد هللا إسماعيل الكسواني -18

 سهم  ( 511) ربة منزل األردن عمان أردنية المعشرمرتا يوسف   -19

 سهم ( 111) رجل أعمال  األردن عمان أردني محمد صالح محمد قاسم  -21

 سهم ( 1111) رجل أعمال  األردن عمان أردني الياس اندراوس طرطارة -21

 سهم ( 5111) رجل أعمال  الكويت الكويت كويتي عبد المجيد سيد أحمد الغربللي -22

 سهم (  511)  رجل أعمال الكويت الكويت أردني غازي فريد التميمي -23

 سهم (  1611) مهندس األردن عمان أردني المهندس علي محمد السحيمات  -24

 سهم (  411)  رجل أعمال  األردن  عمان أردني صادق داود عبد هللا أحمد  -25

 سهم (  511)  محامي األردن  عمان أردني عفيف الكواليت -26

 سهم (  4111) رجل أعمال األردن  عمان أردني سفيان ابرايم ياسين  -27

 سهم (  1111)  رجل أعمال  السعودية السعودية  أردني معتدل توفيق البرغوثي -28

 سهم (  511) رجل أعمال األردن عمان أردني منتصر توفيق األطرش -29

 سهم (  2111)  ربة منزل السعودية السعودية أردنية ميسون إسحق الدويك الحموري  -31
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 (المعدل ) العربية الدولية للفنادقالنظام األساسي للشركة 

 تمهيد
يكون للعبارات الواردة في هذا النظام والمعرفة في قانون الشركات أو في أي قانون يعدله أو 

يحل محله ويكون معموال به في التاريخ الذي يلزم فيه الشركة بالعمل بهذا النظام نفس المعاني 

  -:المعينة لها في ذلك القانون إال إذا اقتضى سياق النص خالف ذلك 

 .تدل على المفرد الجمع والعكس بالعكس تشمل األلفاظ التي  - أ

 .تشمل األلفاظ التي تدل على المركز المؤنث - ب

 .تشمل األلفاظ التي تشير إلى األشخاص الهيئات  -ج

وأي قانون يعدله أو  7991لسنة (  22) قانون الشركات قانون رقم ( القانون ) تعني لفظة    -د

 .يحل محله 

 .لمساهمة العامة المحدودة الشركة ا( الشركة ) هـ تعني لفظة 

 .مكتب الشركة المسجل ( المكتب ) تعني لفظة  -و

 .سجل المساهمين المحتفظ به بمقتضى القانون ( سجل ) تعني لفظة  -ز

 .شهرا من أشهر السنة الميالدية ( الشهر ) تعني لفظة  -ح

 .كان أعضاء مجلس اإلدارة القائم في أي وقت ( مجلس اإلدارة ) تعني عبارة   -ط

 وزارة الصناعة والتجارة ( وزارة ال) وزير الصناعة والتجارة ولفظة ( الوزير ) تعني لفظة  -ي

 .سوق عمان المالي أو أي مؤسسة أخرى تحل محله ( السوق ) تعني لفظة  -ك

 

 .الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة العامة المحدودة  -:إسم الشركة  -1المادة 

ويحق للشركة إنشاء فروع ووكاالت لها في أي بلد أخر في / مدينة عمان  -:مركز الشركة  -2المادة 

 .المملكة األردنية الهاشمية وخارجها

  -:الغايات التي تأسست الشركة ألجلها هي  -3المادة 

أن تنشيء وتبني وتشتري وتبيع وتستأجر وتؤجر وتعيد بناء وتحسن وتزين وتفرش  -7

عصرية ومطاعم ونوادي ليلية ودور للسينما وأحواض للسباحة وتؤثث وتدير فنادق 

في داخل البالد وعلى شواطئ البحر والبحيرات واألنهر وأماكن لأللعاب الرياضية 

وميادين للسباق وأن تقوم بأية تسهيالت أو خدمات تتعلق باألعمال المذكورة أعاله في 

 .األنظمة المرعية أو في الخارج وفقا للقوانين و/ المملكة األردنية و 

 أن تنشيء وتؤسس مكاتب ووكاالت للسياحة العالمية وفقا للقوانين واألنظمة المرعية  -2

أن تبتاع وتقتني وتأخذ على عاتقها جميع أو بعض أعمال أو أمالك والتزامات أي  -3

شخص أو شركة تقوم بالعمل المصرح لهذه الشركة القيام به أو أن تمتلك أو تحوز 

 .أية حقوق تتفق مع أية من غايات هذه الشركة  على أي عقار أو

وبصورة عامة أن تبتاع وتستأجر أو تستبدل أو تقتني بأية صورة أخرى أية أموال  -4

منقولة أو غير منقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تراها الشركة ضرورية أو مالئمة 

غاياتها أو  بالنسبة إلى أي من هذه األغراض أو تمتلك تملكا من شأنه تسهيل تحقيق

 .تمنع أو تقلل أية خسارة أو التزامات ينتظر وقوعها 
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أن تطلب من أية سلطة مختصة إصدار أي قانون أو تشريع أو أمر لحمايتها وتتخذ  -5

التدابير إلصداره والحصول عليه ليمكنها من تنفيذ أية غاية من غاياتها أو إجراء أي 

قد تظهر ضرورية ، وأن تعارض أية تغيير في شكل تأليفها أو ألية  غاية أخرى 

 .إجراءات أو طلبات قد يتراءى لها بأنها مضرة لمصالحها مباشرة أو غير مباشرة 

 

أن تعقد إتفاقات مع أية حكومة أو سلطة أو مع أية نقابة أو شركة أو شخص أو  -6

أشخاص طبيعيين أو معنويين يتراءى لها أن تلك اإلتفاقات تساعدها على بلوغ غاياتها 

و أي منها وأن تستحصل من أية حكومة أو سلطة أو نقابة أو شخص أو أشخاص على أ

براءات أو مقاوالت أو مراسيم أو حقوق أو إمتيازات ترى أنها مستحسنة وأن تباشر 

وتنفذ أحكام هذه البراءات والمقاوالت أو المراسيم أو الحقوق أو اإلمتيازات وأن تعمل 

 .بموجبها 

باح وتوحيد الفائدة }و شركة في أي ترتيب إلقتسام األأن تدخل مع أي شخص أ -1

 .والتعاون والمشاريع المشتركة واإلمتيازات المتبادلة أو غير ذلك من األعمال 

أن تؤسس وتسند أية شركة بقصد إقتناء أية أمالك أو أي قصد آخر من شأنه أو يؤدي  -8

ت اإلنشائية والعقارية أو تدير المشروعا/ إلى مصلحة أو منفعة الشركة ، وأن تقيم و 

 .أو الصناعية واألسواق التجارية بشتى أنواعها والخدمات المرتبطة بها 

ان تستثمر وتتصرف بأموالها التي ال تحتاج إليها في الحال إلشغالها لقاء سندات مالية  -9

 .أو بالكيفية التي تقررها من حين ألخر / و

بها أو تجمعه وتؤمن دفعة وأن أن تقترض ماال ضروريا ألشغالها أو ألمور تتعلق  -71

تصدر أي سندات لقاء دين وأن تقوم برهن أمالكها لضمان ديونها او أي التزامات 

 .أخرى تلتزم بها 

أن تقبض ثمن أية أمالك أو حقوق باعتها أو تصرفت بها بوجه آخر إما بالنقد أو  -77

مالية أخرى  بأقساط أو خالفها أو بأسهم في أية شركة أو هيئة مسجلة أو بأية سندات

ألية شركة أو بهيئة مسجلة وأن تمتلك وتتصرف وتتعامل على أي وجه آخر لتلك اأٍلهم 

 .أو السندات المالية التي أمتلكتها على الوجه المذكور 

أن تمنح رواتب أو عالوات أو مكافئات لمستخدميها وأن تساعد أية مؤسسة أو ناد  -72

 .من شأنه أن يشجع مصالح مستخدميها 

بجميع األمور المذكورة أعاله أو بأي منها سواء بنفسها أو بواسطة وكالء  أن تقوم -73

عنها أو أمناء أو خالفه وسواء أكانت وحدها أو باإلشتراك مع غيرها وفق القوانين 

 .واألنظمة المرعية 

أن تقوم بأية أمور أو أعمال أخرى تكون أو قد تعتبر ضرورية لتنفيذ الغايات  -74

 .منها المذكورة أعاله أو أي 

أن تمارس بيع وتحسين وإدارة وتنمية وتبادل وتأجير ورهن وتصفية جميع أو بعض  -75

ما تمتلكه من أمالك وحقوق وأن تتصرف بها بكافة أنواع التصرف وفقا للقوانين 

 .واألنظمة المرعية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

وقد أكتتب كل األشخاص المبينة مناصبهم وأسمائهم وعدد أسهمهم أدناه  -:مؤسسو الشركة  -4لمادة ا

- :منهم في رأس مال الشركة بعدد اأٍلسهم المبينة تجاه أسمه 

 

 31/12/1891أسماء مؤسسي الشركة ومقدار مساهمة كل منهم كما في 

محل  جنسيته إسم المساهم

 إلقامته

 عدد األسهم خبراته عنوانه

 سهم (  521111)   األردن  عمان  أردنية  حكومة المملكة األردنية الهاشمية  -7

 سهم (  251111)  األردن  عمان أردنية  مؤسسة الفنادق واإلستراحات السياحية  -2

 سهم ( 711111)  األردن  عمان أردنية  الملكية األردنية /مؤسسة عاليه الخطوط الجوية  -3

 سهم (  311111)   الشارقة  الشارقة  الشركة المتحدة للفنادق العالمية  -4

 سهم (  33582) تاجر األردن عمان أردني جميل المعشر  -5

 سهم (  22331)  تاجر األردن عمان أردني  يوسف عيسى المعشر  -6

 سهم (  7251) تاجر  األردن عمان أردني سليمان سالم نجمة -1

 سهم (  7111)  محامي األردن عمان أردني عيسى دلل -8

 سهم (  2511)  مهندس األردن عمان أردني المهندس عوني موسى الساكت -9

 سهم (  7111)  رجل أعمال  األردن عمان أردني ناظم قاسم يحيى قردن -71

 سهم (  7111)  مهندس األردن عمان أردني المهندس محمد خير قاسم يحيى قردن  -77

 سهم (  511) رجل أعمال  الكويت الكويت أردني شفيق محمد ابراهيم طنبور  -72

 سهم (  71111)  رجل أعمال  األردن عمان أردني يعقوب قدسي قاقيش -73

 سهم  ( 211) رجل أعمال  األردن عمان أردني مروان يعقوب قدسي قاقيش -74

 سهم ( 7511)  رجل أعمال  السعودية   أردني ثروت طاهر البرغوثي -75

 سهم (  2111)  رجل أعمال  السعودية  أردني إسحق عبد الرحمن الدويك -76

 سهم (  7311)  رجل أعمال  األردن عمان أردني الدكتور عبد النور حبايبه -71

 سهم ( 2111) رجل أعمال  األردن عمان أردني عبد هللا إسماعيل الكسواني -78

 سهم  ( 511) ربة منزل األردن عمان أردنية مرتا يوسف  المعشر -79

 سهم ( 711) رجل أعمال  األردن عمان أردني محمد صالح محمد قاسم  -21

 سهم ( 7111) رجل أعمال  األردن عمان أردني الياس اندراوس طرطارة -27

 سهم ( 5111) رجل أعمال  الكويت الكويت كويتي عبد المجيد سيد أحمد الغربللي -22

 سهم (  511)  رجل أعمال الكويت الكويت أردني غازي فريد التميمي -23

 سهم (  7671) مهندس األردن عمان أردني المهندس علي محمد السحيمات  -24

 سهم (  411)  رجل أعمال  األردن  عمان أردني صادق داود عبد هللا أحمد  -25

 سهم (  511)  محامي األردن  عمان أردني عفيف الكواليت -26

 سهم (  4111) رجل أعمال األردن  عمان أردني سفيان ابرايم ياسين  -21

 سهم (  7111)  رجل أعمال  السعودية السعودية  أردني معتدل توفيق البرغوثي -28

 سهم (  511) رجل أعمال األردن عمان أردني منتصر توفيق األطرش -29

 سهم (  2111)  ربة منزل السعودية السعودية أردنية ميسون إسحق الدويك الحموري  -31

 

 

مليون  من اثنان وثالثونوالمكتتب بة  يتألف رأس مال الشركة المصرح به -قبل التعديل   5 المادة

 سهم / دينار   مليون سهم ورأس المال المدفوع اثنان وثالثون مليون دينار مقسم الى اثنان وثالثون

 .قيمة كل سهم دينار أردني واحد 
 

 مليون اثنان وثالثون منوالمكتتب بة  يتألف رأس مال الشركة المصرح به -بعد التعديل 5 المادة 

 مليون اثنان وثالثونمقسم الى  دينار وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانيمائة وواحد وثمانون 

اثنان المدفوع سهم ورأس المال دينار  وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانيمائة وواحد وثمانون 

قيمة  سهم / دينار   دينار وسبعمائة وثمانية وعشرون الف وثمانيمائة وواحد وثمانون  مليون وثالثون

 .كل سهم دينار أردني واحد 
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- :زيادة وتخفيض رأس المال  -6المادة 

يجوز للشركة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية إذا كان  - أ

 .على أن تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة قد أكتتب به بالكامل 

مع مراعاة قانون األوراق المالية الساري المفعول للشركة زيادة رأسمالها بإحدى الطرق  - ب

  -:التالية أو أي طريقة أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة 

 .طرح أسهم الزيادة لإلكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم  -7

ي أو األرباح المدورة المتراكمة أو كليهما ضم اإلحتياطي اإلختيار -2

 .إلى رأسمال الشركة 

رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة  -3

 .أصحاب هذه الديون خطيا على ذلك 

القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا ألحكام هذا  اسنادتحويل  -4

 .القانون 

ز للشركة بتوصية من مجلس اإلدارة وبقرار تصدره مع مراعاة أحكام القانون يجو -7-ج 

من أصوات األسهم الممثلة في اإلجتماع %  15الهيئة العامة  في إجتماع غير عادي بأكثرية 

أن تخفض رأس مال الشركة إذا كان زائدا عن حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت 

أن تراعي في قرار التخفيض الشركة إنقاصه بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها على 

 .من القانون (  775) وإجراءاته حقوق الغير المنصوص عنها في المادة 

يجري التخفيض بتنزيل قيمة األسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة  -2

في حالة وجود خسارة في الشركة أو بإعادة جزء منها إذا رأت أن رأس مالها يزيد عن 

 .حاجتها 

 .ال يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلى أقل من الحد األدنى المقرر في القانون  -3

 

  -:األسهم  -7المادة 

 .باألعمال والمنوطة بها وفق القانون وكذلك لجنة اإلصدارات ( لجنة المؤسسين ) تقوم  

 

همة مؤقته بعد تأسيس الشركة وشروعها بأعمالها يتسلم المساهمون وثائق مسا –أ  - -9المادة 

ومختومة بخاتم الشركة وموقعة من قبل المفوضين بالتوقيع عنها مقابل ما يملكه كل منهم في أسهمها 

  -:تتضمن ما يلي 

 .إسم الشركة ومركزها الرئيسي  -7

 .إسم المساهم وعدد أسهمه  -2

 .نسبة ما دفع من األقساط  -3

 .رأس مال الشركة  -4

القانون ووفقا لألحكام المقررة في قانون األوراق المالية يجوز تداول وبيع األسهم وفقا ألحكام  -ب

 .على أنه ال يجوز للشركة شراء أسهمها إال وفق أحكام القانون 

 

تصدر الشركة لكل مساهم بعد تسديد جميع المبالغ واألقساط المستحقة عن األسهم المسجلة  -8المادة 

دد معين من تلك اأٍلسهم التي يملكها وتختم بإسمه شهادة بتلك اأٍلسهم أو شهادات كل منها تختص بع
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كل شهادة بختم الشركة الرسمي وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها ويعين فيها اسم الشركة 

ومركزها الرئيسي وإسم المساهم وعدد األسهم التي يملكها ونوع مساهمته واألرقام المتسلسلة 

 .لشهادات ملكية األسهم 

 

 

وثيقة المساهمة أو تلفت فلمالكها المسجل في سجل الشركة أن يطلب إعطاء  إذا فقدت -11المادة 

شهادة جديدة بدال من المفقودة أو التالفة ويحق له بعد مرور ثالثين يوما  على إعالمه عن هذا الفقدان 

     أو التلف في جريدتين يوميتين محليتين مبينا فيهما أرقام األسهم وعددها وبعد دفع رسم ال يتجاوز

فلس أن يستلم من الشركة شهادة جديدة اشر عليها  أنها أعطيت بدال من ضائع أو تالف كما (  251) 

ويجوز للشركة في حالة التشويه اصدار وثيقة أو شهادة جديدة بدال عنها دون الحاجة إلى اإلعالم عن 

 .يبقى المساهم مسؤوال ماليا عن نتائج هذا الفقدان أو التلف أو التشويه . ذلك 

 

السهم غير قابل للتجزئة غير أنه يجوز للورثة اإلشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم  -11المادة 

الخلفية فيه لمورثهم ، وينطبق هذا الحكم عليهم إذا إشتركوا في ملكية أكثر من سهم تركة مورثهم 

ن ذلك خالل المدة التي على أن يختاروا في الحالتين أحدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها وإذا تخلفوا ع

 .يحددها لهم مجلس اإلدارة الشركة يعين المجلس أحدهم من بينهم 

 

تحتفظ الشركة بسجل مساهميها تدون فيه أسمائهم وأرقام أسهمهم وعددها وإجراءات نقل  -12المادة 

 األسهم وتحويلها وغير ذلك من المعلومات األخرى الضرورية التي يقررها مجلس اإلدارة وتحفظ

 .سجالت ودفاتر وأوراق الشركة في مكتبها 

 

  -:أقساط األسهم  -13المادة 

يعتبر المساهم في الشركة المساهمة العامة مدينا لها بالقسط غير المدفوع من قيمة أي  - أ

سهم من أسهمه في الشركة ، فإذا لم يسدد ذلك القسط قبل إنتهاء اليوم المعين لتسديدة 

حقق فائدة عليه بالمعدل الذي يقرره البنك المركزي فعلى مجلس إدارة الشركة أن ي

 .األردني 

فإذا إستمر في تخلفه عن تسديد القسط مع الفائدة التي تحققت عليه فلمجلس إدارة الشركة  - ب

  -:بيع السهم الذي إستحق عليه ذلك القسط في أي وقت بعد ذلك وفقا لإلجراءات التالية 

إشعارا على عنوانه المسجل لديها تطلب ترسل الشركة للمساهم بالبريد المسجل  -7

منه فيه تسديد القسط المستحق عليه مع الفائدة التي تحققت عليه حتى تاريخ 

المطالبة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغه اإلشعار ، ويعتبر هذا اإلشعار مبلغا 

 .له خالل عشرة أيام من تاريخ إيداعه في البريد المسجل

( 7) لمبلغ المطلوب منه خالل المدة المحدودة في البند فإذا لم يسدد المساهم ا -2

من هذه الفقرة ، فلمجلس إدارة الشركة عرض السهم الذي أستحق ذلك المبلغ 

من قيمته للبيع بالمزاد العلني بعد عشرين يوما من إنتهاء مدة اشعار التسديد 

كن ، الموجه للمساهم سواء كان ذلك السهم مدرجا على لوائح السوق أو لم ي

وعلى مجلس إدارة الشركة اإلعالن عن موعد البيع في صحيفتين يوميتين 

 .محليتين على األقل 

يستوفى من الثمن الذي بيع به السهم القسط المستحق من قيمته مع الفوائد  -3

المتحققة عليه حتى تاريخ بيعه، وأي نفقات أخرى تكبدتها الشركة لبيع السهم  

مالكه السابق، وأما إذا لم يكف الثمن لتسديد ذلك ويرد ما تبقى من ثمن السهم ل

القسط والفوائد المتحققة عليه ونفقات البيع ، فللشركة الرجوع بالفرق على 

 .المالك السابق للسهم ، وتعتبر قيود الشركة وسجالتها بينة على ذلك 
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يكون مالكو السهم الواحد باإلشتراك مسؤولين بالتضامن والتكافل عن دفع األقساط  -14المادة 

 .المستحقة عن ذلك السهم 

 

من قيمته % (  51) يكون السهم في الشركة المساهمة العامة بعد تسديد ما ال يقل عن  -أ -15المادة 

سوق على أنه ال يجوز للشركة اإلسمية قابال للتداول في السوق وفقا لألحكام المقررة في قانون ال

المساهمة العامة شراء أٍسهمها لحسابها  الخاص  إال إذا آلت إليها بإندماج شركة أخرى بها أو 

بشرائها ألسهم شركة أخرى كانت تملك أسهما في رأس مالها ، وعلى الشركة في أي من هذه 

األخرى بها أو من تاريخ شراء  الحاالت التصرف بهذه األٍسهم خالل سنتين من تاريخ إندماج الشركة

 .األسهم حسب مقتضى الحال 

تنشأ الحقوق وإلتزامات بين بائع أسهم الشركة المساهمة والمشتري لها بتاريخ  -ب

إبرام العقد في السوق وعلى السوق أن يبلغ الشركة بالعقد خالل ثالث أيام على 

م المباعة وتثبت نقل األكثر من ذلك التاريخ، وعلى الشركة أن توثق ملكية اأٍله

ملكيتها في سجالتها وإذا تقرر الحجز على أسهم أو فرض عليه أي قيد آخر يمنع 

التصرف به بقرار قضائي فعلي الشركة من قبل تنفيذ القرار اإلستيضاح من السوق 

للتأكد من أن السهم لم تنتقل ملكيته في السوق إلى غير المساهم قبل التاريخ الذي 

 .القضائي  صدر فيه القرار

من هذه المادة على الشركة تثبيت نقل ملكية ( ب) مع مراعاة أحكام الفقرة  -ج

األسهم في سجالتها خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تسلم الشركة لعقد البيع  

وتعتبر األسهم مسجلة حكما بمرور ثالثة أيام على تسلم الشركة عقد نقل ملكية تلك 

 .األسهم 

 

كل من إنتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالك ذلك السهم أو إفالسه يحق له بعد أن يقدم  -16المادة 

لمجلس اإلدارة البينة التي يراها المجلس كافية إلثبات ملكيته لذلك السهم ، أما أن يسجل ذلك السهم 

التسجيل بإسمه أو بإسم أي شخص آخر ويكون لمجلس اإلدارة في كلتا الحالتين نفس الحق في رفض 

 .كما لو حول المتوفي نفسه ذلك السهم قبل وفاته أو إفالسه 

 

كل من إنتقلت إليه ملكية سهم بسبب وفاة مالكه  أو إفالسه يحق له الحصول على نفس  -17المادة 

الحصص في األرباح وغيرها من الفوائد كأن السهم مسجل بإسمه غير أنه ال يحق له أن يمارس 

ساهم في الشركة فيما يتعلق بإجتماعاتها قبل أن يسجل كمساهم في الشركة عن الحق الذي يمارسه الم

 .ذلك السهم 

 

إذا كان مالك السهم قاصرا فوليه أن وجد أو الوصي عليه يعتبر المتمتع بجميع الحقوق  – 19المادة 

 .التي يتمتع بها المساهم بالنسبة لألسهم التي يمتلكها 

 

حويل كسور السهم الواحد فإذا توفي أحد المساهمين أو أفلس يترتب ال يجوز نقل أو ت – 18المادة 

على الشخص الذي تؤول إليه بمقتضى قوانين األرث أو أي قانون آخر كسور السهم الواحد بأن يبيع 

أو يتنازل إلى غيره من تلك الكسور ليتسنى للشركة تسجيل أسهم كامله بإسم الشخص المحال إليه أو 

 .كسور السهم الذي إنتقلت إليه 
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 تداول األسهم ورهنها وحجزها
 

يكون تداول أسهم الشركة المساهمة العامة في السوق باطال في أي حالة من الحاالت  – 21المادة 

  -:التالية 

  

إذا كان السهم مرهونا أو محجوزا أو مؤشرا عليه بأي قيد يمنع التصرف به  -أ 

المرهون أو المحجوز الذي لم يؤشر ، وتعتبر الشركة مسؤولة عن بيع السهم 

 .عليه بذلك 

 .إذا كانت شهادة السهم مفقودة  - أ

 .إذا كان من األسهم التأسيسية ولم تمر سنتان على منح الشركة حق الشروع بالعمل  -ج

في أي حالة أخرى تحظر فيها القوانين واألنظمة المعمول بها تداول سهم أي شركة  -د

 .مساهمة عامة في السوق 

 

يجوز رهن السهم في الشركة المساهمة العامة ، ويجب تثبيت الرهن في سجالت  -أ -21المادة 

الشركة وفي وثيقة المساهمة أو شهادة األسهم ، ويكون للشركة حق األولوية على غيرها  في إستيفاء 

الواقع ما لم يدفع من األقساط المستحقة غير المسدودة من قيمة السهم وذلك على الرغم من الرهن 

 .عليه عند بيعه بالمزاد العلني 

 

يجب أن ينص عقد رهن السهم في الشركة على جميع الشروط المتعلقة به ، وبخاصة -ب

 .الطرف في العقد الذي ستؤول إليه أرباح السهم خالل مدة رهنه 

 

ال يجوز رفع إِشارة الرهن عن السهم في سجالت الشركة وفي وثيقة المساهمة أو شهادة  -ج

سهم إال بناء على إقرار خطي من المرتهن يسجل في الشركة يتضمن إستيفاء لحقوقه األٍ 

بموجب الرهن أو بناء على حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية إال إذا تم بيعها بالمزاد 

 .العلني تنفيذا لقرار قضائي 

 

جز أي سهم من إذا صدر قرار قضائي أو من جهة رسمية مختصة بما في ذلك السوق بح -22المادة 

أسهم الشركة المساهمة العامة فتوضع إشارة الحجز في سجل المساهمين في الشركة بعد تبلغها بذلك 

القرار ، و ال ترفع اإلشارة إال بناء على قرار صادر عن الجهة التي أصدرته ال يجوز حجز أموال 

ا أو إلستيفائة ولكن يجوز حجز الشركة المساهمة العامة تأمينا للدين المترتب على أحد المساهمين فيه

 .السهم الذي يملكه أي مساهم في الشركة وحصته من أرباحها تأمينا للدين المترتب عليه أو إلستيفائه 

 

في جميع األحوال التي تنتقل فيها ملكية السهم في الشركة المساهمة العامة الى شخص  -23المادة 

 .هادة بالسهم الذي إنتقلت ملكيته إليهآخر بأي صورة من الصور تعطى للمساهم الجديد ش
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 الدعوة لإلجتماعات العامة –اإلجتماعات العامة 

 
ترسل الدعوة من أجل إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي بموجب إعالن كتابي يرسل بالبريد قبل تاريخ  -24المادة 

إنعقاد اإلجتماع بمدة أقلها أربعة عشر يوما كما ترسل الدعوة ألي إجتماع تعقده الشركة خالف إجتماع الهيئة العامة 

يخ إنعقاد ذلك اإلجتماع بمدة أقلها أربعة عشر يوما وال العادي السنوي بموجب إعالن كتابي يرسل بالبريد قبل تار

يدخل ضمن المدة المذكورة اليوم الذي جرى فيه تبليغ إعالن الدعوة واليوم الذي يعتبر أن اإلعالن بلغ فيه وكذلك ال 

ص يذكر يدخل اليوم المعين لإلجتماع ، يذكر في إعالن الدعوة مكان ويوم وساعة اإلجتماع وفي حالة وجود عمل خا

نوع ذلك العمل ويجب اعالن الدعوة في الصحف ووسائل اإلعالم الصوتية أو المرئية باإلضافة إلى إرسالها بالبريد 

وفي حالة إرسال الدعوة بالبريد يعتبر أن التبليغ قد تم في اليوم التالي لوضع الدعوة في البريد ، يجب اإلعالن في 

، وذلك قبل مدة ال تزيد على أربعة عشر يوما من الموعد المقرر لإلجتماع  صحيفتين محليتين ولمرة واحده على األقل

وكذلك لمرة واحدة على األقل في إحدى وسائل اإلعالم الصوتية أو المرئية قبل ثالثة أيام على األقل من تاريخ الموعد 

 .المقرر لإلجتماع 

 

 

إذا ما ثبت إرسالها وفق نص المادة ) لإلجتماع  ال يعتبر عدم إستالم أحد المساهمين إعالن الدعوة – 25المادة 

 .سببا في إبطال أي قرار أتخذ في ذلك اإلجتماع ( السابقة 

 

 أنواع اإلجتماعات

 إجتماعات الهيئة التأسيسية - أ
 

يجب على لجنة مؤسسي الشركة خالل ستين يوما من تاريخ إغالق اإلكتتاب دعوة  – 26المادة 

 .للهيئة التأسيسية  جميع المساهمين إلى إجتماع عام
 

 يرأس إجتماع الهيئة التأسيسية أحد أعضاء لجنة المؤسسين الذي ينتخب في  -أ – 27المادة 

 .ذلك اإلجتماع ويقوم رئيس اإلجتماع بإدارة اإلجتماع وبالتوقيع على محضره

 

يتألف النصاب القانوني إلجتماع الهيئة التأسيسية بحضور مكتتبين -ب

األسهم المكتتب بها وتصدر قراراتها بموافقة  يحملون أكثر من نصف

األكثرية المطلقة لألسهم الممثلة في إجتماعاتها ويكون لكل سهم صوت 

واحد ويشترط في ذلك أنه ال يجوز للمكتتبين بأسهم عينية في الشركة 

 . التصويت على القرارات المتعلقة بهذه األسهم 

(  775) وفقا ألحكام المادة  إذا لم يتوفر النصاب القانوني المطلوب -ج  

 .من القانون يعتبر تأسيس الشركة ملغي حكما 
 

على لجنة المؤسسين أن يقدموا للهيئة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن  -29المادة 

جميع عمليات التأسيس وإجراءاته بما ذلك ودون اإلجحاف بعمومية ما ذكر من النفقات التأسيسية  

ة من قبلهم مع الوثائق المؤيدة لها وعندها تقوم الهيئة التأسيسية بإقرارها بعد التثبت من لمصروفا

 .صحتها
 

تقوم الهيئة التأسيسية بانتخاب مجلس اإلدارة األول ومدققي الحسابات كما وتقرر إعالن  – 28المادة 

 . تأسيس الشركة نهائيا

 .مجلس اإلدارة األول للشركةوتنتهي أعمال وصالحيات لجنة المؤسسين فور انتخاب 
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 :اجتماعات الهيئة العامة العادية -ب
 

تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على األقل داخل المملكة بناءا على دعوة من  -31المادة 

مجلس اإلدارة في الزمان والمكان الذين يحددهما مجلس اإلدارة باإلتفاق مع المراقب على أن ال 

عة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ويجوز دعوته أيضا في الحاالت المنصوص يتجاوز األرب

 .عليها في القانون

 

ال تعتبر الجلسة األولى الجتماع الهيئة العامة العادية القانونية ما لم يحضرها نصاب  -7 -31المادة 

ل النصاب القانوني بعد قانوني من المساهمين يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة وإذا لم يحص

مضي ساعة من الوقت المحدد لالجتماع يوجه الرئيس الدعوة إلى اجتماع ثان وعندها تعتبر الجلسة 

 .الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة فيها

بعقد االجتماع الثاني خالل عشرة أيام من تاريخ االجتماع المؤجل وفي نفس المكان  -2 

له ويعلم رئيس االجتماع الحضور من المساهمين بهذا التأجيل ويعلم عن ذلك فيما  والزمان المعينين

 .ال يقل عن صحيفتين يوميتين وذلك قبل انعقاد الجلسة الثانية بثالثة أيام على األقل

 

 .تصدر القرارات باألكثرية العادية لألسهم الممثلة في االجتماع -32المادة 

ة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة وتدخل في جدول تناول صالحية الهيئ -33المادة 

 .أعمال اجتماعها السنوي األمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

 .وقائع االجتماع العادي السابق للهيئة العامة -أ

 .سماع تقرير مجلس اإلدارة -ب

باتها وميزانياتها وأوضاعها ع تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحسا سما -ج

 .المالية

 .مناقشة الحسابات والميزانية والمصادقة عليها -د

 .هـ انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 .انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة -و

 تعيين األرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس اإلدارة -ز

أو الرهن أو إعطاء الكفاالت واتخاذ القرارات المناسبة البحث في اقتراحات االستدانة  -ح

 .لذلك

 .أي موضوع أخر أدرجه مجلس اإلدارة في جدول األعمال -ط

أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول األعمال ويدخل في نطاق أعمال  -ي

دول األعمال بموافقة االجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا االقتراح في ج

 .من األسهم الممثلة في االجتماع% 71عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن 

 

 :اجتماعات الهيئة العامة غير العادية -ج
 

فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في القانون تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على  -34المادة 

على طلب خطي موقع عليه من مساهمين يحملون ما ال يقل عن دعوة من مجلس اإلدارة أو بناء 

خمسة وعشرون بالمائة من اسهم الشركة أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقب إذا 

من اسهم الشركة المكتتب بها ويترتب على % 75طلب ذلك مساهمون يملكون أصالة ما ال يقل عن 

أو مدقق الحسابات أو المراقب أن يدعو الهيئة العامة إلى مجلس اإلدارة في حال طلب المساهمون 

 .االجتماع في مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطب
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ال يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا ما لم يحضره نصاب قانوني من  -7 -35المادة 

إذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة مساهمين يمثلون أكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها و

من الموعد المحدد لالجتماع ، فيؤجل االجتماع إلى موعد آخر يعقد خالل عشرة أيام من تاريخ 

االجتماع األول ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس اإلدارة في صحيفتين يوميتين على األقل وقبل 

الشركة على األقل في الجلسة الثانية  من اسهم% 41الموعد بثالثة أيام على األقل ، ويجب تمثيل 

حتى يكون النصاب قانونيا وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية فيلغى االجتماع مهما كانت 

 .أسباب الدعوة إليه

 

أما في حاالت تصفية الشركة أو اندماجها بغيرها من الشركات فيجب ان ال يقل النصاب القانوني  -2

 .اسهم الشركة المكتتب بها عن مساهمين يمثلون ثلثي

 

تختص الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة األمور التالية  -أ -36المادة 

 :واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 

 .تعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها -7

 .اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى -2

 .فسخ الشركة وتصفيتها -3

 .إقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو رئيسه -4

 .بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كليا -5

 .نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي المملكة -6

 .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -1

 .إصدار إسناد القرض ، القابلة للتحويل إلى اسهم -8

 

ه المادة إال إذا ذكرت صراحة بالنص هذا ، وال يجوز بحث أي من الموضوعات الواردة في هذ

 .الكامل في الدعوة الموجهة للمساهمين

 

من مجموع األسهم الممثلة في االجتماع غير العادي % 15يجب أن تصدر القرارات بأكثرية  -ب

 .للهيئة العامة

 

تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي إلجراءات الموافقة والتسجيل والنشر  -ج

 .من هذه المادة( أ)من الفقرة ( 8)، ( 4)المقررة بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين 

 

للهيئة العامة غير العادية الحق بأن تصدر قرارات في األمور الداخلة ضمن  -1 -37المادة 

 .صالحيتها أو في األمور الداخلة ضمن صالحيات الهيئة العامة العادية

 

لهيئة العامة غير العادية األمور الداخلة في صالحيات الهيئة العامة العادية فإنها تصدر إذا بحثت ا -2

قراراتها بالنسبة لهذه األمور باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع شأنها في ذلك شأن الهيئة 

 .العامة العادية

 

 قواعد عامة للهيئات العامة الثالث
 

مؤسسين جدول أعمال الهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس اإلدارة جدول تنظم لجنة ال -39المادة 

أعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتطبق على دعوة الهيئة التأسيسية للشركة لالجتماع 

 .أحكام القانون الخاصة بدعوة الهيئة العامة للشركة إلى االجتماع
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هو داخل في جدول األعمال ، ولكن يجوز البحث في أي  ال يجوز البحث في غير ما -38المادة 

أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدراجها في جدول األعمال وتدخل في نطاق أعمال االجتماع العادي 

للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا االقتراح في جدول األعمال بموافقة عدد من المساهمين 

 .مسجل في سجالت الشركة. سهم الممثلة في االجتماعمن األ% 71يمتلكون ما ال يقل عن 

 

لكل مساهم مسجل في سجالت الشركة سدد قبل اجتماع الهيئة العامة بثالث أيام على  -41المادة 

 .األقل جميع ما عليه من أقساط وفوائد للشركة حق االشتراك في أبحاث الهيئة العامة

 

لكه في الشركة سواء أكان حاضرا االجتماع لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يم -41المادة 

 .بالذات أو بواسطة وكيل

 

تعطى األصوات في االجتماعات العامة من قبل المساهم أو بواسطة وكيل من  -42المادة 

 .المساهمين

 

يقتضي أن يكون التوكيل كتابة حسب الصيغة المبينة أدناه أو بأية صيغة أخرى  -أ -43المادة 

ة ويوافق  عليها مراقب الشركات وأن يكون موقعا بإمضاء الموكل او وكيله يقررها مجلس اإلدار

القانوني المفوض بذلك كتابة حسب األصول ويكون التوكيل صالحا لحضور الوكيل ألي اجتماع آخر 

 .يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة

 إلى الشركة العربية الدولية للفنادق العامة المحدودة

 بصفتي    من    أنا

 مساهما في الشركة العربية الدولية للفنادق المساهمة المحدودة قد عينت

 

العادية أو غير )وكيال عني وفوضته بأن يصوت بأسمى وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة 

 (العادية حسب الحال

     211لسنة     من شهر    الذي تعقده الشركة في اليوم

 شهر من   أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه ذلك االجتماع تحريرا في هذا اليوم 

 211لسنة       

 شاهد     توقيع الموكل

 

يعتبر حضور ولي أو وصي المساهم في الشركة أو ممثل الشخص االعتباري المساهم فيها  -ب

ذلك الولي أو الوصي أو ممثل بمثابة حضور قانوني للمساهم األصيل الجتماع الهيئة العامة ولو كان 

 .الشخص االعتباري غير مساهم في الشركة

 

يقتضي أو يودع صك الوكيل في مكتب الشركة المسجل أو في مكان انعقاد االجتماع قبل  -44المادة 

ثالثة أيام على األقل من الميعاد  المعين لالجتماع الذي ينوي أن يصوت فيه الشخص المعين اسمه 

 .المراقب أو من ينتدبه تدقيقه  في الصك ويتولى

 

ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة العامة  -أ -45المادة 

الحاضرين وعدد األصوات التي يمثلها كل منهم أصالة أو وكالة وتؤخذ تواقيعهم ويحفظ هذا الجدول 

 .لدى الشركة

 .اع يذكر فيها عدد األصوات التي يحملهايعطى للمساهم بطاقة لدخول االجتم -ب
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يشرف المراقب أو من ينتدبه على عمليه تسجيل أسماء المساهمين الذين يحضرون  -ج

اجتماع الهيئة العامة وتحديد األسهم التي يمثلونها سواء باألصالة أو بالوكالة ويحق له تحقيقا 

وعلى المسؤولين في الشركة تقديم لهذه الغاية االستعانة بمن يحتاج إليه من موظفي الوزارة 

 .كافة التسهيالت لالزمة

يتولى المراقب أو من ينتدبه إعطاء بطاقات حضور اجتماعات الهيئات العامة ويجب أن  -د

تكون هذا البطاقات ممهورة بخاتم الشركة وتوقيع المراقب أو من ينتدبه وال يحق حضور 

 .االجتماع إال لحاملي البطاقات فقط

 

يرأس اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من  -أ -46المادة

وعلى مجلس اإلدارة حضور اجتماع الهيئة بعدد ال يقل . ينتدبه المجلس لهذه الغاية ، في حاله غيابهما

 .لعن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس اإلدارة وال يجوز التخلف بغير عذر مقبو

يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو من  -ب

موظفي الشركة ويختار مراقبين اثنين لجمع األصوات وفرزها ويتولى المراقب أو من يمثله 

 .إعالن النتائج التي يسفر عنها التصويت

الرئيس والمراقب والكاتب  ينظم محضر وقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه -ج

ويرسل مجلس اإلدارة نسخة موقعة منه للمراقب خالل عشرة أيام من تاريخ عقد اجتماع 

 .الهيئة العامة

 .للمراقب إعطاء صورة مصدقة عن المحضر ألي مساهم مقابل الرسوم المقررة -د 

 

تتخذ القرارات التي تطرح من هذه المادة ( ب)فيما عدا الحاالت المبينة في الفقرة  -أ -47المادة 

 .للتصويت في االجتماعات العامة بالطريقة التي يعينها الرئيس

يجب أن يكون التصويت النتخاب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو إقالتهم باالقتراع  -ب

 .السري

 

تكون القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام  -49المادة 

القانون لمجلس اإلدارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أو غائبين وال يجوز االعتراض 

 .عليها إال وفقا ألحكام القانون

 

 مجلس اإلدارة
 

 :يتألف مجلس اإلدارة من ثالثة عشر عضوا على النحو التالي -قبل التعديل  48المادة 

 .الهيئة العامةيتألف مجلس اإلدارة من ثالثة عشر عضوا تنتخبهم 

 :عشر عضوا على النحو التالي احديتألف مجلس اإلدارة من  -بعد التعديل  48المادة 

 .عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة احديتألف مجلس اإلدارة من 

 

 

إذا شعر مركز عضو انتخاب في مجلس اإلدارة لسبب من األسباب فيخلفه عضو  -7 -51المادة 

المساهمين الحائزين على مؤهالت العضوية ويشترك الشخص المعنوي في ينتخبه مجلس اإلدارة من 

 .هذا االنتخاب

يتبع هذا اإلجراء كلما شغر مركز في المجلس ويبقى هذا التعيين مؤقتا حتى يعرض على  -2

الهيئة العامة في أول اجتماع لها كي تقوم بإقراره او بانتخاب من يمأل المركز الشاغر 

 .وفي هذه الحالة يكمل العضو مدة سلفه في عضوية مجلس اإلدارة بمقتضى هذا القانون
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يشترط في أهلية عضو مجلس اإلدارة من غير األعضاء الحكوميين أن يكون مالكا ألف  -51المادة 

سهم في الشركة على األقل وال يجوز ترشيح من ال يملك ذلك العدد للعضوية كما وانه تسقط تلقائيا 

عضوية من تنقص أسهمه خالل مدة العضوية عن ذلك العدد وكذلك ال يجوز ترشيح من يقل عمره 

 عشرين عاما ، أو من يكون موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عن واحد و

 .عامة

 

 صالحيات وواجبات مجلس اإلدارة
 

باستثناء السلطات الممنوحة للهيئة العامة بموجب هذا النظام أو ما يطرأ عليه أو  -أ -52المادة 

ة وله أن يعين الجهاز بموجب القوانين المرعية يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوال عن إدارة أعمال الشرك

الالزم إلدارتها وتنسيق أعمالها ويحق له رهن عقارات الشركة واعطاء الكفاالت والقيام بجميع 

األعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقا لغاياتها بما في ذلك استدانة أي مبلغ ال يتجاوز 

الف قراراتها وال نظام الشركة رأسمال الشركة على أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان ال يخ

 .واحكام القوانين المرعية

أعاله يحق لمجلس اإلدارة أن يقرر بالكيفية التي ( أ)باإلضافة إلى الصالحيات المبينة في الفقرة  -ب

يراها مناسبة في حدود مصلحة الشركة مكافآت ونفقات ألي عضو من أعضائه يقوم بناء على طلب 

ستوجب خبرة فنية وكفاءة خاصة وال يدخل  ضمن وظيفته كعضو في المجلس بعمل خاص للشركة ي

 .المجلس أو اللجان الدائمة أو المؤقتة المنبثقة عنه

 

ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف  -53المادة 

لتي تعقد مع الشركة أو يعمل في الشركة مصلحة مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات ا

لحسابها ويستثنى من ذلك المقاوالت والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع 

المتنافسين باالشتراك في العرض على قدم المساواة شريطة أن يكون عضو مجلس اإلدارة صاحب 

ثلثي أعضاء المجلس باستثناء األنسب وان تكون موافقة المجلس على هذا العرض بأغلبية ال تقل عن 

ويجب تجديد هذه الموافقة في كل سنة إذا كانت العقود واالرتباطات ذات . العضو صاحب العالقة

 .طبيعة دورية ومتجددة

 

ال يجوز لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو مديرها العام أن يشتركوا في إدارة شركة  -54المادة 

 .وا بعمل منافسمشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يقوم

 

يحق لمجلس اإلدارة أن ينتخب باالقتراع السري عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا  -55المادة 

أو اكثر يكون له حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس اإلدارة 

سبعة أيام من صدور ويزود المجلس المراقب بنسخة عن قراره وبنماذج تواقيع المفوضين خالل 

 .قرار التفويض

 

يعين مجلس اإلدارة وفق للقانون مديرا عام للشركة ويفوضه باإلدارة العامة لها بالتعاون  -56المادة 

 .مع المجلس وتحت إشرافه وبموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية

 

فة مدير عام للشركة أو يجوز أن يقوم رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر فيه بوظي -57المادة 

نائب للمدير العام أو مساعد المدير العام بقرار من مجلس اإلدارة بأكثرية ثلثي أعضائه على أن ال 

 .يشترك صاحب العالقة في التصويت
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 عدم أهلية مجلس اإلدارة
 

 :يعتبر منصب عضو مجلس اإلدارة شاغرا -59المادة 

 موجه للشركة أوإذا استقال من منصبه بإشعار كتابي  -أ

 إذا لم يعد يملك عدد األسهم التي تؤهله لعضوية المجلس أو -ب

إذا تغيب عن اجتماعات المجلس لمدة ستة اشهر متتالية ولو كان ذلك بسبب عذر مشروع  -ج

 أو

 إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع أو -د

 هـ إذا أفلس أو أصبح معتوها أو مختل العقل أو

إذا قام منفردا أو باالشتراك مع آخرين بأي عمل يضر بأعمال الشركة أو يعاكس  -و

 مصالحها سواء نجم عن ذلك ضرر أو تعطل لمصالح الشركة أو لم ينجم

إذا حكم عليه بعقوبة جنائية ، بأي عقوبة جنحوية في جريمة مخلف بالشرف كالرشوة  -ز

مانة والشهادة الكاذبة واإلفالس وبأي واالختالس والسرقة والتزوير وسوء استعمال األ

جريمة أخري مخلى باألدب واألخالق العامة ، أو بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها 

 .من القانون( 218)في المادة 

 

 اإلجراءات الخاصة بمجلس اإلدارة
 

بناء على طلب يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو  -أ-56المادة 

 .خطي من ربع أعضائه على األقل

 .يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية -ب

يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة أو في المكان الذي يعينه الرئيس إذا تعذر  -ج

 .االجتماع  في مركز الشركة

في السنة وال بنقضي أكثر من شهرين يجب أن ال تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات  -د

 .دون عقد اجتماع للمجلس

 

ترسل الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة بكتب موقعة من الرئيس تودع بالبريد المسجل  -61المادة 

إلى عنوان العضو المسجل لدى الشركة أو تسلم الصحابها ويجب ذكر زمان ومكان االجتماع 

 .وبرنامج المواضيع المنوي بحثها

 

على مجلس اإلدارة أن يجتمع في مكتبه خالل أسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب  -61المادة 

باالقتراع السري ، رئيسا ونائبا للرئيس وعضوا أو اكثر ممن لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين 

 أو مجتمعين ويزود المجلس المراقب نسخ عن قراراته هذه وبنماذج عن تواقيع المفوضين بالتوقيع

 .وذلك خالل سبعة أيام من صدور تلك القرارات

 

يرأس رئيس المجلس جميع اجتماعات المجلس ويدير جلساته ويعتبر رئيسا للشركة  -أ -62المادة 

وممثلها لدى الغير وأمام كافة السلطات وعليه بالتعاون مع اإلدارة العامة أن ينفذ مقررات المجلس 

 .ويقيد بتوجيهاته

 .اإلدارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابهنائب رئيس مجلس  -ب
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تصدر قرارات مجلس اإلدارة باألكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين وإذا تساوت  -63المادة 

 .األصوات يكون للرئيس صوت مرجح

 

 ال يجوز التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات مجلس اإلدارة -64المادة 

 

رة أمين سر للمجلس ويحدد راتبه يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد يعين مجلس اإلدا -أ -65المادة 

ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص . جداول أعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته

وفي صفحات متتالية ويوقعه الرئيس واألعضاء الذين حضروا الجلسة وتختم كل صفحة بخاتم 

 .الفته خطيا فوق توقيعهالشركة وعلى العضو المخالف ان يسجل مخ

 .يجوز إعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس -ب

 

 

 األرباح
 

يجري إقرار األرباح واالحتياطي من قبل الهيئة العامة بناء على تنسيب من مجلس  -66المادة 

 .اإلدارة

 

- :بعد خصم الضرائب المستحقة يتم توزيع األرباح الصافية كما يلي -67المادة 

بالمائة لحساب االحتياطي اإلجباري وال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ عشرة  -أ

مجموع المبالغ المقتطعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة غير انه يجب أن 

 .يتوقف االقتطاع حينما يبلغ االحتياطي اإلجباري مبلغا يعادل رأسمال الشركة المكتتب به

رباح لحساب االحتياطي االختياري وفق أحكام القانون يجوز اقتطاع جزء من األ -ب

 .أو يوزع حسب أحكام القانون/ويستعمل و

من األرباح السنوية الصافية للشركة النفاقه على دعم % 7يخصص ما ال يقل عن  -ج

البحث العلمي والتدريب المهني لديها وللشركة أن تقدم هذه المخصصات إلى الهيئات 

 .لتقوم بالبحث العلمي والتدريب المهني لمصلحة الشركةاألخرى المعنية بذلك 

من الربح الصافي القابل للتوزيع % 71تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  -د

خمسة آالف ( 5111)على المساهمين بعد تنزيل جميع االحتياطيات والضرائب وبحد أقصى 

 . دينار لكل منهم في السنة

حلة التأسيس ولم تحقق بعد أرباحا يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس إذا كانت الشركة في مر

وأعضاء مجلس اإلدارة بمعدل ال يتجاوز ألف دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة بتحقيق 

 . األرباح وعندها تخضع ألحكام الفقرة السابقة من هذه المادة

ن رئيس وأعضاء مجلس أما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق األرباح فيعطى لكل م

دينار عن كل جلسة من جلسات ( 21)اإلدارة تعويضا عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل 

مجلس اإلدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على أن ال تتجاوز هذه المكافآت مبلغ 

تحدد بدالت االنتقال والسفر لرئيس وأعضاء . ستمائة دينار في السنة لكل عضو( 611)

 .س اإلدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغايةمجل

 .هـ يوزع ما تبقى من األرباح على المساهمين حسبما هو منصوص عليه من القانون

 

كل حصة من األرباح يقرر دفعها يجب أن تبلغ إلى المستحقين لها بالصورة المبينة فيما  -69المادة 

 .بعد بشأن إعالنات الشركة على المساهمين
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تلتزم الشركة بدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين خالل ستين يوما من تاريخ  -68المادة 

اجتماع الهيئة العامة وفي حالة اإلخالل بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل أعلى فائدة على 

تتجاوز مدة تأخير دفع  الودائع قرره البنك المركزي خالل سنة التوزيع قبل دفع األرباح وعلى أن ال

 .األرباح ، ستة أشهر من تاريخ استحقاقه

 

يجوز لمجلس اإلدارة أن يقتطع من أرباح المساهم أي قسط أو جزء من قسط متحقق  -71المادة 

 .األداء على اسهم ذلك المساهم

 

كانون أول  37تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر كانون ثاني وتنتهي في  -71المادة 

من كل سنة ، أما بالنسبة للسنة المالية األولى للشركة فتعتبر من تاريخ تسجيلها لغاية كانون األول من 

 .السنة التي تلي سنة التسجيل

 

على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية من خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهائها  -أ  -72المادة 

ح والخسائر موقعين بالنيابة عن المجلس من قبل عضوين من أعضائه ميزانية الشركة وحساب األربا

ومدققين من مدققي حسابات قانونين وتقريرا يتضمن شرحا وافيا ألهم بنود اإليرادات والمصروفات 

وعن تواصيه بشأن حصة االحتياطي اإلجباري واالختياري وتوزيع األرباح وخطة عمل للشركة 

لبيانات مع تقرير مدققي الحسابات لكل مساهم بالبريد مع الدعوة الجتماع للسنة التالية ، وترسل تلك ا

الهيئة العامة العادي وذلك قبل تاريخه في مدة ال تقل عن أربعة عشر يوما ويجب ان تسجل الدعوة 

على جدول األعمال وان يعلن عنها في الصحف المحلية لمرتين متتاليتين قبل انعقاد الجلسة وذلك قبل 

تزيد على أربعة عشر يوما من موعد االجتماع ويترتب أيضا على المجلس اإلعالن عن ذلك مدة ال 

 .مرة في إحدى وسائل اإلعالم الصوتية أو المرئية قبل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ االجتماع

على مجلس اإلدارة تزويد المراقب والسوق بنسخ عن الحسابات والبيانات المشار إليها  -ب

 .يوما 27أعاله قبل الموعد المحدد الجتماع الهيئة العامة بمدة ال تقل عن ( أ)قرة في الف

 

على مجلس اإلدارة أن ينشر الميزانية العامة وحساب األرباح والخسائر وموجزا عن  -73المادة 

تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مدققي حسابات الشركة في إحدى الصحف اليومية وذلك خالل ثالثين 

 .ن تاريخ انعقاد الهيئة العامةيوما م

 

تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها العام العادي السنوي من بين مدققي الحسابات  -أ  -74المادة 

 .المرخصين بمزاولة  المهنة مدققا للحسابات او اكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابهم

بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها  على مجلس اإلدارة تزويد مدققي الحسابات -ب

 .للمساهمين

تنظيم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية للشركة بموجب أنظمة داخلية يضعها مجلس  -ج

 .اإلدارة 

 

تحفظ الدفاتر والحسابات في مكتب الشركة ويحق ألعضاء مجلس اإلدارة االطالع على  -75المادة 

 .وقاتدفاتر الحسابات في جميع األ

 

 فسخ الشركة وتصفيتها
 

باإلضافة للحاالت المنصوص عنها في القانون تفسخ الشركة وتجري تصفيتها اختياريا  -76المادة

أو باستحالة إتمامها أو في حاله خسارتها مبلغا . بانتهاء مدتها أو بإتمام الغاية التي تأسست من اجلها

 .العامة في اجتماع عام غير ذلك يتجاوز نصف رأسمال الشركة إال إذا قررت الهيئة
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في حالة انفساخ الشركة تقرر الهيئة العامة في اجتماع عام بناءا على اقتراح مجلس  -77المادة 

اإلدارة طريقة تصفيتها وتعيين مصف أو اكثر ليقوم بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها 

 .وبتعيين المصفي أو المصفيين تنتهي صالحية مجلس اإلدارة
 

متى جرت تصفية اختيارية تتوقف الشركة عن السير في أعمالها من ابتداء التصفية  -أ -79المادة 

إلى المدى الضروري لتحسين سير التصفية وتستمر صفة الشركة القانونية والسلطات المخولة لها 

التصفية بصفتها تحت التصفية حتى انتهاء إجراءات التصفية يمثل المصفي الشركة أثناء إجراءات 

 .ويمارس جميع الصالحيات التي يخولها له القانون في هذه الحالة

 .تعتبر التصفية أنها بدأت بتاريخ صدور القرار بها -ب
 

 التبلغ والتبليغ
 

يجري تبليغ اإلعالنات واإلشعارات واالخطارات والدعوات إلى كل مساهم في الشركة  -78المادة 

ا بإسمه في البريد المسجل إلى عنوانه المسجل لدى الشركة ويعتبر إما بتسليمها له بالذات أو بإرساله

أن التبليغ قد تم في اليوم التالي لوضع اإلعالن أو اإلشعار أو اإلخطار أو الدعوة في البريد وإذا لم 

يكن للمساهم عنوان مسجل لدى الشركة فيعتبر نشرها في الجرائد التي يقررها مجلس اإلدارة تبليغا 

 .في اليوم الذي تم فيه النشركافيا له 

 

يجوز للشركة أن تبلغ اإلعالنات واإلشعارات واالخطارات إلى الذين يصبحون ذوي  -91المادة 

حقوق في اسهم من أسهمها من جراء وفاة مساهم أو إفالسه وذلك بإرسالها إليهم في البريد المسجل 

إفالسه أو بأي صفة كهذه إلى العنوان معنونة بأسمائهم أو بصفتهم ممثلي المتوفى أو وكالء طابق 

الذي أعطاه األشخاص الذين يدعون حقوقا في األسهم وإذا لم يكن هنالك عنوان كهذا فيجري التبليغ 

 .بأية طريقة أخرى يجري بها تبليغ المساهم في حالة عدم الوفاة أو عدم اإلفالس

 

ت لألشخاص الذين يحملون سهما أو يجوز تبليغ اإلعالنات أو االخطارات أو اإلشعارا -91المادة 

أكثر من اسهم الشركة باالشتراك وذلك بإرسالها إلى الشخص  الذي يعينونه ممثال عنهم وإذا لم 

 .يعينوا ممثال عنهم فبإرسالها إلى أي من هؤالء الشركاء حسبما تراه الشركة مناسبا

 

عنوانه الرسمي والى مدققي يجري تبليغ اإلعالنات أو الدعوات إلى المراقب على  -92المادة 

 .حسابات الشركة على عنوانهم الذي زودوا الشركة به أو على آخر عنوان ظاهر لهم

 

بسري هذا النظام بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام القانون ويطبق القانون في كل أمر لم  -93المادة 

 .نص صريح بهذا النظام يرد عليه
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