قرار بقانون رقم ( )6لسنة 8002م بشأن تعديل قانون الشركات
رئيس اللجنة التنفيذية دلنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على القانون األساسي ادلعدل
لسنة 2003م وتعديالتو ،وعلى قانون الشركات رقم ( )12لسنة  1964الساري ادلفعول وتعديالتو؛ وبناءً على تنسيب رللس
الوزراء بتاريخ 2008/04/28م ،وبناءً على الصالحيات ادلخولة لنا ،وحتقيقاً للمصلحة العامة ،تعديل قانون الشركات الساري
ادلفعول على النحو التايل:
مادة ()1
يشار إىل قانون الشركات رقم ( )12لسنة 1964م يف ىذا القرار بقانون ألىداف التعديل بالقانون األصلي.
مادة ()2
تعدل ادلادة ( )2من القانون األصلي بإضافة التعريفات التالية-1 :إدارة الشركات :وتشمل إداريت التسجيل والرقابة ويرأسها
ادلراقب -2 .إدارة التسجيل :اإلدارة العامة لتسجيل الشركات -3 .إدارة الرقابة :اإلدارة العامة للرقابة والتدقيق على الشركات.
مادة ()3
تضاف مادة جديدة بعد ادلادة ( )7من القانون األصلي على النحو التايل" :تناط الصالحيات ادلتعلقة بالتسجيل والرقابة
والتدقيق على الشركات إىل إدارة الشركات على أن يتم تفصيل تلك الصالحيات وتوزيعها دبوجب تعليمات يصدرىا الوزير ذلذه
الغاية ،خالل مدة أقصاىا شهر من تاريخ العمل هبذا القرار بقانون".
مادة ()4
تعدل ادلادة ( )8من القانون األصلي بإضافة فقرة جديدة إليها حتمل الرقم ( )3على النحو التايل .3 :أنواع أخرى من
الشركات :أ .الشركات ادلدنية.1 :تسجل الشركات ادلدنية لدى ادلراقب بسجل خاص يسمى "سجل الشركات ادلدنية" وىي
الشركات اليت تؤسس بني شركاء من ذوي االختصاص ادلهين ادلتكامل أو ادلماثل وختضع ألحكام القانون ادلدين وأحكام القوانني
اخلاصة هبا وعقودىا وأنظمتها الداخلية.2 .جيوز دخول شركاء جدد من نفس ادلهنة أو خروج شركاء منها وال ختضع ألحكام
اإلفالس والصلح الواقي من اإلفالس.3 .يسري على تسجيلها والتغريات عليها األحكام ادلنصوص عليها يف ىذا القانون بالقدر
الذي ال يتعارض مع أحكام القوانني واألنظمة اخلاصة هبا .4 .إذا كان مجيع الشركاء يف الشركة من أصحاب مهنة واحدة،
وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة األعمال واألنشطة ادلتعلقة وادلرتبطة بتلك ادلهنة ،فيجوز للشركاء أن يتفقوا يف عقد
تأسيس الشركة أو يف نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة إلدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو تنظيم انتقال ملكية احلصص أو
األسهم فيها ووضع القيود الالزمة لذلك أو وضع أحكام خاصة ألي مسائل أخرى متعلقة بالشركة .ب .الشركات غري الرحبية:

جيوز تسجيل شركات ال هتدف إىل حتقيق الربح تتخذ شكل الشركة ادلسامهة اخلصوصية يف سجل خاص يسمى (سجل
الشركات اليت ال هتدف إىل حتقيق الربح وحتدد أحكامها وشروطها وغاياهتا واألعمال اليت حيق ذلا ممارستها والرقابة عليها
وأسلوب وطريقة حصوذلا على ادلساعدات والتربعات ومصادر دتويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أمواذلا عند التصفية
والوفاة والبيانات اليت جيب أن تقوم بتقدديها للمراقب وسائر األمور ادلتعلقة هبا دبوجب نظام خاص يصدر ذلذه الغاية .ج.
الشركة القابضة .أوالً :الشركة القابضة وأحكامها  .1ىي شركة مسامهة عامة تقوم بالسيطرة ادلالية واإلدارية على شركة أو شركات
أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك بإحدى الطرق التالية :أ.أن دتتلك أكثر من نصف رأمساليها .ب .أن يكون ذلا السيطرة
الكاملة على تأليف رللس إدارهتا .2 .ال جيوز للشركة القابضة دتلك حصص يف الشركات العادية العامة أو يف الشركات العادية
احملدودة .3 .حيظر على الشركة التابعة دتلك أسهم يف الشركة القابضة .4 .تقوم الشركة القابضة بتعيني ممثليها يف رلالس إدارة
الشركة التابعة .5 .جيوز للشركة القابضة تأسيس شركة أو شركات مسامهة عامة أو خصوصية تابعة ذلا .6 .على الشركة القابضة
إضافة عبارة (شركة قابضة) على جانب إسم الشركة يف مجيع أوراقها وإعالناهتا وأية وثائق أخرى صادرة عنها .ثانياً :غايات
الشركة القابضة .تنحصر غايات الشركة القابضة دبا يلي.1 :إدارة الشركات التابعة ذلا أو ادلشاركة يف إدارة الشركات األخرى اليت
تساىم فيها.2 .استثمار أمواذلا يف األسهم والسندات واألوراق ادلالية .3 .تقدمي القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة
ذلا .4 .دتلك براءات اإلخرتاع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغريىا من احلقوق ادلعنوية واستغالذلا والتعاقد خبصوصها
للشركات التابعة ذلا أو لغريىا .ثالثاً :تأسيس الشركة القابضة .1تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية :أ .بتأسيس شركة
مسامهة عامة تنحصر غاياهتا يف األعمال ادلنصوص عليها يف الفقرة (ج) من ىذه ادلادة ،ويف تأسيس شركات تابعة ذلا أو دتلك
أسهم يف شركات مسامهة عامة أخرى أو شركات مسامهة خصوصية للقيام بتلك الغايات .ب .بتعديل غايات شركة مسامهة
عامة قائمة إىل شركة قابضة وفقاً ألحكام القانون األصلي .2 .ختضع الشركة القابضة ألحكام الشركات ادلسامهة العامة الواردة
يف القانون األصلي إىل ادلدى الذي ال يتعارض مع طبيعتها.
مادة ()5
تعدل الفقرة ( )3من ادلادة ( )45من القانون األصلي لتصبح على النحو التايل".1 :جيوز للشركة العادية العامة أن تتحول إىل
شركة عادية زلدودة ،كما جيوز للشركة العادية احملدودة أن تتحول إىل شركة عادية عامة أو أن تتحول أي منهما إىل شركة مسامهة
خصوصية ،وذلك دبوافقة مجيع الشركاء ووفقا لإلجراءات التالية :أ.تعديل نظامها بقرار من ىيئتها العامة .ب.تقدم إىل ادلراقب
طلبا مرفقا بو النظام ادلعدل وقرار اذليئة العامة .ج.جيوز للوزير بناء على تنسيب ادلراقب أن يقبل أو يرفض طلب حتول الشركة.
د.إذا قبل الوزير الطلب يقوم ادلراقب بعد استيفاء الرسوم القانونية ادلقررة بتسجيلها ونشرىا وفق أحكام ىذا القرار بقانون.2 .ال
يؤثر حتول الشركة من شركة اىل أخرى يف حقوقها ومسؤوليتها ادلتعلقة بأي دين أو التزام جرى قبل حتوذلا.
مادة ()6
تعدل الفقرتني (ب) و(ج) من ادلادة ( )46من القانون األصلي على النحو التايل :مع مراعاة القوانني األخرى ذات العالقة:
ب.جيب أن ال يقل رأمسال شركة ادلسامهة العامة عن مائتني ومخسني ألف دينار أردين أو ما يعادذلا بالعملة ادلتداولة قانوناً.
ج.جيب أن ال يقل رأمسال الشركة اخلصوصية عن عشرة آالف دينار أو ما يعادذلا بالعملة ادلتداولة قانوناً.

مادة ()7
على الشركات ادلشمولة بأحكام ىذا القرار بقانون ،توفيق أوضاعها وفقا ألحكامو ،خالل مدة أقصاىا ثالثة أشهر من تاريخ
العمل بو.
مادة ()8
يصدر رللس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القرار بقانون.

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام ىذا القرار بقانون.

مادة ()9

مادة ()10
يعرض ىذا القرار بقانون على اجمللس التشريعي يف أول جلسة قانونية يعقدىا إلقراره.
مادة ()11
على اجلهات ادلختصة كافة ،كل فيما خيصو ،تنفيذ أحكام ىذا القانون ،ويعمل بو من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2008/5/20م ادلوافق /15مجادى األوىل 1429/ىجرية زلمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية
دلنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني  -ادلقتفي  ،-اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت.

