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باللغة الع رب ية

تتمثل مشكلة الدراسةفيبيانمدىكفايةالتشريع األردني والمقارنفيالتعاملمعالشركات

األجنبيةوذلكمنخاللبيانماهيةهذهالشركاتاألجنبية،والتعرفعلىأحكامهامنحيثكيفية
تقديم طلب التسجيل وحتى االنقضاء،ولإلجابة على إشكالية الدراسة اتبعت الدراسة العديد من

المناهج البحثة أهمها المنهج التحليلي والنقدي والمقارن من أجل الوصولإلىغايات وأهداف

الدراسة 

ن
وقد خرجت الباحثة من خالل رسالتها بعدة نتائج لعل أهمها أنالمشرعاألردني والمقار 

تالتنمية االقتصادية واالجتماعية سمح بترخيص الشركاتاألجنبية ومنحها
استجابةلمتطلبا 
شخصية قانونية رتبت عليها التزامات ووفرت لها حقوق،وأوصت الرسالةضرورة قيام المشرع

األردني والمقارن بإفراد تشريع خاص ينظم مختلف النواحي القانونية المتعلقة بالشركاتاألجنبية
ٍ
ابتداءمناالعتراف وانتهاءبكيفيةتنفيذااللتزاماتالمترتبةعلىهذهالشركاتفياينشاطدخل
فيه داخل الدولة المضيفة وذلك بالرجوعإلىنصوص واضحة تحدد التكييف الصحيح ،وتطبيق
القاعدةالمناسبةعلىعالقةتلكالشركاتمعالغير .

الكلمات المفتاحية :الشركة األجنبية ،فروع الشركة األجنبية ،انقضاء الشركات ،إعسار الشركات.
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Abstract
الملخّـ ص باللغة اإلنجليزية

The problem of the study is to show the adequacy of the Jordanian and comparative
legislation in dealing with foreign companies, by clarifying what these foreign
companies are, and identifying their provisions in terms of how to submit an application
for registration until its expiry. And comparison in order to reach the aims and
objectives of the study.
Through her thesis, the researcher came out with several results, perhaps the most
important of which is that the Jordanian and comparative legislature in response to the
requirements of economic and social development allowed foreign companies to be
licensed and given a legal personality that arranged obligations and provided them with
rights. Starting from recognition and ending with how to implement the obligations of
these companies in any activity they entered into within the host country, by referring to
clear texts that specify the correct adaptation, and applying the appropriate rule to the
relationship of these companies with others.
Keywords: Foreign Company, Foreign Company Branches, Corporate Insolvency,
Corporate Insolvency.
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الفصل األول:

الدراسة وأهميتها
خلفية ّ
المقدمة
أوالًُ :
يشهد العالم في الوقت الحاضر ظاهرة اقتصادية الفتة ،هي انتشار المنشآت االقتصادية
العمالقة،التييمتدنشاطهاإلىعددمنالدولوالتيتسيطرعلىقطاعاتمناإلنتاجوالخدمات،
وتهيءلهذاهذهالسيطرةنفوذاًسياسياً واجتماعياً،ويطلقعلىهذهالمنشآتتسمياتعديدة مثل
ت،فكلدولةسواءاألردنأو
الشركاتاألجنبيةوالشركاتالعابرةللحدودوالشركاتمتعددةالجنسيا 
تتتأثرفيتحديدموقفهامنالشركاتاألجنبيةمنحيثدرجةنموهااالقتصادي
السعوديةواإلما ار 
الشركاتاألجنبية
وقوةاقتصادها،واتجاهاتاالستثمارالوطنيفيها،فهناكبعضالدولتنظرإلى 
إلىأنهاأحدالعواملالرئيسيةفيتحقيقتنميتهااالقتصادية،وبالتاليتسمحلهابمعاملةالتختلف
ىهذهالشركات
كثي اًر عنتلك التي تحظىبها الشركات الوطنية ،بينمانجد دوالً أخرى تنظرإل 
نظرةغيردقيقة،ولذلكتراهامتشددةفيمعاملتها،وتضعفيسبيلهاعقباتعديدةتشلحركتها
وتعوق نشاطها ،حجتها في ذلك ،أن الشركاتاألجنبية تشكل خط اًر على كيانهاالسيادي
واالقتصادي ،وربما تستخدم في مجاالت سياسية لدول كبرى .وقد عرف التشريعاألردني نشاط
الشركاتاألجنبية ،وقام المشرعاألردني بإجراء تعديالت كثيرة على قانون الشركات والتجارة
واالستثمار لجلب المستثمرين ورؤوس األموالإلىاألردن ،من خالل تسهيالت منحتها الحكومة
للمستثمرين األجانب ،إال أن المشرع أوجب على الشركاتاألجنبية عند تأسيسها اتخاذ بعض
اإلجراءات القانونية لكي تصبح أهالً لممارسة نشاطها فياألردن ،فأوجب علىالشركةاألجنبية
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ترخيصهاوتسجيلهاوتقديموثائقحددهاالقانونلدىمراقبالشركاتحتىيكونتسجيلهاقانوني
وتستطيعاكتسابشخصيتهاالمعنويةلكيتمارساألنشطةالمسموحةلهافياألردن .
ومن خالل هذه الدراسة ستقوم الباحثة بدراسة تحليلية مقارنة حول موقف التشريعاألردني
والسعودي واإلماراتي في تنظيم الشركاتاألجنبية وتنظيم عملها من خالل توضيح إجراءات
تأسيسهاوالقيامبنشاطهاوطرقانقضائهاواآلثارالمترتبةعليهوتسويةالنزاعاتالمتعلقةبهذاالنوع
منالشركات .


ثانياً :مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسةفيبيانمدىكفايةالتشريع األردني والمقارنفيالتعاملمعالشركات
األجنبيةوذلكمنخاللبيانماهيةهذهالشركاتاألجنبية،والتعرفعلىأحكامهامنحيثكيفية
تقديمطلبالتسجيلوحتىاالنقضاء،وعليهتكمنمشكلةالدراسةفياإلجابةعلىالسؤالالرئيس
المتمثل بـ"مامدىكفايةالتشريع األردنيفيمعالجةالنظامالقانونيللشركة األجنبية؟"،ومنهذه
اإلشكاليةتتفرعالتساؤالتاآلتية :
 ماالمقصودبالشركةاألجنبيةوفروعها؟وهلهناكاختالفبينالشركةاألجنبيةوفرعها؟ ماهيإجراءاتتأسيسالشركةاألجنبية؟ومامدىإلزاميةالتسجيلفيالتشريعاألردني؟ ماهياالستثناءاتالتيمنحهاالمشرعاألردنيللشركةاألجنبية؟ ما هي حاالت انقضاء الشركاتاألجنبية وفق التشريعات الناظمة لها فياألردنوالدولالمقارنة؟
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ثالثاً :أهداف الدراسة
يبرزالهدفاألساسلهذهالدراسةفيبيانمدىكفايةالنصوصالتشريعيةاألردني ةفيتنظيم
الشركاتاألجنبية من حيث تأسيسها ونشاطها وانقضائها وذلك من خالل االسترشاد بأحكام
التشريعات التجاريةاألردنية (قانون الشركات ،قانون االستثمار ،قانون البنوك...إلخ) والقوانين
المقارنة،ويندرجتحتهذاالهدفالمحورياألهدافالفرعيةاآلتية :
 تحديدالمقصودبالشركةاألجنبيةوفروعهاوبياناالختالفبينالشركةاألجنبيةوفرعها. توضيح إجراءات تأسيس الشركةاألجنبية وبيان مدى إلزامية التسجيل في التشريعاألردنيوالمقارن.
 تحديداالستثناءاتالتيمنحهاالمشرعاألردنيللشركةاألجنبية. توضيح حاالت انقضاء الشركاتاألجنبية وفق التشريعات الناظمة لها فياألردنوالدولالمقارنة.

رابعاً :أهمية الدراسة
تبرزاهميةهذهالدراسةكونهاتتناولموضوعاًقانونياًتجارياً واقتصادياًهاماًحيوياًفيالوقت
الحالي سواء فياألردنوالتشريعات المقارنة ،وذلك لخصوصية الشركاتاألجنبية وعملها في
االستثمار،خاصة وأنهذاالنوعمنالشركاتلهخصوصيةمعينة وإجراءاتمختلفة إلى نوعما
فيالتأسيس أ و ممارسةاألنشطةاالستثماريةوطرقانقضائهعنالشركاتالوطنية،لذلكتتمثل
اإلماراتي للشركات
أهميةالدراسةفي توضيح التنظيم القانوني في التشريعاألردني والسعودي و 
األجنبية .
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الدراسة
خامساًُ :مصطلحات ّ
 الشركة األجنبيـة العاملـة:هـيالشـركةأوالهيئـةالمسـجلةخـارجالمملكـةويقـعمركزهـاالرئيسـيفيدولةأخرىجنسيتهاغيرأردنية.)1("...
 الشــركة األجنبي ـة غيــر العاملــة:هــيالشــركةأوالهيئــةالتــيتتخــذمــنالمملكــةمق ـ اًرأومكتــبتمثي ــلألعماله ــاالت ــيتق ــومبه ــاخ ــارجالمملك ــةوذل ــكبقص ــداس ــتخداممقره ــاأومكتبه ــالتوجي ــه
اعمالهاوتنسيقهامعمركزهاالرئيسي(.)2
 فرع الشركة األجنبيـة:هـي"مؤسسـةمتميـزةعـنالمركـزالرئيسـيتتمتـعبصـالحياتواسـعةفـيتمثيلالشركةفيتعاملهامعالغيروفيمنازعاتهاالقضائية،حيـثيمكنهـاإقامـةالـدعاوىعلـى
الغير،كمايمكنللغيـرإقامـةالـدعاوىعليهـامـندونالرجـوعإلـىالمركـزالرئيسـيللشـركةفـي
كلقضية"(.)3
 انقضــاء الشــركة :يعنــي "انحــاللالرابطــةالقانونيــةالتــيتجمــعالشــركاءغيــرأنهنــاكحــاالتالنقض ــاءالش ــركةاألجنبي ـةتختل ــفع ــنالح ــاالتالعام ــةالنقض ــاءالش ــركةاألجنبي ـةمث ــلحال ــة
انقضـائهافــيالبلــدالمضــيفتنقضــيتبعـاًلالنقضـاءالشــركةاألم،وهنــاكحــاالتحــددهاقــانون
الشركاتاألردنيةخاصةالنقضاءالشركةاألجنبيةمثلانتهاءعملهافيالبلدالمضيف( .)4

)1نصالمادة(/240أ)منقانونالشركاتاألردنية 
)2نصالمادة(/240أ)منقانونالشركاتاألجنبية .
)3ناصيف،إلياس،موسوعةالشركاتالتجارية،شركةالتوصيةالمساهمةوأنواعخاصةمنالشركات"الشركاتذاترأسمال
قابلللتغيير،شركةالضمان،الشركةالمختلطة،الشركاتاألجنبية"،الجزءالخامسعشر،ط،1منشوراتالحلبيالحقوقية،

بيروت،2012،ص .418

)4معوض،يوسفحميد(.)2016الموجزفيقانونالشركاتالتجارية،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،ص .45
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سابعاً :منهج الدراسة
ِ
معين،حيثستقوم
إنطبيعةالموضوعالذييتناولهالبحثتفرضعلىالباحثاتخاذمنه ٍج
اعتمادمايلي :
 المنهج التحليلي:وذلك من خالل شرح وتحليل وجهات األحكامالقانونية الناظمة للشركاتاألجنبية وتأسيسها وتنظيم نشاطها وانقضائها في التشريعات التجارية في القانوناألردني
ص.
والتشريعاتالمقارنةوذاتالعالقةبموضوعالدراسةوتحليلهذهالنصو 
 المنهج المقارن :منخاللالمقارنةبينالتشريع األردني والسعودي واإلماراتيكلمااقتضتالحاجة البحثية لذلكوتحليل النصوص القانونية التي نظمت عمل الشركةاألجنبية وبيان
األحكامفي تلك النصوص للخروج بتوصيات تعالج النقص التشريعي في تشريعات دول
الدراسة.
ظمةيتخذها
 المنهج النقدي:والمنهج،لغ ًة،هو"الطريقالواضح"،واصطالحا،هو:خطواتمن ّ
ً
الباحثلمعالجةمسألة أو أكثرويتتبَّعهاللوصول إلى نتيجة وهوماينطبقعلىدراستنافي
نقدالنصوصاألردنيةوبيانمدىكفايتهالتنظيمتأسيسللشركاتاألجنبية .
 منهج الشرح على المتون:وهوالذييعتبرالتشريعالمصدرالوحيدللقانونذامأنالنصوصالقانونيةفيمنظورفقهاءمذهبالشرحعلىالمتونتتضمنجميعاألحكام القانونيةوتضع
جميعالحلوللشتىالحاالتوبذلكيعتبرالتشريعهوالمصدرالوحيدللقانونباعتبارهالمعبر
عن إرادةالمشرع وفيدراستنا االستنادإلىنصوص التشريعاتاألردنية التي نظمتأحكام
تأسيسالشركاتاألجنبيةوإدارتهاوانقضائها .
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ثامناً :محددات الدراسة
 الحدود الموضوعية:تتعلق هذه الدراسة على وجه الخصوص بتنظيم الشركاتاألجنبيةوتأسيسهاوتنظيمهاوطرقانقضائهاووسائلتسويةالمنازعاتالمتعلقةبالشركاتاألجنبية.
 الحدود المكانية:في المملكةاألردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربيةالمتحدةوماصدرفيهامنتشريعاتتجاريةالتينظمتموضوعتأسيسالشركات األجنبية
وتنظيمعملهاوطرقانقضائهاوتسويةالمنازعاتالمتعلقةفيها.
 الحدود الزمانية:تمثلت الحدود الزمانية في التشريعات والقوانين النافذة التي تنظم موضوعالشركاتاألجنبية فيها سارية المفعول وقت إجراء الدراسة إضافةإلىما صدر منأحكام
قضائيةفيمايخصموضوعالدراسةمنوقتإصدارقانونالشركاتاألردنيلسنة1997وما
طرأعليهمنتعديالتلغاية،2021نظامالشركاتالسعوديلسنة.2015

تاسعاً :الدراسات السابقة ذات الصلة
األرناؤوط ،إبراهيم صبري ( .)2020مدى االختصاص المحلى للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات
األجنبية :دراسة مقارنة.

()1

ت
أشارت الدراسةإلىأنه يعتبر االختصاص المحلي للمحاكم الوطنية باتخاذ اإلجراءا 
الجماعية لتصفية الشركاتاألجنبية وفروعها العاملة في اإلقليم الوطني عند توقفها عن تسديد
ديونها،منأهمالموضوعاتفيالقانونالتجاري وأكلهاتعقيداوخصوصيةنظرالتشعبالمصالح
واإلجراءات ،ومنها مصالح وحقوق العمال في المشروع ،مصلحة الدائنين وأصحاب الحقوق
باسترداد ديونهم ،مصلحة االقتصاد والمجتمع بإعادة هيكلة المشروع أن كان قابال لإلصالحأ و
)1األرناؤوط،إبراهيمصبري(.)2020مدىاالختصاصالمحلىللمحاكمالوطنيةبتصفيةالشركاتاألجنبية:دراسةمقارنة.
مجلةدراساتوأبحاث:جامعةالجلفةمج،12ع،3ص .67
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تصفيتهقضائيا.وليسمنوسيلةلحمايةهذهالمصالحالمجتمعةإالمنخاللعقداالختصاص
المحليللمحاكمالوطنيةبإخضاعهذهالشركات األجنبيةللتشريعاتالوطنية،تطبيقالمبدأإقليمية
القوانين .ولذا يطرح التساؤل عن مدىاختصاص المحاكم الوطنية بتصفية الشركاتاألجنبية؟
وذلك على ضوء قصور التشريعات الوطنية ومنها قانون التجارةاألردني رقم12لسنة.1966
ولمعالجةهذهالمسألةسوفيتمتناولدراسةالقانون األردني والفرنسي واإلنجليزي،وكذلكقانون
(األونيسترال) النموذجلإلعسار عبر الحدود الصادر عن األمم المتحدة لسنة1997واالتفاقية
األوروبيةإلجراءاتاإلعسارلسنة.2000
ت متوسعةمنحيثبيانالتنظيمالقانونيالكاملللشركات
تتميز دراستي الحالية :فيأنها جاء 
األجنبية في التشريعاألردني والمقارن ،وسبل تأسيسها وانقضائها ،بينماالدراسة السابقة اقتصر
البحث فيها على جانب واحد وهو االختصاص القضائي للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات
األجنبية .
تتميز دراستي الحالية في أنها تناولتكيفية إدارة وتسجيل الشركةاألجنبيةفي القانوناألردني
واإلماراتيوهذالمتتطرقلهالدراسةالسابقة،وذلكمنخاللالمقارنةبينالقوانينالسابقةإضاف ًة
إلىأسبابانقضاءهذهالشركة .
العتوم ،عاهد أحمد ( .)2016المركز القانوني للشركة األجنبية في ضوء التشريعات األردنية )1( .
تعرضتالدراسةلموضوعالمركزالقانونيللشركةاألجنبيةفيضوءالتشريعاتاألردنيةوذلك
من خاللدراسةالمقصود بالشركاتاألجنبية وبيان الفرق بين الشركةاألجنبية والشركةالوطنية

 )1العتوم،عاهدأحمد ( .)2016المركزالقانونيللشركةاألجنبيةفي ضوءالتشريعات األردنية،أطروحةدكتوراه،جامعة
العلوماإلسالمية،عمان،األردن .
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وبينالشركةاألجنبيةعناألنظمةالمشابهةلها،وقدتوصلتالدراسةإلىأنالمشرعاألردنينظم
اليةعملالشركةاألجنبية .
تميزتدراستيالحاليةمنحيثالنطاقالمكانيوالزمانيعنالدراسةالسابقةفيكونهادراسة
تحليلية مقارنة لبيان مدى كفاية التشريعاتاألردني والمقارنة (التشريع السعودي واإلماراتي) في
تنظيمعملالشركاتاألجنبية .
الجبوري ،عبدالرزاق حمد حسين ( .)2015الشركات متعددة الجنسية وعالقتها باالستثمار
األجنبي المباشر.

((1

تشكلالشركاتمتعددةالجنسيةقوةهائلةفياالقتصادالعالميالمعولممنخاللاستثماراتها
الضخمة،فأصبحتالقوةاألساسيةالمحركةللنظاماالقتصادي والسياسيالد وليمنخاللتأثيرها
فيصنعاألحداثوالتحوالتاالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسيةفيالعالم.تتأتىأهميةالبحثمن
الدورالذيتلعبهالشركاتمتعددةالجنسيةكأداةاستراتيجيةفيجلباالستثماراتاألجنبيةالمباشرة
إلىالبلدانالنامية ومنها اإلمارات ،منطلقا منفرضيةأنالشركات متعددة الجنسية تعدالقاطرة
التيتجرورائهااالستثماراتاألجنبيةالمباشرة،وكانالستثمارهذهالشركاتفياإلماراتوالتوسع
في أنشطتها آثار إيجابية عديدة فرص عمل جديدة وزيادة العالقات التكاملية بين القطاعات
االقتصادية وجلب التكنولوجيا المتقدمة ،وتوصل البحثإلىأن االستثماراتاألجنبية المباشرة
أصبحتظاهرةعالميةتسعىمختلفالبلدانللحصولعليهاوقدتصدرتاإلماراتالبلدانالعربية
)وذلكلتوفيرهاالمناخ

فياالستثماراتالواردةعندمابلغت()10488مليوندوالرعام(2013
ى
االستثماريالمالئموالتوسعفيعملياتالخصخصةوإقامةالعديدمنالمناطقالحرةباإلضافةإل 
)1الجبوري،عبدالرزاقحمدحسين(.)2015الشركاتمتعددةالجنسيةوعالقتهاباالستثماراألجنبيالمباشر:اإلماراتحالة
د ارسية.مجلةتكريتللعلوماإلداريةواالقتصادية:جامعةتكريت-كليةاإلدارةواالقتصاد،مج،11ع .224 -247،33
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المناطقالصناعيةالمتخصصة،وقدتوصلالبحث إلى مجموعةمنالتوصياتمنأبرزهاعدم
فتحالبابأمامالشركاتاالستثماريةفيالمجاالتالمشغولةمنقبلالمنتجينالمحليينوتحقيق
ت .
التوازنفيعمليةالتعاملمعهذهالشركا 
تتميز دراستنا الحاليةمنحيثأوجهالمقارنةكونهاتبحثالتنظيمالقانونيللشركاتاألجنبية
في القانوناألردني والسعودي بينما الدراسة السابقة اقتصرت على التشريعاالماراتي ،كما أن
دراستيالحاليةتناولتموضوعتسويةالنزاعاتالمتعلقةبالشركات األجنبيةوهذااألمرلمتتناوله
الدراسةالسابقة .
المصري ،قصي زهير عبد هللا ( .)2008النظام القانوني للشركات األجنبية في األردن.

()1

تناولتالدراسةالنظامالقانونيللشركاتاألجنبيةفياألردن،وبينتأنهذهالشركاتضرورية
لتحقيق التنمية االقتصادية وجلب رؤوس األموال واالستثماراتاألجنبية فياألردن ،وتناولت
الدراسةالعديدمنالمحاورلتوضيحالنظامالقانونيللشركاتاألجنبيةفي األردن منحيثتناولها
لمفهوم هذا النوع من الشركات وكيفية تأسيسها وإدارةنشاطها ،والتشريعات القانونية الناظمة لها
وبينتاألحكام القانونيةالناظمةلعملهاومنحهاالجنسية،وبينتأنالمشرع األردنياعتمدمعيار
مركزاإلدارةكمعيارلجنسيةالشركة .
تتميز الدراسة الحالية فيأنهاتناولت أحكام انقضاءالشركات األجنبيةوفققانوناإلعسار
التجارياألردني الجديد والطرق األخرى النقضاء الشركاتاألجنبية وهذا األمر الذي لم تتناوله
الدراسةالسابقةوهذامايميزدراستي .

 )1المصري،قصيزهيرعبدهللا ( .)2008لنظامالقانونيللشركاتاألجنبيةفي األردن،رسالةماجستير،جامعةآلالبيت،
المفرق،األردن .
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الفصل الثاني:

ماهية الشركات األجنبية وإجراءات تأسيسها
إننشاطالشركاتاليقفعادةعندحدودالدولةالتيأنشئتفيها.إذتمارستلكالشركات
نشاطها االقتصادي فيدولعديدةبواسطةفروعتابعةلها،وتعدهذهالفروعأجنبيةبالنسبةللدول
المضيفة لها،ممادفعهذهالدول إلى وضعقواعدقانونيةتنظمتواجدفروعالشركات األجنبيةفي
إقليمها،استناداً إلى حقكلدولةذاتسيادةفيتنظيممركزاألجانب،لغرضتحقيقمصالحها
الوطنية ،واألردنكغيره من الدول ،سمحت للشركاتاألجنبية بالعمل على أراضيها ،ونظمت
أحكامها في قانون الشركات الذي نظم من خالله عمل تلك الشركات وآلية تأسيس الشركات
األجنبيةفياألردنوتنظيمنشاطهاوانقضائها( .)1
وتعدالشركةالتيلهاجنسيةدولةما،وتمارسنشاطاقتصاديبواسطةفرعتابعلهافيدولة
الً
أخرى شركة أجنبية بالنسبة للدولة المضيفة لفرعها( ،)2وعليه فإن الصفةاألجنبية ترتبط أص 
بالشركة األم وتنسحب هذه الصفة بالنتيجة على فرعها العامل في دولة أخرى ،فمعيار التبعية
السياسيةللشركةهوالذييكشفعنالصفةالوطنيةأواألجنبيةلها( .)3
وعلىذلكظهرتالشركات األجنبيةفأحدثهذاالتوزيعالجغرافيمسائلقانونيةعلىغاية
منالدقة،يصعبعلىالنظامالقانونيللدولاإللمامبهامالمتضعالحلولالقانونيةالكفيلةلها،

)1الخولي،أكثم،دروسفيالقانونالتجاري:الشركاتالتجارية،ط،3القاهرة،دارالنهضةالعربية،1999،ص .4
)2الفار،عبدالقادر،المدخللدراسةالعلومالقانونية،ب.ط.دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،1999،ص .70
)3مسلم،أحمد،المركزالقانونيلألجانب(القواعدالعامةالقانونالمصرياألشخاصاالعتبارية)،ط،2دارالنشرللجامعات
المصرية،القاهرة،1995 ،ص.132-130الحداد،حفيظةالسيد،الموجزفيالجنسيةومركزاألجانب،منشوراتالحلبي
الحقوقي،بيروت،2003،ص .281-277
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وعلى ذلكسيتم من خاللهذاالفصلالبحثفي مفهومهذهالشركات من خالل تعريفها وبيان
آلتي :
طبيعتهاالقانونية،وذلكوفقالتقسيما 
المبحث األول :مفهوم الشركات األجنبية.
المبحث الثاني :تأسيس الشركات األجنبية.

المبحث األول:
مفهوم الشركة األجنبية
ي للشركات
نظم قانونالشركات األردني رقم( )22لسنة  1997وتعديالته ( )1الوضعالقانون 
  

األجنبيةفيالمملكة،ضمنبابأفردهلهذاالتنظيموهوالبابالثانيعشرمنه،والذييبدأبالمادة
الً
 240وينتهيبالمادة  ،251وقدميزالمشرع األردنيبينالشركات األجنبيةالتيتمارسأعما 
تجارية لها في المملكة ،وتلك التي ال تمارس مثل هذه األعمال وإنما تنظم من المملكة أعمالها
التجاريةالتيتمارسها وتزاولهافيالخارج ( )2فأطلقعلىالنوعاألولمنالشركاتاسم(الشركات
األجنبيةالعاملة)(،)3وأطلقعلىالنوعالثانياسم(الشركاتاألجنبيةغيرالعاملة)( .)4
وكذلكالمنظمالسعوديقامبتقسيمهذهالشركات،تبعاًلمكانعملهاسواءفيخارجالسعودية
أوداخلها وفق ما ورد في المادة ( )194من نظام الشركات السعودي لسنة2015والتي جاء

)1عدلبموجبالقانونالمؤقترقم()4لسنة2002والمنشورفيعالجريدةالرسميةرقم4533تاريخ2002/3/17كما
عدلبموجبالقانونالمؤقت رقم ()40لسنة  2002والمنشورفيعالجريدةالرسمية رقم  4556تاريخ  2002/7/16كما
عدلبموجبالقانونالمؤقت رقم ()74لسنة  ،2002والمنشورفيعالجريدةالرسمية رقم  4577تاريخ ،2002/12/23
والقانونالمعدلالمؤقت رقم()17لسنة  ،2003والقانونالمعدل رقم()57لسنة  2006والمنشورفيالجريدةالرسمية رقم

4790ص.4271تاريخ .2006/11/1

)2أبوغربية،إبراهيم،الشركاتاألجنبيةفيقانونالشركات األردني رقم()1لسنة ،1989بحثمقدملغاياتالتسجيلفي
سجلالمحاميناألساتذةغيرمنشور،نقابةالمحاميناألردنيين،عمان،ب.ت،ص .10

)3ينظرنصالمادة()240منقانونالشركاتاألردني .
)4ينظرنصالمادة()245منقانونالشركاتاألردني .
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فيها":مععدماإلخاللباالتفاقاتالخاصةالمبرمةبينالدولةوبعضالشركات األجنبية،وفيما
عدا األحكامالمتعلقة بتأسيس الشركات ،تطبقأحكامالنظام على الشركاتاألجنبية اآلتية:أ-
ت التيتزاولنشاطها وأعمالهاداخلالمملكة،سواءكانذلكعنطريقفرع أ و مكتب أ و
الشركا 
تالتيتتخذمنالمملكةمق اًرلتمثيلأعمالتقومبهاخارجها،
وكالةأوأيشكلآخر.ب-الشركا 
أوتوجيهها،أوتنسيقها" .
وكذلكاألمربالنسبةالمشرعاالتحادياإلماراتيالذيأشار إلى هذاالتقسيمفيالمادة()3
منمرسومبقانون اتحادياماراتي للشركاتلسنة2021م،والتي جاءفيها" :مع عدم اإلخالل
باالتفاقاتالخاصةالمعقودةبينالحكومةاالتحاديةأوإحدىالحكوماتالمحلية أ وإحدىالجهات
التابعةأليمنهما،وبينالشركات األجنبيةترسي أحكام هذاالقانونعلىالشركات األجنبيةالتي
تزاولنشاطهافيالدولةأوتتخذفيهامركزإدارتها،عدااألحكامالمتعلقةبتأسيسالشركات" .
ولماكانالمشرعاألردنيوالسعوديواالماراتيقدقسماالشركاتاألجنبيةإلىنوعين،شركات
أجنبيةعاملةوشركاتأجنبيةغيرعاملةفيها،فإنناوفيبدايةاألمرسوفنلقيالضوءعلىبيان
المقصود بالشركاتاألجنبية العاملة في المطلب األول ثم بيانتعريف الشركاتاألجنبية غير
العاملة،والمطلبالثالثتوضيحالمقصودبفروعالشركاتاألجنبيةوتمييزهعنالشركةاألم .

المطلب األول:
التعريف التشريعي والفقهي للشركات األجنبية العاملة في المملكة
أورد المشرعاألردني تعريف الشركاتاألجنبية العاملة في نص المادة(/240أ) منقانون
الًعلى التعريف التشريعي بقوله "لغايات هذا القانون يقصد بالشركةاألجنبية
الشركات،ومشتم 
العاملةالشركةأوالهيئةالمسجلةخارجالمملكةويقعمركزهاالرئيسيفيدولةأخرىجنسيتهاغير
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أردنية،"...أماالمنظم السعوديفلميقمبتعريفالشركة األجنبيةبشكلمباشر ،واتفقمعالتقسيم
للشركاتاألجنبية الواردة في التشريعاألردني ،لكنه اختلف معه بالتسمية بخصوص الشركات
األجنبية غير العاملة الواردة في القانوناألردني فقد أسماها في المادة (/194ب) من نظام
ب -الشركاتالتيتتخذمن المملكةمق اًرلتمثيلأعمالتقوم
الشركاتالسعودي والتيوردفيها  ":
بها خارجها،أوتوجيهها،أوتنسيقها" .وكذلك لم يتطرق المشرع االماراتيإلىتعريف الشركة
األجنبيةبلأشارإليهافيالمادة()335منالقانوناالتحادياالماراتيللشركاتلسنة 2021م،
تاألجنبيةالتيت ازولنشاطهافيالدولة أوتتخذفيهامركزإدارتها،
بأنالشركةاألجنبية":الشركا 
ت" .
عدااألحكامال متعلقةبتأسيسالشركا 
وعلىالرغمأنوظيفةالمشرعليستعريفالمصطلحاتوإنماهوواجبالفقه،إالأنهبماأن
المشرعاألردنيعرفالشركةاألجنبية ،فإنه يجب تحليل هذا التعريف ،فما يؤخذ على تعريف
المشرع األردنيللشركة األجنبية أنتعريفهغيركاملفقدأغفل توضيحالمقصودبكلمة(أجنبية)
و(العاملة)منجهة،ومنجهةأخرىلوافترضناأنالمشرعقدافترضعلمالقارئبمعنىالشركة
فإن ذلك يلزم عليه أن يستثني لفظة الشركة من التعريف ،إما أن يفسرالشركة بأنها (الشركة)
أو(كيان)فهوأمراليفيدمعنىهذااالفتراض،وكذلكاألمرفإنتناولالقانونالمدنيلتعريف
الشركة إنما جاء فعال تعريفا لعقد الشراكة وليس للشركة كشخصية معنوية .وكذلك األمر عرف
المشرعاألردنيالشركةاألجنبيةالعاملة بقوله(الشركةأوالهيئة )...ما هوالمقصود بالهيئة(،)1

) 1عادةمايطلقلفظةالهيئةعلىاألشخاصاالعتباريةالمحلية والدوليةسواءأكانتخيريةأودينيةأوثقافيةأواجتماعية
أوإنسانيةأومهنيةويمكنأنيطلقلفظهيئةعلىمنظمةأو جماعةمؤلفةمنأعضاءتختصبأعمالمعينة(هيئةاألمم

المتحدة)فهيتتمتعباستقاللماليوإداريولهاشخصيةاعتبارية .
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حيثيوجدفيالمملكةالعديدمنالهيئات،منهاماهومحليومنهاماهودولي،ومنالجدير
باإلشارةأنمصطلحالهيئاتهولفظمختلفتماماعنلفظالشركة( .)1
لذلكتوصي الباحثة بتوحيدالمصطلحالذييطلقعلىالشركاتباقتصارهعلىلفظالشركة
ألنهيجمعالخصائصواألهدافالتيأنشأتمنأجله.
والتقتصر أهمية الشركاتعلىقدرتهاعلىتوحيدالجهودوتجميعاألموالالالزمةالستغالل
المشروعاتاالقتصاديةالكبرى،بلتحققالشركةلهذهالمشروعاتاستق ار اًرودواماًتعجزعنهطاقة
األفراد ،فالشركة شخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء يتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة
مستقلة ،وهذا الشخص القانوني ال يتهدد بالزوال ،لذا من المتصور استمرار الشركة بعد وفاة
مؤسسيها،ممايضمناستمرارالمشروعالذيقامتبهالشركة واإلبقاء علىثمرةجهودالمؤسسين
بعدوفاتهم( .)2
وعرفهاجانبمنالفقه علىأساسأن تعبيرالشركات األجنبيةيوحيبقيامصلةبينهوبين
فكرةالجنسيةوعلىذلكعرفالشركةاألجنبيةبأنها":الشركةالتيتتخذمركزإدارتهاالرئيسيفي
الخارج،وهيقدتباشرنشاطهاالرئيسيفي الدولةالمضيفة وقديقتصراألمرعلىمباشرةجزء
مننشاطهافيالدولةالمضيفةبواسطةتوكيلأوفرعأ وغيرذلك .)3("...

)1وهوماأكدتهمحكمةالتمييزاألردنيةالتياعتبرتأننقابةالمحامينهيهيئةبقولها":إننقابةالمحامينالنظاميينهي
هيئةأنشئتبقانون تقومعلى رعايةمصالحفئةالمحامينولهاعلىأفرادهاسلطةمستمدةمنالقانونوتمثلمصالحهذه
الفئة" .

)2الخولي،أكثم،دروسفيالقانونالتجاري:الشركاتالتجارية،مرجعسابق،ص .5
 ) 3عبد الماجد ،سعيد ،المركز القانوني للشركات األجنبية في مصر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كليةالحقوق ،جامعة
اإلسكندرية،مصر،2009،ص .221
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أمامنالفقه الغربي فقدعرفهاالفقيهانبرنادجادووروباربالزون (،)1بكونهاتلكالتيلها
الجنسية األجنبية،دونأنيميزكلمنهمالكونهاشركةأجنبيةعاملة أو غيرعاملة،بيدأنهذا
التعريفتنقصهالدقة والتوضيح ألنهاعتبرمعيارالجنسيةهواألساسفيتحديدأجنبيةالشركة
دونالنظرفيمدىمزاولةأعمالهامنعدمهفيالدولةالمضيفةلها .
أما عن موقفالقضاءاألردني من تعريف الشركاتاألجنبية العاملة ،فإنه عادة ما يطلق
علىهذاالنوعمنالشركاتوصفالشركات األجنبيةالمقيمة أو الشركاتالتييوجدلهافرعفي
األردن ،حيث جاء في قرار المحكمة التمييزاألردنية بقولها " :إن كل شركة أجنبية تسجل في
المملكةاألردنية الهاشمية وفقاًلقانون الشركات ،تتمتع بالشخصية المعنوية ،وعليه فإن الخالف
منحصربالتسميةوليسبتسجيلالشركةبأنهافرعاألردنأ والمقيمةفياألردن.)2("....وفيقرار
آخرللمحكمةذاتهاأشارت إلى أنه":إذاكانفرعالشركةالمميزضدهاالموجودفي األردن يدار
منقبلالمركزالرئيسيفيبيروت،وأنالمحروقاتالتيكانالفرعيتعاملبهاكانتتخزنهناك
أيضاوأنماأصابفرعاألردنمننفقاتاإلدارةوالتخزين .)3("...
ويمكناستنتاجتعريفالشركة األجنبيةمنقرارحديثلمحكمةالتمييز األردنية والتيأشار
فيهإلىأنه...." :الموادمن ( )244-240من قانون الشركات نصت على شروط واجراءات
ن
تسجيلوترخيصالشركات األجنبيةالعاملةفي األردن ويكونمركزادارتهاالرئيسيخارج األرد 

)1الزواري،مرشد،الشركاتاألجنبيةفيتونس،رسالةالتخرجوختمالدروسبالمعهداألعلىللقضاءغيرمنشورة،المعهد
األعلىللقضاء،و ازرةالعدل،الجمهوريةالتونسية،السنةالقضائية،1996-1995ص .40

)2المبادئالقانونيةلمحكمةالتمييز األردنيةفيالقضاياالحقوقية،ج،1985-1981 ،5ع ،5ص ،478إعدادالمكتب
الفني،نقابةالمحاميناألردنيين،عمان-األردن .

)3ت.حق،1973/76المبادئالقانونيةلمحكمةالتمييزاألردنيةفيالقضاياالحقوقية،ج،1975-1970،3ع ،3ص

،453إعدادالمكتبالفني،نقابةالمحاميناألردنيين،عمان-األردن .
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من حيث وجوب تقديم بيانات كافية عن الشركة األم فيما يتعلق برأسمالها واسماء الشركاء فيها
وجنسياتهمونسخةعنعقدتأسيسهاوقائمةبأسماءمجلسادارتها واسمممثلهاالمفوضبالتوقيع
عنهاوسندالتفويضالتوكيلالمعطىلممثلهافيادارةالفرعتتمتعكلواحدةمنالشركتينالمدعى
ع ليهمابالشخصيةاالعتبارية والذمةالماليةالمستقلةحسبقوانينالدوليةالمسجلة والعاملةفيهاال
يجعلهمامستقلتينعنبعضهماالبعض .")1(...
وعلىذلكتعرفالباحثةالشركةاألجنبيةبأنهاشركةتخضعفيإجراءاتترخيصهاوتسجيلها
لقانونالشركات األردنيويكونمركزإداراتهاالرئيسخارج األردن وتتمتعبالشخصيةاالعتبارية
والذمةالماليةالمستقلةحسبقوانيندولةالشركة األجنبيةالمسجلةفيها،إذهناكعالقةتبعيةمع
مركزإدارتهاالخارجي .
وكذلكأشيرإلىمعنىالشركةاألجنبيةفيالقرارالتفسيريالصادرعنديوانالتشريعوالرأي
األردني والذي أشار فيه ":تاريخ  27جمادىاالولىلسنة   1428هجريةالموافق 13/6/2007
ميالديةاجتمعالديوانالخاصبتفسيرالقوانينبناءعلىطلبدولة رئيسالوزراءاألفخمبكتابة
خ  15/4/2007وذلكلتفسيرالمادة ) (2والفقرة(أ) منالمادة )،(3والفقرة
ض 1/6772تاري 
رقم 
(د)منالمادة )(3والفقرة(ب)منالمادة )(16منقانونضريبةالدخلرقم )(57لسنة 1985
وتعديالته ،وبيان ما يلي.1 :هل تدخل شركات التضامن ،وشركات التوصية البسيطة كلمة
الشخص الواردة في المادة)(2من القانون  ...أن الشركةاألجنبيةأوفرعهامهما كان نوعها

)1الحكمرقم3569لسنة2021محكمةتمييزحقوقصدربتاريخ،2021-09-27:منشوراقسطاس .
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مقيمةكانتأو غيرمقيمة.")1(. …….فالقرارالتفسيرياعتمدعلىتحديدمعنىالشركة األجنبية
نأوخارجها .
بمعياراإلقامةداخلاألرد 
أما الفقه القانونيفيالسعوديةفقدعرفالشركة األجنبيةبأنها":ظاهرةاقتصاديةتقومعلى
عاملينيوجدبينهمانوعمنالتناقضهيعاملالوحدةوعاملالتعددللشراكة،فتعرفمنالناحية
االقتصاديةبأنهاأيشركةتمارسنشاطاتهاالرئيسيةسواءالصناعية أ و الخدميةفيبلدينعلى
ن الوحداتالفرعيةالمنتشرةفيمناطقجغرافية
األقل،ومنالناحيةالقانونيةعبارةعنمجموعةم 
متعددة تربطها بالمركز األصلي عالقات قانونية وتلتزم في استثمار أموالها بسياسة اقتصادية
موحدة"(.)2فيحينأنالباحثةلمتجدتعريفللشركةاألجنبيةفيالقضاءالسعودي .
وعرفتالشركةاألجنبية في الفقه اإلماراتي بأنها" :الشركة بغض النظر عن نوعها بأنها
المنشأةالتييملكهاشخص واحد أو أكثر لممارسةنشاطاقتصادي(تجاري أو مهني أو صناعي
أوزراعيأوحرفي)،ويتحملصاحبالمؤسسةكافةالتزاماتهاالماليةحيثترتبطبهالذمةالمالية
للمؤسسة ،وإذا كان مالكالمؤسسة شخص أجنبي ،يجب أن يكون لديه وكيل خدمات مواطن
وتمارسنشاطهاالشركة األجنبيةفيأكثرمندولة" (.)3ولمتجدالباحثةتعريفللشركة األجنبية
فيالقضاءاالتحادياإلماراتي .

ئيسالوزراءالنصاب:

)1القرارالتفسيري،قراررقم،2007/5:صادرعن:الديوانالخاص،الجهةالتيطلبتالتفسير:ر
قرار باإلجماع ،تاريخ طلبالتفسير2007-04-15:الجريدة 4835 :ص  4539تاريخ2007-06-13منشورات

قسطاس .

)2الخبتي،أحمد(.)2014الوجيزفيأحكامالشركاتفيالنظامالسعودي،داراإلجادة،السعودية،ص .122
 )3سامي ،فوزي محمد ،الشركات التجارية في قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ،شرح ألحكام الشركات التجارية التي
وردتفيالقانوناالتحاديرقم8لسنة1984وتعديالته،مكتبةالجمعية،رأسالخيمة،2010،ص .143
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ومماسبقنجدأنالقضاء األردني أعطي وصفاً لتلكالشركاتبكونهاشركاتلهافرعفي
األردن أو أنهامقيمةعلىأنهمنالمناسبالقولأنلفظمقيمة أو معياراإلقامةاليمكنبأي
حالمناألحوالاعتمادهلتحديدطبيعةوجنسيةالشركاتالتجاريةكونهاوطنية أ و أجنبية ،وإنما
يتماالستنادإلى معياراإلقامةلغاياتتطبيق قانونضريبةالدخل ،أو بخصوصمنحالتشجيعات
واإلعفاءاتالضريبية،معأناستخدامالقضاء األردنيلمصطلح(فرع تابعللشركة األجنبية)فإنه
يبدو أكثر دقة من مصطلح (اإلقامة)كما يجب إضافة معيار شركات أموال لتمييز الشركات
األجنبية،إذتجدالباحثةأنمعياراإلقامةهواألنسب .

المطلب الثاني:
تعريف الشركة األجنبية غير العاملة
عرفت المادة ( )245من قانون الشركاتاألردني في الفقرة (أ) منها الشركةاألجنبية غير
العاملة فياألردنبقولها:لغايات هذا القانون يقصد بالشركةاألجنبية غير العاملة في المملكة
الشركة أو الهيئةالتيتتخذمنالمملكةمق اًرأو مكتبتمثيلألعمالهاالتيتقومبهاخارجالمملكة
وذلكبقصداستخداممقرهاًأومكتبهالتوجيهأعمالهاتلكوتنسيقهامعمركزهاالرئيسي" .
نالتمارسأيعمل
ويظهرمنهذاالتعريفأعالهأنالشركةاألجنبيةغيرالعاملةفياألرد 
من األعمالالتجاريةفياألردنوإنما تفتح لها مكتباً يعتبر مق اًر لهاأ ويمثلها فيما تجريه من
اتصاالتمعمركزهاالرئيسي أو معفروعهافيالدولاألخرى أو أنالمكتبفي األردن يشرف
علىأعمالهاالتيتمارسهاخارج األردن ،وإذامارستأي عمل أو نشاطتجاريفي األردن فإن
ذلك يعرضهاإلىشطب تسجيلها ومسؤوليتها بالتعويض عن أي ضرر أحدثه نشاطها المذكور
بالغير .
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وهذاماأكدتهالفقرة(ب)منالمادةالمذكورةبنصهاعلىأنه"يحظرعلىالشركة األجنبية
غيرالمقيمةانتزاولأيعملأونشاطتجاريداخلاألردنبمافيذلكاعمالالوكالءوالوسطاء
التجاريينوذلكتحتطائلةشطبتسجيلهاوتحميلهامسؤوليةالتعويضعنأيخسارة أ و ضرر
الحقتهبالغير" .
ويقابلها في النظام السعودي للشركات وفق ما ورد في المادة (/194ب) بتعريف الشركات
ب-الشركاتالتيتتخذمنالمملكةمق اًرلتمثيلأعمالتقومبها
األجنبيةغير العاملة بأنه  ...":
خارجهاأوتوجيههاأوتنسيقها"،بينماالمشرعاإلماراتياشارإلىتسميهأخرىأطلقعليهابمكاتب
ت
التمثيلوفقماوردفيالمادة()339منالقانوناالتحاديللشركاتالذيوردفيه-1":للشركا 
األجنبيةأنتنشئمكاتبتمثيليقتصرهدفهاعلىدراسةاألسواقوإمكانياتاإلنتاجدونممارسة
أينشاطتجاري "....
وبرأيالباحثةأنتعريفالمشرعاإلماراتيللشركات األجنبيةغيرالعاملةجاءشامالًوكامالً
ألنه حدد طبيعتها القانونية بمكاتب تمثيل للشركات ،وأشارإلىمنع ممارستها أي نشاط تجاري
بشكلصريحوحدد واجباتهافيدراسةاألسواق وإمكانياتاإلنتاج،علىخالفالمنظمالسعودي
الذي أشار بشكل مختصر لهذا النوع من الشركات ،إذ تجد الباحثة أن الشكل القانوني هو
اإلشكاليةلتناولمفهوموطبيعةالشركةاألجنبيةغيرالعاملة .

المطلب الثالث:
تعريف فرع الشركة األجنبية وتمييزه
إنالشركةقدتنشأفيبلدهاوفقاللقوانينالسائدة،وتتمتعبالشخصيةالمعنوية،ويكونلهاكل
مايترتبعلىهذهالشخصيةمننتائج،ولكنالشركةاليمكنأنتظلحبيسةفيحدودالدولة
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التينشأتفيها.إذإنمقتضياتالتطورالدولياالقتصاديأصبحتتحتمعليهاأنتتخطىهذه
الحدود إلى نطاقأرحبخاصة وإنأغلبتشريعاتالدولتعترفللشركات األجنبيةبالشخصية
المعنوية سواء بقوة القانون أم بتعليق هذا االعتراف على ترخيص من السلطة المحلية للدولة
المضيفة(.)1
ى مدنشاطها إلى خارجحدوددولتها،عبرفروع أ و شركاتتابعة
فبدأتالشركاتتسعى إل 
لها أو وكاالتتنشئها في دولأخرى .وامتدادالنشاطاالقتصاديللشركة،أماأنيكونأفقي أ و
رأسي،إذفيالنشاطاألفقيتلجأالشركة إلى توزيعالفروع والشركاتالتابعةلهافيدولمختلفة
لتقوم بإنتاج نفس المك ونات األساسية بأنواعها .ومثال ذلك نشاط شركة "فيليبس" ()Philips
الهولنديةالتييتورع نشاطها عما يزيدعلى( )60دولة،إذ تخصصتفروعها وشركاتهاالتابعة
بإنتاجالمعداتالكهربائية وااللكترونية.فعلىسبيلالمثال،فيمجالإنتاجالتلفزيونات والمكاوي
الكهربائيةيتمفيمصانعهاالموجودةفيهولندا،أماالثالجات،فتنتجهافروعهافيإيطاليا،بينما
المدافئتنتجمنمصانعهافياسكتلندا( .)2
أماالنشاطالمتكامل"الرأسي" هدفه التكاملاالقتصادي ،وذلكمن خاللإنتاج معداتأو
أجهزةأوأدوات تكمل بعضها للوصولإلىإنتاج متكامل .وخير مثال على ذلك شركة "ماسي
فيرغسون" ( )Massey Fergusonالكندية إلنتاج الج اررات والمعدات واآلالت الزراعية ،إذ
تختصالشركاتالتابعةلهافيفرنسابإنتاج"ناقالتالحركة"( .)3()Transmissions

)1العكيلي،عزيز،مرجعسابق،ص .143
)2عبدالماجد،سعيد،المرجعالسابق،ص  .221وكذلكأنظر :السامرائي،دريدمحمودعلي،ضماناتاالستثمارالتجاري
غيرالوطني،أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،جامعةبغداد،كليةالقانون،قسمالقانونالخاص،2010،ص .64-63

)3محمد،مطر،إدارةاالستثمارإلطارالنظريوالتطبيقاتالعلمية،األردن،داروائلللنشر،2014،ص .33
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فالشركة التي تسعى لنقلنشاطها االقتصاديإلىدول عديدة ،تطمح بتحقيق المزيد من
األرباحغيرأنهذاالتوسعالنشاطالشركاتيثيرصعوبةتتعلقبمركزهاالقانونيومديخضوعها
ألحكامقانون الدولة المضيفة ،وإن محاولة التصدي لوضع نظام قانوني متكامل لمركز قانوني
معين،يقتضيمناأوالالتعريفبهذاالمركز والخصائصالمميزةله،وبيانطبيعتهالقانونيةدفعاً
للغموضالذييحيطه ،وأياكاناألمر،فإنمصطلح"فروعالشركات"يثيربعضالغموض،وهنا
يثورالتساؤل :ما هو المقصود بفرع الشركةاألجنبية؟وما يميزها عن الشركة األم؟ وهذا ما
سنحاولاإلجابةعليهفيمايأتي :
الفرع األول :تعريف فرع الشركة األجنبية
بادئ ذيبدءيعطي فقهاء القانون عدة تعاريف لفروع الشركات ،فقد عرف بأنه "مؤسسة
متميزةعنالمركزالرئيسي،لها استقاللهاالقانونيالواضحوتدارمنقبلتابعيتمتعبصالحيات
واسعةفي تمثيلهللشركةإنفي عالقتها مع اآلخرينأوفي المنازعات القضائية دون أن يكون
ملزمابالرجوعإلىالمركزالرئيسيللشركةعندكلقضية"(،)1كمايعرفالفرعبأنه"مؤسسةمتميزة
عن المركز الرئيسي تتمتع بصالحيات واسعة في تمثيل الشركة في تعاملها مع الغير وفي
منازعاتهاالقضائية،حيثيمكنهاإقامةالدعاوىعلىالغير،كمايمكنللغيرإقامةالدعاوىعليها
مندونالرجوع إلى المركزالرئيسيللشركةفيكلقضية" ( ،)2وأيضايعرفبأنه"وحدةتجارية
تقوم بممارسة نشاط اقتصادي له طابع الدوام واالستقرار في دولة معينة وتكون تابعة للشركة

)1رباح،غسان،العقدالتجاريالدولي،العقودالنفطية،ط،1دارالفكراللبنانيللنشروالتوزيع،بيروت،1998،ص .209
)2ناصيف،إلياس،موسوعةالشركاتالتجارية،شركةالتوصيةالمساهمةوأنواعخاصةمنالشركات"الشركاتذاترأسمال
قابلللتغيير،شركةالضمان،الشركةالمختلطة،الشركاتاألجنبية"،الجزءالخامسعشر،ط ،1منشوراتالحلبيالحقوقية،

بيروت،2012،ص .418
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األجنبية األم التي تؤسسها وتديرها"( ،)1ويعرف أيضا بأنه "مؤسسة ثانوية قد تتمتع باستقاللية
معينةعلىالصعيدالعملي،دونأنيعنيذلكأنهامستقلةعنالمؤسسةالرئيسية،ودونأنيكون
لهاشخصيةمعنويةخاصةبها"( .)2
أما المنظم السعودي قام باإلشارةفقط إلى فرعالشركة األجنبية،ومثالذلكماوردفيالمادة
()194مننظامالشركاتالسعوديلسنة  2015بأنه....":الشركاتاألجنبي التيتزاولنشاطها
وأعمالهاداخلالمملكةسواءكانذلكعنطريقفرع أو مكتب أو وكالة أو أيشكلآخر،".....
وكذلكالمشرعاالماراتيأشارتالمادة()1/336منالقانوناالتحادياإلماراتيللشركات....":ال
يجوزللشركاتاألجنبيةأنتزاولنشاطاًداخلالدولةأ وأنتنشئمكتباًلهاأوفرعاًإالبعدموافقة
الو ازرةويحددالترخيصالصادرالنشاطالمرخصللشركةبمزاولته ."...
ويستفاد من نصوص قانونالشركاتاألردني تعريفاً لفرع الشركةاألجنبية بانه "ما يجاز
ن
بموجبالقوانينواألنظمةمنفروعالشركاتأومؤسساتأجنبيةأنتمارسنشاطدائمافياألرد 
بموجبمعاهدة ،أو اتفاق ،أو عقدمعالدولة ،أو متعاقدةلتنفيذمشروعمعينمعدوائرالدولة ،أو
القطاعاالشتراكي،أوشركاتالقطاعالمختلط،أواالتحادات،أوالجمعياتالتعاونية،أوالشركات
المساهمةبعدموافقةالجهةالمختصةبذلك( .)3
وتتفق الباحثة معماذهبإليهالفقهمنأنالمشرع األردنيلميكنموفقاًبصياغةتعريف
يحدد فيه المقصود بفرع الشركةاألجنبية ،فباإلضافةإلىما ذكر من انتقادات ،فهو لم يبين
المقصود بفرع المؤسسة االقتصادية وفرع الشركةاألجنبية ولم يعطي لكل واحدا منهما تعريفا
)1السامرائي،دريدمحمودعلي،مرجعسابق،ص .80
)2كركبي،مروان،المصارفاألجنبيةفيلبناننظامهاالقانونيوالضريبي،دراسةمقارنة،بيروت،2018،ص .119
)3نصوصالمواد()249-245منقانونالشركاتاألردنيرقم22لسنة1997وتعديالته .
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خاصا،وبالتاليفإنذلكيؤدي إلى اعتبارهمامفهوما واحداعلىالرغممماقديكونبينهمامن
اختالف،ولميحددلألشخاصالمعنويةالتييحقلهاالتعاقدمعالشركات األجنبيةدونغيرها،
وهذاالتحديداليدخلضمننطاقتعريففرعالشركةاألجنبية،وكاناألجدربالمشرعاألردنيأن
يضعنصا خاصا لتحديد النشاط الذي يمارسه الفرع وشروطه ،واألشخاص التي يحق لها إبرام
العقودمعالشركاتاألجنبية .
أماالتعاريفالتيوضعتهاالقوانينالمقارنةفأيضااليمكنمجاراتها،ألنهاجاءتعامةغير
تفقط ،بقولها "المركز الخاص الذي يحدثه الشخص االعتبارياألجنبي"
محددة بفروعالشركا 
واألشخاصاالعتباريةالتقتصرعلىالشركاتوحدها،بليشملمؤسساتوهيئاتيمنحهاالقانون
الشخصيةالمعنوية،وبذلكاليتسعالتعريفليضمفروعالمؤسساتوالهيئات،كماأنهاجاءتغير
دقيقةالمعني،تقومعلىالترجيحبينمحلتجاريوبينمكتبوكالاألمريناليستقيممععمومية
تعريف فروع الشركاتاألجنبية التي لم تميز بين فروع الشركاتاألجنبية التجارية والمدنية،
باإلضافةإلىالتفريقبينالفرعومكتبالشركةاألجنبية( .)1
واستناداًللخصائصالمميزةلفرعالشركةاألجنبيةفإنالباحثةترىأنأفضلتعريفللفرعهو:
"كيانقائمبذاتهيتمتعبقدرمناالستقاللاإلداري واالقتصادييمكنهمنإدارةنشاطهفياإلقليم
الذي افتتحبه دون أن يبلغ ذلك درجة االنفصالعنالشركةأوالقيام بسياسة مخالفةالتجاهها
العام"(.)2وهو ما يمثل التبعية اإلدارية والهيكلية إذيتميز هذا التعريف المقترح بأنه يتالءم مع
الخصائصالتيقدمناهاوالغاياتواألغراضالواجبتوافرهالتحديدالمقصودبفرعالشركةاألجنبية
علىوجهالدقة.
)1ناصيف،إلياس،مرجعسابق،ص .12
)2السامرائي،دريدمحمودعلي،مرجعسابق،ص .86
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الفرع الثاني :تمييز الشركة األجنبية عن غيرها
قديخلطالبعضأحيانابينفرعالشركة األجنبية والشركةالوليدة،ألنهناكبعضالعناصر
المتشابهةبينهما،وهيأنكالمنالفرع والشركةالوليدةيمارسنشاطاقتصاديفيدولةأخرى
غيرالدولةالتييوجدفيهاالمركزالرئيسيللشركة.كماأنكالهمايكونتابعابشكلأوبآخرإلى
شركةأجنبيةمعينة.يضافإلى ذلكأنالشركةالوليدةتؤسسهاشركةأجنبية،شأنهفيذلكشأن
الفرعالذيتؤسسهأيضاشركةأجنبية .
فالشركة الوليدة()1هي شركة بالمعنى القانوني الدقيق ،إذ يعرفها الفقه بأنها الشركة ذات
استقاللقانوني يتمثلفي شخصيتهااالعتباريةالمستقلة ،وتنشأ عالقةالتبعية عمليةأنالشركة
األم تستحوذ في الواقع على األغلبية في مجلس إدارة الشركة الوليدة عن طريق تملكها لحصة
مساهمةكافيةفي رأسمالهاتمكنهامنالسيطرةعلىالجمعيةالعامة"،ويعرفهاأيضابأنهاالشركة
مستقلةمنالناحيةالقانونيةولكنهامنالناحيةالعمليةتخضعإلدارةورقابةمنلدنشركةأخرى
تملكقدراكافيامن رأسمالهايهيئلهاالسيطرةعليها"وغيرهامنالتعاريفالتيتؤكدعلىتمتع
الشركةالوليدةبكيانمستقل،لهاشخصيتهاالقانونيةالمستقلةعنشخصيةالشركةاألم (،)2بكل
مايترتبعلىتلكالشخصيةمننتائجقانونيةكتمتعهابرأسمالمستقليقيدبهحقوقهاوديونها
بعيدةعنديونالشركةاألموحقوقها،أيتبقىأموالالشركةالوليدةمخصصةلسدادديونها وال
تختلطبأموالالشركة الرئيسية،وتتمتعأيضابجنسيةمستقلةخاصةبهاتكتسبهاوفقالوجود رابطة
)1غنام،شريفمحمد،مدىمسؤوليةالشركةاألماألجنبيةعنديون شركاتهاالوليدةالمصرية،دراسة في بعض جوانب
اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات ،القسم األول،مجلة الحقوق ،السنة السابعة والعشرون ،العدد األول،

مجلسالنشرالعلمي،جامعةالكويت،الكويت،2013،ص .349-346

)2تجدراإلشارةإلىأنمصطلح"الشركةاألم"الذييستخدمللداللةعلىالشركةالمتعددةالجنسيةقدثاربشأنهجدالواسعا

بين فقهاء القانون ،فمنهم من دعاإلىاستعمال مصطلح "الشركة المسيطرة" ،ومنهم من قال بمصطلح "الشركة القابضة"،

وآخرونفضلوامصطلح"الشركةاألم"؛ينظر:علي،دريدمحمود،مرجعسابق،ص .30-29
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الً لوتمتأسيسشركةفي األردن منقبل
قانونيةبينهاوبين الدولةالمقامةعلىأرضها (،)1فمث 
شركة أجنبية وفقاًألحكامقانون الشركاتاألردني المعدل وجعلت مركز إدارتها الرئيسي فيه،
اعتبرتشركة أردنية تخضعألحكام القانون األردنيعلىالرغممنامتالكالشركة األجنبيةالتي
قامت بتأسيسها لكامل رأسمالها ،وسيطرتها على إدارتها ،فالشركةاألجنبية في هذه الحالة تعد
الشركة الرئيسية بالنسبةللشركة األردنيةالتيأسستها،بينماتعدالشركة األردنيةشركةوليدةتتبع
اقتصاديةوإداريةللشركةاألجنبية.
باإلضافةإلىذلك،فإنهيمكنللشركةالوليدةأنتتخذشكالًقانونياًمختلفاًعنالشكلالقانوني
للشركةاألم(،)2وقدتتخذاسماًأوعنواناًتجاريايختلفعناسموعنوانالشركةاألم .
وال يعتبر الفرع شركة متميزة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن المركز الرئيسي للشركة
األجنبيةالتيهيوحدهامكتسبةللشخصيةالمعنويةوفقاًلقانونهاالخاص،بلهوجزءمنشركة
وبناء على ذلكفإنالفرع ال يتمتع بذمة
أجنبية متواجدفي دولة أخرى غير دولة موطنالفرعً ،
ماليةمستقلة،وإنماهيجزءمنأموالالشركة األجنبيةالتابعلها،وليسلهجنسيةخاصةبه(،)3
غير أن جنسيته تتحدد استناداًلجنسيةالشركةاألجنبيةالرئيسية ،وأيضاً اليمكنللفرعأن يتخذ
الً يكونفرعلشركةمساهمة أو محدودةالمسؤولية،
الً قانونياً مختلفاً عنالشركة األجنبية.فمث 
شك 
إذا كانتالشركة منشركات األموالأوأن يكونفرع لشركة تجاريةأومدنيةبحسب نوع تلك
الشركة.

)1ناصيف،إلياس،موسوعةالشركاتالتجارية،األحكامالعامةللشركة،الجزءاألول،مرجعسابق،ص .61-60
)2يتحددموطنالشركةبمركزإدارتها،وهذامانصعليهالمشرع األردنيفي القانونالمدنيالمادة(/2/51د)بقوله"وله
موطن،ويعتبرموطنهالمكانالذييوجدفيهمركزإدارته .)....

)3السامرائي،يمامةمتعبمناف،مرجعسابق،ص .15
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وأكثرمنذلكيتحددموضوعالفرعبذاتالموضوعالمحددفيعقدتأسيسالشركة األجنبية،
كماأنالفرعيستطيعاالستفادةمنحكمصدرلصالحالشركةاألجنبيةالتييعتبرجزءمنها،دون
ى( .)1أماالشركةالوليدةفالتستطيع
أنيدليفيوجهةبعدموحدةالخصوم(الفرقاء)فيالدعو 
االستفادةمنحكمصدرلصالحالشركةاألملكونهاشركةمستقلةقانونا .
ق يتبينأنالتفرقةاألساسيةبينفرعالشركة األجنبية والشركةالوليدة،تكمن
بناءعلى ماسب 
ً
في عنصر االستقاللالقانونيالذي تتمتع به الشركة الوليدة وال يتمتع به الفرع نتيجة تبعيته
القانونيةواالقتصاديةواالداريةللشركةاألجنبية .
إالأنالبعضيرىأنهذااالستقاللالقان ونيهوفيالحقيقةليسإالمظه اًرخارجياًفالشركة
األمتمارسسيطرتهاعلىشركاتهاالوليدةوتخضعهالسيطرةمركزيةموحدة،وعلىالرغممنأن
لهانظامهاالقانونيالخاصإلدارتهاوحقهاالذاتيفيإدارةأموالها،إالأنالواقعالعملييبينأن
الشركةالوليدةإماأنتتخذق ارراتهاتحتتأثيرالشركةاألم،وماتحققهمنأرباحتعودفائدتهاعلى
الشركةاألم( .)2
واستناداًإلىذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في28تموز/يوليو ،1937بحق دائن
الشركة الوليدة في الرجوع على الشركة األم ،إذا ثبت أنها على وشك التوقف عن دفع ديونها،
ولعجزهاعنالحصولعلىاالئتمانالالزم النتشالهامناإلفالس،فقامتبإنشاءشركةوليدةلها
لكيتحصلعلىاالئتمانالمطلوبمنالغيرالذياليعرفشيئاعنأمورالشرك ة(.)3

) 1ناصيف،الياس،موسوعةالشركاتالتجارية،شركةالتوصيةالمساهمةوأنواعخاصةمنالشركات،الجزءالخامسعشر،
مرجعسابق،ص .419


)2حطيط،أمينمحمد،محاضراتفيالقانونالتجاري،الشركاتالتجارية،مرجعسابق،ص .56
)3غنام،شريفمحمد،مرجعسابق،ص .352
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ويقررالقضاءالفرنسيأيضاامتداداإلفالس إلى جميعالشركاتالمجموعةفيحالإفالس
إحدىالشركاتالمنتميةلمجموعة واحدة ،حتىلو ثبتأن بعضها ميسورالحال ال تتوافرفيها
شروطشهراإلفالس(،)1وفيحكمآخرصدرعنمحكمةاستئناف()Amiensعام،1976في
قضية تتمثل وقائعها أن شركة ( )Nova blacasشركة وليدة لشركة ( Campagnie des
)compteursالتيتعدشركةأمبالنسبةلها،أبرمتشركة()Novaعقدةمعشركة()Fodor
تلتزمبمقتضاهأنتورد إلى األخيرةصفقةمسامير،ولكنهالمتتمكنمنالوفاءبالتزاماتها،فرفعت
شركة()Fodorدعوىتطلبفيهاالشركةاألم()Campagnie des compteursمحتجةبأن
عدم تسليم الشركة الوليدة ( )Novaللكميات المتفق عليها إنما يرجعإلىالق اررات التي اتخذتها
الشركة األمأثناءتدلها في إدارة الشركة الوليدة .وافقت محكمة االستئناف على حجة شركة
( )Fodorوأوضحتمدىالتدخلالذيمارستهالشركةاألمفيإدارةالشركةالوليدة وإنهاتبادلت
المراسالتبينهاوبينشركة()Fodorمباشرةدونإدخالالشركةالوليدة،كماأنهاحددتأسعار
الصفقةدونأخذ رأيالشركةالوليدة ،وأنهاتصرفتوكأنشركة()Novaمجردفرعلهاوليست
شركةمستقلةقانونا،ولهاذمتهاالماليةالمستقلة والتييجبأنتنصرفإليهاآثارالعقدمباشرة.
وقدرتالمحكمةأنهذهالوقائعتعكسمدىالسيطرة والتدخلاللذينقامتبهماالشركةاألمفي
إدارة شركتها الوليدة بشكل تجاهلت معه حدود الشخصية القانونية لها .كل هذه األسباب حلت
ت(.)2
محكمةاالستئنافعلىإدانةالشركةاألمبتعويضاألضرارالناتجةعنهذهالتدخال 

(1) Michel Vanhaecke, les groupes de sociétés, librairie générale de droit et de jurisprudence,
مشارإليهلدى:ناصيف،الياس،مرجعسابق،ص.33إضافةقضاياحديث ةParis, 1962, p.288-299.
)2الملحم،أحمدعبدالرحمن(.)2013النظامالقانونيللشركاتاألجنبية،دارالنهضةالعربية،القاهرة،ص .306
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غيرأناتجاهآخرمنالفقهوالقضاءيرىأنالسيطرةالتيتمارسهاالشركةاألمعلىشركاتها
الوليدة ليس من شأنها التأثير على الشخصية القانونية المستقلة لألخيرة التي يبقى لها نظامها
القانوني الخاص الذي نشأت بموجبه في دولة ما .كما أن االحتجاج برقابة وتوجيه الشركة األم
علىشركاتها الوليدةاليكفيلدحضاالستقاللالقانونيللشركةالوليدة،بليبدواستقاللهاجليا
علىالرغممنأنتأسيسهذهالشركةيكونبيدالشركةاألم ،وإنالقولبغيراستقاللشخصية
الشركةالوليدةيعنيبمثابةالحكمعليهابأنهاوهمية ،والشركةالوهميةهيشركةلهاوجودظاهري
فقطدونالوجودالقانوني،ويرونوجوبتمتعها بشخصيةمعنويةمستقلةبكلاآلثارالتيتترتب
علىذلك ،وإنسيطرةالشركةاألمعلىشركاتهاليستسببالقياموحدةقانونيةبينهماويبررهذا
ن
االتجاهأنأساس االستقالل القانونيللشخصيةالمعنوية هواالنفصالعنأشخاصالمساهمي 
حتىوإنامتلكالمساهمأغلبيةاألسهم )1(.
وقد أكد ما تقدم ذكره القضاء الفرنسي ممثلة بمحكمة النقض الفرنسية ،إذ ورد في قرارها
الصادرفي  3تموز/يوليو،1948مايأتي"إنالذمةالماليةلكلشركةالتتأثرفيأنالشركتين
تمارس رقابة وتوجيها على الشركة األخرى كونها
يديرهما نفس األشخاص ،وإن إحدى الشركتين 
مساهمة فيها كما أن الرقابة من قبل الشركة القابضة ال يعد غشا في مواجهة الغير طالما أن
الشركة ذات منشأ صحيح من الناحية القانونية ولها استقالل قانوني"( .)2كما أن تمتع كل من

)1غنام،شريفمحمد،مرجعسابق،ص .352
) 2مشارإليهلدى:البياني،رسولشاكر،النظامالقانونيللشركةالقابضة،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةبابل،كلية
القانون،قسمالقانونالخاص،2004،ص .35-33
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الشركتينالوليدة واألمبالشخصيةالمعنويةالمستقلة والمنفصلةعناألخرىهواألصلالعام ،وإن
الخروجعلىهذااألصلهواستثناءتقتضيهادواعيالعدلواإلنصاف )1(.
وبعدكل ما تقدمنستطيعالقولإنتبعية فرع الشركة األجنبية إلى الشركة الرئيسي ة،إنماهي
تبعيةاقتصاديةالقانونية.وإنالتبعيةاالقتصاديةالتجعلالشركةالوليدةفيمركزقانونيمشابه
للمركز القانوني لفرع الشركةاألجنبية ،وذلك الستقاللية وانفصال شخصية الشركة الوليدة عن
الشركة األماألجنبية القانوني ،وإن كانت هناك تبعية اقتصادية يركن إليها القضاء المقارن في
بعضاألحوالاستثناء،وعليه،فإنامتدادفروعالشركات األجنبية إلى دولأخرىامتداداليقبل
االستقالل االقتصادي والقانوني ،بينما عالقة الشركة األم بشركاتها الوليدة هي تنظيم مترابط
اقتصادياوإدارياًمنفصلقانونياً )2(.
وعليهفإنهيمكنالتمييزبينالشركةاألجنبيةالرئيسية،بأنهاليتمتعبذمةماليةمستقلة،وإنما
هيجزءمنأموالالشركة األجنبيةالتابعلها،وليسلهجنسيةخاصةبه،غيرأنجنسيتهتتحدد
الً قانونياً مختلفاً عن
استناداً لجنسيةالشركة األجنبية الرئيسية ،وأيضاً اليمكنللفرعأنيتخذشك 
الشركةاألجنبية.فيحينأنالشركةالقابضةفتتميزباالستقالليةعنالشركةاألممالياًوإدارياً .




)1الملحم،أحمدعبدالرحمن،مرجعسابق،ص .1316
)2الجبوري،عبدالرزاق،مرجعسابق،ص225ومابعدها .
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المبحث الثاني:
تأسيس الشركات األجنبية
تالوطنيةلتأسيسالشركاتاألجنبيةعناإلجراءاتالدوليةمنناحيةالهدف
تختلفاإلجراءا 
رغموحدةالنتيجةوهيتأسيسشركةأجنبية أو مايسمىشركةمتعددةالجنسيات ،فبينماتهدف
الوسائل الدوليةإلىتحقيق مصالح المستثمرين في أكثر من دولة فإن الوسائل الوطنية تهدف
إساساًإلىحمايةمساهميالمشروعودائنيه،والجديرذكرههناأنوسائلتأسيسالشركاتاألجنبية
متعددةابتداءمنمرحلةعدمالوجودالقانوني إلى مرحلةوجودالشركة واندماجهابأخرىمانحة،
ً
تمن خالل بيان الجهة
وللوقوف علىأحكامالتأسيس نبين كيفية تأسيس هذا النوع من الشركا 
المختصةبالتسجيلوإجراءاتتسجيلها،وذلكوفقالتقسيماالتي :
المطلب األول :الجهة المختصة بتسجيل الشركة األجنبية والنتائج المترتبة على تسجيلها.
المطلب الثاني :إجراءات تسجيل الشركة األجنبية والوثائق المطلوب تقديمها.

المطلب األول:
الجهة المختصة بتسجيل الشركات األجنبية والنتائج المترتبة على تسجيلها
ألزمالمشرع األردنيالشركات األجنبيةالعاملةوغيرالعاملةفيالمملكةأنتقومبتقديمطلب
ت(،)1إالأنهوبالمقابلأعفيالمشرع األردني الشركات األجنبيةغير
التسجيل إلى مراقبالشركا 
العاملةمنالتسجيللدىالغرفالتجاريةوالصناعيةوالنقاباتالمهنيةومنأيالتزاماتتجاههابما
فيذلكرخصةالمهنالتجارية،علىأساسأنالشركةالتمارسفيالمملكةأيعملتجاري أ و
صناعي أو مهنيوبالتاليالغايةمنهذاالتسجيلإنكانتالتمارستلكاألعمال فيالمملكة
هذامنجهةكماأنالمشرع األردني وإنكانيفرضعلىالشركات األجنبيةالعاملةفيالمملكة
 )1المواد  241و 242و 246و 247منقانونالشركات األردني.وللمزيديرجىالرجوع إلى الموقعالرسميلدائرةمراقبة
الشركاتاألردنيالمتوفرعلىالموقعاإللكترونيالرسمي https://www.ccd.gov.jo/Default/Ar:
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أنتدفعالرسومالقانونية(رسومالتسجيل والنشر)المفروضةعليها( )1فإنهوبالمقابلقداسقط ذلك
االلتزامعنالشركاتاألجنبيةغيرالعاملةفيالمملكة وأعفيتمندفع بموجبالفقرتين(أ)و(ج)
منالمادة248منقانونالشركات .
كمامنحالمشرعاألردنيلمراقبالشركاتسلطةتقديريةفياتخاذق اررهبرفضتسجيلالشركة
األجنبيةالعاملة أو غيرالعاملةدونإلزامهبتسبيبق ارره،فبالرجوع إلى نصوصالمادتين()242
و( )247منقانون الشركاتاألردني ال يوجد ما يلزمه على تسبيبالقرار ،بينماانتهجالمشرع
األردنيخالفهذااألمرفيقانونتسجيلالشركات األجنبية رقم  85لسنة  1985تحديداًنص
المادة ()5التيأشارت بخصوص تسجيل الشركةاألجنبية غير العاملة من صالحيات وزير
الصناعة والتجارة،فنجدأنالمشرع األردني عندقيامهبمحاولةسدالنقصحولالطعنبالقرارلم
يكنموفقاًلعدةأسبابمنهاأنالنصجاءفقطعنالشركاتاألجنبيةغيرالعاملةهذامنناحية،
ومنجهةأخرىمنحالنصالمدةللوزيرألسبوعإماللقبول أو الرفض،وسكتالمشرعالحقاًدون
منح الحق للشركاء بالطعن بهذا القرار ،وهنا تطبق قاعدة الخاص يقيد العام حول أن قانون
الشركاتقانونعاممقارنةمعقانونتسجيلالشركاتاألجنبية )2(.
أما في السعودية ومن خاللاطالعناعلى التشريعات السعودية الخاصة بتنظيم الشركات
األجنبيةالبدأوالًمنتحديدالجهةالحكوميةالمختصةبتأسيسالشركةاألجنبيةفيها،ومنالمعلوم

)1انظر:م(242أ)منقانونالشركاتاألردني .
 )2نصت المادة ( )5من قانون تسجيل الشركات األجنبيةاألردني رقم58لسنة1985بقولها" :أ-يسجلمقر الشركة
األجنبيةفيالمملكة األردنيةبموافقةالوزيروعليهأنيصدرق اررهبالموافقةعلىطلبالتسجيلأوبرفضهخاللأسبوع واحد

منتاريختقديمالطلب .ب-إذا وافقالوزيرعلىالطلبيصدرشهادةتسجيلللمقريسمحلهبموجبهابممارسةأعمالهخارج

المملكة .ج-للوزير شطبالشركةاألجنبيةإذاثبتلهأنهاخالفتأحكامهذاالقانون واينظاميصدربمقتضاهبمافيذلك
قيامهابممارسةاعمالهاداخلالمملكة"
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أنالجهةالمختصةبتأسيسالشركاتبشكلعامهيو ازرةالتجارة والصناعةالسعودية،ورغمأن
بعضاإلجراءاتالالزمةلتأسيسشركةأجنبيةتتممنخاللو ازرةاالستثمارإالأنخدمةتأسيس
الشركةتتوفرلدىو ازرةالتجارة والصناعة السعودية،وهذامانصتعليه المادة()52مننظام
مملكيبناء
الشركاتالسعوديبأنه":اليجوزتأسيسشركةمساهمةإالبترخيصيصدربهمرس و
ً
علىموافقةمجلسالوزراءوعرضوزيرالتجارةوالصناعة" )1(.
كماأخضعالمشرع السعودي الشركاتاألجنبية لكافة األحكامالتي تسري على الشركات
العادية،وذلكوفقماوردفي المادة()194مننظامالشركاتالسعوديالتييستخلصمنهاأن
الشركة األجنبية(أجنبيوشريكسعودي)تخضعألحكام نظامالشركاتفيماعدااألحكام الخاصة
بتأسيسالشركات ومعمراعاةأحكامونصوصاالتفاقياتالخاصة بينالمملكةالعربيةالسعودية
وبعضالدول.أمافيمايخصكيانالشركةفيعتبرفرعالشركةاألجنبيةأووكالتهاأومكتبهاداخل
المملكةالعربيةالسعوديةهوالموطنالخاصبالشركةفيمايتعلقبنشاطها واألعمالالتيتقومبها
داخلالمملكة،ويتبعذلكأنيطبقعليهاكافةاألنظمةالمعمولبهافيالسعودية )2(.
ُ
ي منتأسيسالشركات األجنبيةفيالسعودية والتياليكونفيها
أمابخصوصالشكلالثان 
شريكسعودي،ووفقالنصوصالتشريعيةالسعوديةعندتأسيسالشركةيجبتحديدالنشاطالذي
ستقومباالستثمارفيهثمتحديدالكيانالقانونيالمناسب وإعدادمايلزملتأسيسهذاالكيانكعقد
تأسيس الشركة وغيرها من المتطلبات واإلجراءات ،ويتمحور موضوع تأسيس شركة أجنبية في
السعودية(الكيانالقانوني)حولاتباعالخطواتالنظاميةلتأسيسالكيانسواءكانشركةمساهمة
أو شركةذاتمسؤوليةمحدودة أو فرعلشركةأجنبية،ويراعىفيالنوعاألول والثانياالشتراطات
)1نظامالشركاتالسعودي،الصادربالمرسومملكيرقم(م)3/بتاريخ1437/1/28م.
)2المادة()194مننظامالشركاتالسعودي
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الخاصةبصددتأسيسشركة فيالسعوديةمعشريكأجنبيومايعكسهذلكمنمتطلباتخاصة
فيعقدتأسيسالشركة .
أماالقانوناالتحادي اإلماراتي لسنة2021فقد نصت المواد ( )337،336منه على أنه
يجبالحصولعلىموافقةالوزيرعندتسجيلالشركةاألجنبية،وموافقتهأيضاًبخصوصإجراءات
القيدفيسجلالشركات األجنبية،فقدجاءفيالمادة ()336أنه...":اليجوزللشركات األجنبية
أنتزاولنشاطاًداخلالدولة أو أنتنشئمكتباًلها أ وفروعاإالبعدأنيصدرلهاترخيصبذلك
منالسلطةالمختصةبعدموافقةالو ازرة،ويحددالترخيصالصادرالنشاطالمرخصبمزاولته" .
وتستنج الباحثة أنه عند تسجيل الشركةاألجنبية في اإلمارات فأن األمر يعود للوزير إما
بالقبولأوالرفض بعد تنسيب الجهات المختصة ،فبعد موافقته يصدر ترخيصاً لها للعمل،إذا
رفضتالجهاتالمختصةالتسجيلأن تسببقرارهابذلك،ولكناألمرالنهائيبالقبول أو الرفض
يعودللوزير .
وبعد أن يتم تأسيس الشركةاألجنبية وتسجيلها بالشكل القانوني وإشهارها وفق األصول
القانونيةفإنهيترتبلهاحقوقأقرالمشرع األردنيللشركة األجنبيةمجموعهمنالحقوقمنجهة
ىأنهقدتدخلبأنمنحالشركاتاألجنبيةغيرالعاملة-فوقحقوقهاالمعترفبها-
باإلضافةإل 
ت( ،)1حيث نجدأنالمشرعاألردنيقد منحها تلكالمميزات كونها ال تمارس
جملة منالممي از 
أعماالتجاريةفيالمملكة ( )2منجهةولطالماالتهدفمنقيامهابممارسةأعمالهافيالمملكة

)1ومصطلح(مميزات)هوتعبيراستخدمهالمشرع األردنيفينصالمادة  248منقانونالشركات األردنيعلىالرغمأن
جانبالفقهاستخدممصطلح(تسهيالتوإعفاءات)،فيذلكانظر:سامي،فوزي،الشركاتالتجاريةاألحكامالعامةوالخاصة

دراسةمقارنة،المرجعالسابق،ص .200

)2انظرالمادة(/245ب)منقانونالشركاتاألردني .

34

منتحقيقإرباحماديةفيذلكمنجهةأخرى(،)1ألنالهدفمنوجودالشركات األجنبيةغير
العاملةإنمايكمنفيأنتقومتلكالشركاتبإجراءاالتصاالتمعمركزالشركةالرئيسيودراسة
سوق ذلك البلد الموجود فيه تلك الشركاتأولتقديم خدمات علمية-أواستشاريةأوفنية()2
وتنسيقتلكاألعمالمعمركزالشركةالرئيسي،وبإدراكالمشرع األردنيألهميةوجودالشركات
األجنبية غير العاملة في المملكة وما تقوم به تلك الشركات من دراسات للسوق المحلي ونقل
المعلوماتالتجاريةمنالمملكة إلى الشركةفيمركزهاالرئيسيوماتقومبهمندعملسبلالصلة
والتعاملبينالشركة األجنبية والشركاتالوطنيةوبالنتيجةماتحققهتلكالشركاتمنفوائدعديدة
ت( .)3
تعودعلىاالقتصاداألردنيفقدمنحهاالمشرعاألردنيالعديدمنالممي از 
وترىالباحثةأنهمناألفضلأنيكونالمفوضبالتوقيععنالشركة األجنبيةيحملجنسية
الدولةالمضيفةوذلكحفاظاًعلىمصلحةالمتعاملينمعهافيحققلهمذلكالطمأنينةالمطلوبةفي
التعاملمعمثلهذاالنوعمنالشركات األجنبية.وتجدالباحثة في أنالقانون األردني والسعودي
واإلماراتياليوجداختالفجوهريحولالوثائقالمطلوبةلتسجيلوتأسيسالشركةاألجنبية .
وترىالباحثةأنالمشرعاإلماراتيأوجبتحديدميزانيةالشركةاألجنبيةفيالمادة( )338من
القانون االتحادي اإلماراتي التي جاء فيها" :فيما عدا مكاتب التمثيل يجب أن يكون للشركات
األجنبية أو فروعهاميزانيةمستقلةوحساباًمستقالًلألرباح والخسائر وأنيكونلهامدققحسابات
مقيدفيجدولمدققيالحساباتالمشتغلينفيالدولةويتعينعليهاأنتقدمإلىالسلطةالمختصة
والو ازرة سنوياً نسخة من الميزانية والحسابات الختامية مع تقرير مدقق الحسابات ونسخة من
)1المصري،قصي،مرجعسابق،ص .102
)2طه،مصطفى،القانونالتجاريشركةاألموال،المرجعالسابق،ص .293
)3انظر:المادة(/254أ)منقانونالشركاتاألردني .
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ت"،إضافةإلىفرضه إلزامية التسجيل للشركات
الحسابات الختامية لشركتها القابضة إن وجد 
األجنبيةوفروعها .
كما أن المشرع اإلماراتي أيضاً تميز عن المشرعاألردني والسعودي بشأن تنظيمه لتأسيس
الشركةاألجنبيةبسماحه للشركاتاألجنبية فتح مكاتبتمثيل لها في اإلمارات ،وهذا ما أكدته
تاألجنبيةأن
المادة( )339منقانون الشركات االتحادي اإلماراتي التي جاءفيها-1" :للشركا 
تنشئمكاتبتمثيليقتصرعلىدراسةاألسواقوإمكانياتاإلنتاجدونممارسةأسنشاطتجاري.
-2تحددالقدرات التنفيذية لهذا القانون أوجه الرقابةالتي تمارسهاالو ازرة والسلطةالمختصةعلى
تلكالمكاتب" .
وتأسيساًعلىماسبقتجدالباحثةأنإجراءاتالتأسيسالمطلوبةلتسجيلالشركات األجنبية
وفروعهافياألردنوالسعوديواالماراتأغلبهامتشابهةمنحيثضرورةإحضارالوثائقالرسمية
والمترجمةللغةالعربية وإيداعهاللجهةالمختصةعنتسجيلوترخيصالشركات األجنبيةكمراقب
الشركاتفياألردنمنأجل تسجيلها حتىتكتسبالشخصيةالمعنويةالتي من بعدها تستطيع
ممارسة األنشطة الصناعية واالقتصادية ما عدا األنشطة المستثناة وفق التشريعاتاألردنية
والمقارنة،كماأنالباحثةوجدتأنهيمكنإيجازإجراءاتتأسيسالشركةاألجنبيةوفروعهاوفقما
أطلعتعليهمننصوصقانونيةأردنيةوسعوديةوإماراتية،وهيعلىالنحواآلتي )1(:
 -1تحريرعقدتأسيسالشركةونظامهااألساسييتضمناسمالشركةوشكلهاالقانونيوموضوع
نشاطها ومدتها ورأسمالها وأسماءالمؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم كذلك حقوق
والتزاماتالشركاءوغيرذلكمنالبياناتاألساسية.
)1وهذامانصتعليهالمادة(/241أ+ب)منقانونالشركاتاألردني .
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 -2تقديمهذهالوثائق إلى الجهةالمختصةالتييحددهاقانونالدولةالمضيفةالتي تقومبدراستها
وبيانمدىانسجامهامعالسياسةالعامةللدولةالمضيفةوخطتهااالقتصاديةومدىمراعاتها
ألحكامالقوانينالنافذةثمتصدرهذهالجهةقرارهابالموافقةعلىتأسيسالشركةأورفضه.

المطلب الثاني:
إجراءات تسجيل الشركة األجنبية والوثائق المطلوب تقديمها
يتوجبعلىالشركة األجنبيةالعاملةأنتتقدمبأوراقووثائقمعينةليتملتسجيلهافيالدولة
التي ستنشأ بها ،وبعد تقديمها لألوراق المطلوبة يقع أمر الموافقةأوالقبول في تسجيلها ضمن
صالحيات مراقب الشركاتأووزيرالصناعة والتجارة ،وقد حددت التشريعات التجارية الخاصة
ت تسجيلالشركات والوثائقالمطلوبة واآلثارالمترتبةعلىالتسجيل،ومن
بتنظيمالشركاتإجراءا 
خاللهذاالمطلبستقومالباحثةبتناولإجراءاتتسجيلالشركات األجنبيةالعاملةوغيرالعاملة
واآلثارالمترتبةعلىتسجيلها،وذلكعلىالنحواآلتي :
الفرع األول :إجراءات تسجيل الشركات األجنبية (العاملة وغير العاملة)
فكما أشرنا سابقاً أن المشرعاألردني أوجب على الشركاتاألجنبية العاملة وغير العاملة
إجراءاتتسجيلخاصةقبلالبدءبممارسةنشاطهافي األردن،وهذاالواجبيكونأولالتزاميقع
على الشركةاألجنبية يجب التقيد به.وقد كان التشريعاألردني (قانون الشركاتاألردني) أكثر
تفصيالًوتوسعاًفيمجالتنظيمالشركات األجنبيةغيرالعاملة منالتشريعاتالمقارنة(السعودية
واإلماراتية) ،فقد أورد المشرعاألردني فصل كامل في قانون الشركات لتنظيم الشركاتاألجنبية
غيرالعاملةفي األردن فيالمواد( .)251-245حيثأشارتالمادة()245منقانونالشركات
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األردنيعلىالسماحبإقامةوعملالشركات األجنبيةوضرورةتسجيلها،حيثوردفينصالمادة
المذكورةأنه-":



أ .لغايــاتهــذاالقــانونيقصــدبالشــركةاألجنبي ـةغيــرالعاملــةفــيالمملكــةالشــركةأوالهيئــةالتــي
تتخــذم ــنالمملكــةمق ـراأومكتــبتمثي ــلألعماله ــاالتــيتق ــومبهــاخ ــارجالمملكــةوذل ــكبقص ــد
استخداممقرهاأومكتبهالتوجيهاعمالهاتلكوتنسيقهامعمركزهاالرئيسي
ب .يحظــرعلــىالشــركةاألجنبيـةغيــرالعاملــةانتـزاولايعمــلأونشــاطتجــاريداخــلالمملكــة

بمــافــيذلــكاعمــالالــوكالءوالوســطاءالتجــاريينوذلــكتحــتطائلــةشــطبتســجيلهاوتحميلهــا
مسؤوليةالتعويضعنايخسارةأوضررالحقتهبالغير.
ج .يجـوزتسـجيلالشـركةاألجنبيـةغيـرالعاملـةفـيالمملكـةوفقـاألحكـامهـذاالقـانونإلنشـاءمقــر
لهاأومكاتبتمثيلأوايصالخدماتأومكاتـبفنيـةأوعلميـة،وتعتبـرمدينـةعمـانموطنـا
لهالغاياتالتقاضي".
أماالمادة()246منقانونالشركات األردنيفقدكانتأكثروضوحاًوتفصيالًحيثأوجبت
أنيرفقمعطلبالتسجيلللشركة األجنبيةغيرالعاملةمايلي":طلبتسجيلالشركة األجنبية
ب
والوثائقالمتوجبتقديمهاللمراق 
أ-يقدمطلبتسجيلالشركة األجنبيةغيرالعاملة إلى المراقبمرفقابالوثائق والمستنداتالتالية
مترجمةإلىاللغةالعربيةومصدقةترجمتهالدىالكاتبالعدلفيالمملكة :
 -1شهادةتسجيلالشركةفيمركزهاالرئيسي .
 -2عقدتأسيسهاونظامهااللذينيبينانغاياتهاورأسمالهاونوعها.
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ض
 -3الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيامبأعمالهاوتسجيلهاألغ ار 
ن.
هذاالقانو 
 -4البيانات المالية آلخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق
حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه
ت
البيانا 
ب-يوقعطلبالتسجيلأمامالمراقبأومنيفوضهخطياًأوأمامالكاتبالعدلعلىأنيتضمن

المعلوماتالرئيسيةعنالشركةوبخاصةمايلي :
 -1اسمالشركةاألجنبيةومركزهاالرئيسيوتاريختسجيلهاوغاياتها.
 -2نوعالشركةوجنسيتهاوعنوانهافيبلدالتسجيل.
 -3رأسمالالشركة وأسماء المؤسسينأوالشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن
مجلسإدارتها.
 -4ايمعلوماتاخرىيرىالمراقبضرورةتقديمها" .
أما المنظمالسعودي فقد أشارإلىالشركاتاألجنبية غير العاملة في المملكة في المادة
(/194ب)مننظامالشركاتالسعودي والتيجاء فيها ":مععدماإلخاللباالتفاقاتالخاصة
المبرمةبينالدولةوبعضالشركاتاألجنبية،وفيماعدااألحكامالمتعلقةبتأسيسالشركات،تطبق
ت التيتتخذمنالمملكةمق اًرلتمثيل
أحكام النظامعلىالشركات األجنبيةاآلتية ...:ب -الشركا 
أعمالتقومبهاخارجها،أوتوجيهها،أوتنسيقها ".
وأوجبالمنظمالسعوديالترخيص والتسجيلللشركاتالعاملةوغيرالعاملةفيالمملكةقبل
ممارسةأينشاطلهاعلىأرضالمملكةالعربيةالسعوديةوذلكوفقماوردفيالمادة()195من

39

نظامالشركاتالسعوديالتيجاءفيها ":اليجوزللشركات األجنبيةأنتنشئف روعاً أو وكاالت
أومكاتب لها داخل المملكة ،إال بعد صدور ترخيص لها من الهيئة العامة لالستثمار والجهة
المختصة بالتنظيم واإلشراف على نوع النشاطأواألعمال التي تزاولها الشركةاألجنبية داخل
المملكة .واليجوزلهاكذلكأنتصدر أو تعرضأوراقاًماليةلالكتتاب أ و البيعداخلالمملكةإال
وفقاًلنظامالسوقالمالية" .
وتحدثالقانوناالتحادياإلماراتيلسنة2021عنالشركاتاألجنبيةغيرالعاملةمنخالل
نصالمادة()1/339التي جاءفيها":للشركاتاألجنبيةأن تنشئ مكاتب تمثيل يقتصر هدفها
علىدراسةاألسواق وإمكانيات اإلنتاجدون ممارسةأينشاطتجاري"،فاليجوزلمكاتبالتمثيل
ومافيحكمهامزاولةأينشاطسوىماهومتعلقبدراسةاألسواقوإمكانياتاإلنتاجويشترطفي
ذلكأنيكونفيحدودماهومرخصلهابه .
وعلىذلكفعندمايقدمطلبالتسجيلإلىالمراقبمعكافةالوثائقوالمستنداتالمطلوبةوجب
عليه فحصها والتأكد من عدم وجود نقص فيها فإذا تمت الموافقة على طلب التسجيل تستكمل
اإلجراءاتالقانونيةلتسجيلالشركة أو الهيئةفيسجلالشركات األجنبيةغيرالعاملة ،واإلعالن
عنتسجيلهافيالجريدةالرسميةوبعدهاتستطيعأنتباشربالغايةالتيافتتحالمكتبأوالمقرمن
أجلها .
أما بخصوص الوثاق المطلوبة لتسجيل الشركاتاألجنبية فغنه من واجب تسجيل الشركة
يكونأولالتزاميقععلىالشركة األجنبيةيجبالتقيدبه،وقدأعطىالمشرع األردنياالختصاص
ت/دائرة مراقبة
باإلشراف على سجل الشركات وإجراء قيد الشركاتاألجنبية لمراقب الشركا 
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ت( .)1والمشرعاألردنيلميشترطصيغةمعينةفياإلشعارالمقدملهلتسجيلشركةأجنبية
الشركا 
كأن يكون موقع من رئيس مجلس إدارة الشركةاألجنبيةأوأن يكون مصادق عليه من جهات
مختصةسوىأنهاستلزمأنيكونمكتوب،فهذااإلشعار بمثابة إعالممراقبالشركاتبالنيةفي
تسجيلالشركة .
ولميميزالمشرع األردنيفينوعالشركة األجنبيةالعاملة أو غيرالعاملةبلكانالنصفي
المادتين ( 240و)245بوجوبالتسجيل،دونأنيكونهناكتمييزلنوعالشركةإذاكانتمدنية
ى
أوتجارية،وحددتالمادة(/241ب)قيامممثلالشركةاألجنبيةالعاملةبتقديمطلبالتسجيلإل 
مراقب الشركات ،وعليه من قبل الشخص المفوض تسجيل الشركة أمام المراقبأومن يفوضه
بذلك،أوأمام كاتب عدل ،وينبغي أن يتضمن الطلب "اسم الشركة ونوعها ورأسمالها.وغايات
الشركةالتيستقومبهافيالمملكة  .وبياناتتفصيليةعنالمؤسسين أو الشركاء أ و مجلساإلدارة
بضرورةلتقديمها"( .)2
وحصةكلمنهم.وأيةبياناتأومعلوماتيرىالمراق 
وتختلف إجراءات تسجيل الشركات الوطنية وفقاً للتشريعاتاألردنية من شركةإلىأخرى،
وذلكوفقاًلنوعها ،لكنهاجميعهايجب انتكونمرفقةبطلبالتسجيلالوثائق والمستنداتالمؤيدة
اردةفيهومترجمة إلى اللغةالعربيةومصدقةلدىكاتبالعدلفي األردن إذالم
لصحةالبياناتالو 
تكنعربية"سجلتسجيلالشركةفيمركزهاالرئيسي،وعقدتأسيسالشركةونظامهااللذانيبينان
غاياتالشركةورأسمالهاونوعهاوكالةمنالشركةتفوضبموجبهاشخصاًيقيمفياألردنإلدارة
العملنيابةعنهاوتسجيلها،البياناتالماليةآلخرسنتينماليتينللشركةفي بلدمركزهاالرئيس"،

)1للمزيدمنالتفاصيلينظرنصوصالمواد()241و()246منقانونالشركاتاألردني.
)2العموش،إبراهيم،شرحقانونالشركاتاألردني،الجزءاألول،دارالثقافةللتوزيعوالنشر،عمان،2011،ط،2ص.88
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وأنالغايةمنطلبتقديمالمستنداتالمؤيدةلصحةالبياناتتوفيرالثقةفينفوسالغيرمنناحية
صحةالبياناتالمدونةفيالسجل .
ووفق نظام االستثمار السعودي نجد أن األشكال التي يجوز أن تكون عليها المشاريع
االستثماريةداخلالمملكةتتمثلفيصورتين:الصورةاألولى:أنتكونالمنشأةمملوكةلمستثمر
وطنيومستثمرأجنبيفيالوقتذاته،ممايساعدالوطنيمنالدخولفيمجالاالستثمارمن
خاللتأسيسشركةفيالسعوديةمعشريكأجنبي،األمرالذييحققأحدأهمالمبادئالمعتمدة
لالستثمارفيالسعوديةوهوالمساواةبينالمستثمرينسواءسعوديين أو غيرسعوديين .والصورة
الثانية:أنتكونالمنشأةمملوكةبالكامللمستثمرأجنبي،وتدلهذهالصورةعلىالقدر والمكانة
التيتمنحهاالدولة للمستثمرين ،وتعتبرميزةكبيرةلجذبالمستثمر األجنبي،حيثيحقلهتأسيس
شركةأجنبيةفيالسعوديةمملوكةلهبالكاملدوناشتراطأنتكونالملكيةلشريكسعوديأوحتى
أنتكونالملكيةمشتركةبينمستثمرسعوديومستثمرأجنبي )1(.
ومماالشكفيهأنلكلصورةمنهمااإلجراءات والشروطالخاصةبها،ولكنأهممايميز
الصورةالثانيةمنالشركاتاألجنبيةهومانظاماالستثماراألجنبيوالئحتهالتنفيذيةوهوأنتتخذ
الشركةاألجنبية المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي أحد الكيانات اآلتية( :شركة ذات مسئولية
محدودةأوفرعلشركةأجنبية،أوشركةمساهمة) .
ونظرالضرورةهذاالترخيصللقيامبتأسيسشركةأجنبيةفكان
وفيالمملكةالعربيةالسعوديةً ،
ي والتيتتضمن
منالضروريتوضيحخطواتوضوابطالحصولعلىترخيصلالستثمار األجنب 
)1الجدران،يحيى،نظاماالستثمارالسعوديفيظلرؤيةالمملكة -2030إشكالية التعارضبينجذباالستثماراألجنبي
المباشر وانضباطه:دراسةتحليليةنقديةمقارنةمعقواعدالبنكالدولي،بحثمنشور،مجلةجيلاألبحاثالقانونيةالمعمقة،

العدد،36تصدرعنمركزجيلالبحثالعلمي،الرياض،2019،ص.11
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شروط خاصة بنشاط االستثمار وأخرى خاصة بالمستثمراألجنبي ،وذلك وفق ما حدده نظام
االستثمار السعودي في المادة السادسة منه(،)1وهذه الضوابط لم تجد لها الباحثة مقابل في
التشريعاألردنيوالالتشريعاإلماراتي،والتييمكنإدراجهاعلىالنحواآلتي :
 .1أاليكوننشاطالشركةاألجنبيةمناألنشطةالمستثناةمناالستثماراألجنبيفيالسعودية( .)2
 .2ضرورةمطابقةمواصفاتالمنتجالفنيةوأسلوبوطريقةاإلنتاجللمواصفاتالسعوديةأوالً،فإن
لم يكنفضرورةمطابقتهاللمواصفاتالخليجيةفيالمرحلةالثانية،أومطابقتهاللمواصفات
الدوليةفيالمرحلةاألخيرة وإاللنيقبلترخيصإنشائها .وهذاالشرطغفلعنذكرهالمشرع
األردنيفيقانونالشركاتفيمايخصالشركاتاألجنبيةالعاملةفياألردن .
خاليا من أيأحكامنهائية صادرة
 .3أن يكون السجل القضائي لطالب الترخي 
ص(المستثمر) ً
ضدهبسببارتكابهلمخالفاتجوهريةلنظاماالستثماراألجنبي .
 .4أاليتضمن السجل القضائي لطالب الترخيص أيأحكامسابقة ضده ويشمل ذلك األحكام
الخاصة بالمخالفات الماليةأوالمخالفات التجارية ،وسواء كان ذلك خارج المملكة العربية
السعوديةأمداخلها .

 )1تنظيم االستثمار األجنبي في المملكة من حيث الشروط واإلجراءات واالمتيازات والضمانات ،اختصاص المجلس
االقتصادياألعلىبإصدا رقائمةبأنواعالنشاطاتالمستثناةمناالستثماراألجنبي،تمتعالمشروعاألجنبيبامتيازاتوحوافز
المشروع الوطني ،حقوق وحصانات والتزامات المستثمر األجنبي ،واجبات وصالحيات الهيئة العامة لالستثمار ،عقوبات

مخالفة النظام ،وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها ،أحكام تسوية الخالفات ،المعاملة الضريبية .تصدر الهيئة العامة

لالستثمارالالئحةالتنفيذيةللنظام.نصالمادة()6مننظاماالستثمارالسعودي،مرسومملكيرقمم1بتاريخ،1421/11/5

قرارمجلسالوزراءرقم1تاريخ1421/1/5هـ،الموافق2000/4/10م

)2وهناكالكثيرمناألنشطةالتيأتىعلىذكرهاقانونالشركاتاألجنبيةوالذيمنعهذهالشركاتمنممارستهاأومزاولة

أيعملمنها  .ونذكرهذهاألعمالليسعلىسبيلالحصر وإنماعلىسبيلالمثال وهي(:أعمالالحفر واكتشافالنفط
العسكرية واللباس الرسمي ،صيد السمك ،صناعة

وانتاجه ،خدمات السمسرة العقارية ،النشر والطباعة ،صناعة المعدات

األجهزة،خدماتاألمنوالتحقيق،خدماتاالستثمارالعقاري...الخ".
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 .5أن يستوفي طالب الترخيص كافة الشروط المرفقة بنموذج طلب الترخيص االستثماري وأن
يلتزمبالضوابطواإلق ارراتوالتعهداتالتييحددهاالنموذج .
 .6أن يساهم منح هذا الترخيص في تحقيق أهداف السعودية من االستثماراألجنبيوكذلك
أغراضالهيئةالعامةلالستثمار .
وقد حدد نظام االستثماراألجنبيالسعودي وتحديداً في المادة ( )7منه المستندات الالزمة
للحصول علىالترخيص والتي يجب إرفاقها بنموذج طلب الترخيص االستثماري ومن هذه
المستنداتالمتعلقةبتأسيسشركةمساهمةطبقاًلنظاماالستثماراألجنبيفيالسعوديةعقدتأسيس
شركةالمساهمةونظامهااألساس،وبالنسبةللشركةذاتمسؤوليةمحدودةيجبإرفاقمشروععقد
تأسيسالشركة،وذلكباإلضافةللمستنداتاألخرىالتيحددتهاذاتالمادة .
كماعملت الجهاتالمختصةفيالمملكةالعربيةالسعوديةعلىإجراءتعديالتعلىالنظم
يفيالمملكةالعربيةالسعودية،ومنأجلذلكأصدرتنظام
والقوانينالتيتحكماالستثماراألجنب 
الشركاتاألجنبيةفيالسعوديةلسن ة2015م،منأجلالحثوالجذبعلىاالستثمارفيالمملكة،
كون االستثمار له دور إيجابي في تنمية االقتصاد في الدولة ،وإن أي مستثمر يدخل البالد ال
يستطيعأنيقومبأيعمل ،إالبعدالحصولعلىترخيصمنالهيئةالعامةلالستثماريجيزله
فتح الشركة في المملكة ضمن شروط محددة ،وجاءنظامالشركاتاألجنبية ليعمل على منح
المستثمرينامتيازاتيحتاجهااالستثماروتسهيلالشروطالتيكانتتفرضسابقاً .
أمافياالماراتيجبإرفاقعقدالمشروعالموقعمنالدولة أو معالمقاولالمباشرإضافة
إلى وجوبإدخالاسممديرواحدعلىاألقلوإرفاقنسخمنالعقودالموقعةوتسجيلمقرالشركة،
كماأنهوفقاًللقانوناالماراتياليمكنإنشاءفروعولكنيمكنإضافةعقودأخرىإلىنفسالسجل
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يبناءعلىالعقد
التجاريحيثسيتمإصدارتصريحتجاريلكلعقد.يتمتحديدمدةالسجلالتجار
ً
الموقعبينالهيئةالحكومية والشركة األجنبية،فيحالةتقديمطلبلفتحفرعلشركةأجنبية،يجب
أنتتمالترجمةالعربيةعنطريقمكتبمعتمد( .)1
الفرع الثاني :آثار تسجيل الشركات األجنبية
أقرالمشرع األردنيللشركة األجنبيةمجموعهمنالحقوق ( )2منجهةباإلضافة إلى أنهقد
تدخل بأن منح الشركاتاألجنبية غير العاملة-فوق حقوقها المعترف بها-جملة من
الً تجارية
ت(،)3حيثنجدأنالمشرع األردنيقدمنحهاتلكالميزاتكونهاالتمارسأعما 
الممي از 
فيالمملكةمنجهة ( ،)4وأنها التهدفمنقيامها بممارسةأعمالهافيالمملكةمنتحقيقإرباح
ماديةفيذلكمنجهةأخرى(،)5ألنالهدفمنوجودالشركاتاألجنبيةغيرالعاملةإنمايكمن
)1نصالمادة()337منمرسومبقانوناتحاديرقم32لسنة2021والتيجاءفيها ":
"-1ال  يجوزأليةشركةأجنبيةأنتباشرنشاطهافيالدولةمالميتمقيدهابسجلالشركاتاألجنبيةلدىالو ازرةوفقاًألحكام

هذاالقانونوحصولهاعلىالموافقاتوالرخصالمطلوبةبموجبالقوانينالنافذةفيالدولة .

-2يصدر  بتعيينإجراءاتالقيدفيسجلالشركاتاألجنبيةوضوابطإعدادحساباتوميزانياتفروعالشركاتاألجنبيةفي
الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشركة األجنبية في الدولة موطناً لها بالنسبة لنشاطها داخل الدولة ويخضع

النشاطالذييباشرألحكامالقوانينالمعمولبهافيالدولة.

-3تصدر الو ازرةق ارراتتحددفيهاالمستنداتالمتعينإرفاقهابطلبالقيد،ويجوزأنتحددتلكالق ارراتالحاالت والشروط
التييجبالتقيدبهاإلدارةوإغالقفرعالشركةاألجنبيةأومكتبها ."....

 )2ولم تجد الباحثة في المنظم السعودي والمشرع اإلماراتي امتيازات كما فعل المشرعاألردني والذي منحها لتشجيع
االستثمار،وتحريكعجلةاالقتصاد.

)3ومصطلح(مميزات)هوتعبيراستخدمهالمشرع األردنيفينصالمادة  248منقانونالشركات األردنيعلىالرغمأن
جانبالفقهاستخدممصطلح(تسهيالتوإعفاءات)،فيذلكانظر :
−

سامي،فوزي،الشركاتالتجاريةاألحكامالعامةوالخاصةدراسةمقارنة،المرجعالسابق،ص.200

−

العكيلي،عزيز،الوسيطفيالشركاتالتجاريةدراسةفقهيةقضائيةمقارنةفياألحكامالعامة والخاصة،المرجع
السابق،ص .547

)4انظرالمادة(245ب)منقانونالشركاتاألردني .
 )5العتوم ،عاهد أحمد ( )2016المركز القانوني للشركة األجنبية في ضوء التشريعاتاألردنية المركز القانوني للشركة
األجنبيةفيضوءالتشريعاتاألردنية،أطروحةدكتو اره،الجامعةاإلسالمية،عمان،ص .104
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في أن تقوم تلك الشركات بإجراء االتصاالت مع مركز الشركة الرئيسي ودراسة سوق ذلك البلد
الموجودفيهتلكالشركاتأولتقديمخدماتعلمية-أواستشاريةأوفني ة()1وتنسيقتلكاألعمال
معمركزالشركةالرئيسي(،)2وبإدراكالمشرعاألردنيألهميةوجودالشركاتاألجنبيةغيرالعاملة
في المملكة وما تقوم به تلك الشركات من دراسات للسوق المحلي ونقل المعلومات التجارية من
المملكة إلى الشركةفيمركزهاالرئيسيوماتقومبهمندعملسبلالصلة والتعاملبينالشركة
األجنبية والشركاتالوطنيةوبالنتيجةماتحققهتلكالشركاتمنفوائدعديدةتعودعلىاالقتصاد
األردنيفقدمنحهاالمشرعاألردنيالعديدمنالحوافز .
ويجبباإلشارة إلى أنالمشرع األردنيسمحللشركات األجنبيةغيرالعاملةفيالمملكةأن
تفتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية بموجب نص المادة250من قانون الشركات التي
نصت على أنه"يسمح للشركةاألجنبية غير العاملة أن تفتح لها حساب غير مقيم في البنوك
التجاريةالمرخصةبالديناراألردنيأ وبالعمالتاألجنبيةشريطةأنتكونهذهاألموالمحولهإليها
منالخارجعنطريقالبنك" .
وبناء على ما سبق يمكن أن نجمل تلك المميزات بأربعة أقسام رئيسية أوال اإلعفاءمن
التسجيلودفعالرسوملدىبعضالجهاتثانيااإلعفاءمنضريبتيالدخل والخدماتاالجتماعية
ثالثااإلعفاءمنالرسومالجمركيةورسوماالستيراد والعوائداالخرى والسماحلهابفتححسابغير
مقيمفيالبنوكالتجارية،وهذهالميزاتسيتمشرحهاعلىالنحواالتي :

)1طه،مصطفى(.)1981القانونالتجاري،مؤسسةالثقافةالجامعة،القاهرة،ص .293
)2انظر:المادة(245أ)منقانونالشركاتاألردني .
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أوالً :اإلعفاء من التسجيل ودفع الرسوم لدى بعض الجهات :ألزم المشرعاألردني الشركات
ب (،)1إالأنه
ى المراق 
األجنبيةالعاملةوغيرالعاملةفيالمملكةأنتقومبتقديمطلبالتسجيل إل 
وبالمقابلأعفيالمشرعالشركاتاألجنبيةغيرالعاملةمنالتسجيللدىالغرفالتجاريةوالصناعية
والنقاباتالمهنية ومنأيالتزامات تجاهها بمافي ذلكرخصةالمهنالتجارية،علىأساسأن
الشركة ال تمارس في المملكة أي عمل تجاريأ وصناعيأومهني وبالتالي ال غاية من هذا
التسجيلإنكانتالتمارستلكاألعمالفيالمملكةهذامنجهةكماأنالمشرع األردني وان
كانيفرضعلىالشركات األجنبيةالعاملةفيالمملكةأنتدفعالرسومالقانونية(رسومالتسجيل
والنشر) المفروضة عليها()2فإنه وبالمقابل قد اسقط تلك االلتزام عن الشركاتاألجنبية غير
العاملة في المملكة وأعفيت من دفع بموجب الفقرتين (أ) و (ج) من المادة248من قانون
الشركات.
ثانياً :اإلعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات االجتماعية :أعفىالمشـرعاألردنـيالشـركاتاألجنبيـة
غيرالعاملةمنضريبتيالدخلوالخدماتاالجتماعيةفيمايتعلقباألرباحالواردةإليهاعنأعمالها
فيالخارجبموجبالفقرة(ب)مـنالمـادة248مـنقـانونالشـركاتوفيمـايتعلـقبالرواتـبواألجـور
التــيتــدفعهاالشــركةلمســتخدميهامــنغيــراألردنيــينالعــاملينفــيمقرهــافــيالمملكـةبموجــبالفقـرة
(د)منالمادة،248وهذامانصتعليهأيضاالمادة7منقانونضريبةالدخلاألردنيرقـم31
لسنة2004التينصتعلىأنه(أ.يعفىمنالضريبةإعفاءكليا-18:أرباحالشركاتاألجنبية
غي ــرالعامل ــةف ــيالمملك ــة(ش ــركاتالمق ــرومكت ــبالتمثي ــل)ال ـواردةإليه ــاع ــنأعماله ــاف ــيالخ ــارج

)1المواد241و242و246و247منقانونالشركاتاألردني .
)2انظر:م(242أ)منقانونالشركاتاألردني .
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والرواتـبواألجـورالتـيتـدفعهاهـذهالشـركةلمسـتخدميهامـنغيـراألردنيـينالعـاملينفـيمقرهـافــي
المملكة).
ويقصدبالضريبة ( )1بأنهااقتطاعماليمنثروةاألشخاصتقومبهالدولةعنطريقالجبر
دون مقابل خاص يحققه دافعها وذلك بهدف تحقيق غرض عامأوأنها مبلغ من المال يدفعه
المكلفون لخزانة الدولة إسهاما منهم بالنفقات العامة التي تحتاجها الدراسة باعتبارهمأعضا ء
متضامنينفيمنظمةسياسيةتستهدفالخدماتالعامة،أماالضريبةعلىالدخلهي ( )2ضريبة
تكميلية للضرائب النوعية ،تفرض على صافي اإليراد الكلي الذي يحصل عليه األشخاص
الخاضعونإلحدىالضرائبالنوعية ،
ومنالمناسبالقولأنالمشرع األردنيلمينصفيقانونضريبةالخدماتاالجتماعية ()3
على المقصود بتلك الضريبة ،إال أنه وبالمقابل قد فرض تلك الضريبة على كل مكلف بدفع
الضرائبوالرسومبحسبنصالمادتين 3و4كماأنهحددالحاالتالتيتتفقعليهاتلكالضريبة
عمال بالمادة4منه التي نصت بالقول"تتفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على األمور
ب-لمساعدةالمساجد واإلفتاء والوعظ واإلرشاد والكنائس.
والمشاريع التالية:أ-األعمالالخيرية .
ي
ج-نشرالتعليم والثقافة وإيجاد دور للعجز.د-إيجاددور لأليتام والمذنبين األحداث.هـ-أ 
مشروعآخرمنهذاالقبيليقررهمجلسالوزراء" .

)1انظرفيذلكالهزايمة،رفاعي،اإلعفاءاتمنالضريبةعلىالدخلفياألردنودورهافيالسياسةالضريبيةللدول،ط،1
ب.ن،1983،ص .14-13

)2عبدالمولى،السيد،الوجيزفيالضرائبعلىالدخل،ب.ط،دارالنهضةالعربية،القاهرة،1992،ص .4
)3رقم89لسنة1953المنشورفيعددالجريدةالرسميةرقم1164صرقم784تاريخ .1953/10/16
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وعليه يمكن أن نعرف تلك الضريبة بأنها اقتطاع مالي من ثروة المكلفين بدفع الضرائب
والرسوم وفق المقادير معينة ،تقوم بها الدولة ،اسهاما منهم في تحقيق التنمية االجتماعية ،دون
مقابلخاصيحققهدافعها( .)1
وبناءعلىماسبقنجدأنإعفاءالشركاتاألجنبيةمنضريبتيالدخلوالخدماتاالجتماعية
إنمايتناسبمعحقيقةأنالشركة األجنبيةغيرالعاملةفيالمملكةتمارسأعمالهاالتجاريةخارج
المملكةوبالتاليليسهناكأيأساسقانوني أ و منطقسليميقررإخضاعأرباحهاالتيلميكن
للملكة أي دور في جنيهاإلىضريبة الدخل والخدمات االجتماعية ،كما أن المستخدمين غير
األردنيينالعاملينلدىتلكالشركاتفيالمملكةغيرملزمينبدفعتلكالضريبةهذامنجهةومن
جهة أخرى فإن غاية المشرع من ذلك اإلعفاء باإلضافةإلىالعوامل األخرى من االستقرار
السياسيواالقتصاديللملكةتساهمفيمجملهاعلىتشجيعاالستثماراتاألجنبية( .)2
ونجد أساس هذا اإلعفاء في تعليمات الحوكمة للشركات المساهمة فياألردنوالتي أوردن
تطاق تطبق هذه التعليمات وفق ما جاءفيها بأنه"تطبقأحكامهذه التعليمات على الشركات
المساهمةالمدرجةفيالسوقالمالي،وفيحالوجودتعارضبينهذهالتعليمات وأيتشريعات
صادرة عن البنك المركزياألردنيأوإدارة التأمين في و ازرة الصناعة والتجارة والتموين ،فعلى
الشركاتالتيتخضعلرقابةهاتينالجهتينإعالمالهيئةبذلك وتقديمالتوضيححولهذاالتعارض

) 1المصري،قصي()2008النظامالقانونيللشركةاألجنبيةفي األردن،رسالةماجستير،جامعةآلالبيت ،األردن،ص

 .120

)2عبدالواحد،عطية،المعاملةالضريبيةللمشروعاتاألجنبيةدراسةفيالتشريعاتالضريبيةالمقارنة،مجلةالعلومالقانونية
واالقتصادية،ع،2السنةالرابعةواألربعون،تموز،2002ص .285
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ب".
التخاذالقرارالمناس 

()1

ثالثاً :اإلعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم االستيراد والعوائد األخرى :قرر المشرعاألردني
للشركاتاألجنبية غير العاملة أن تدخل العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية
ورسوم االستيرادوفقاللفقرة(هـ)منالمادة  248منقانونالشركات،كماأنالمشرعقررإعفاء
األثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة الالزمة لتجهيز مكتبها من الرسوم الجمركية والعوائد
األخرىوفقاللفقرة(و)منالمادة248منقانونالشركات.
ي()2اعتبرأنالقاعدةهيخضوعالبضائعالتي
ومنالمناسبالقولأنقانونالجماركاألردن 
تدخلإلىالمملكةللرسومالجمركيةحيثنصتعلىذلكالمادة9منهبالقول(بالرغممماوردفي
أيقانون أو تشريعأخرتخضعالبضائعالتيتدخلالمملكةللرسومالجمركيةالمقررةفيالتعريفة
الجمركيةوللرسوم والض ارئباألخرىالمقررةإالمااستثنىبموجب أحكام هذاالقانون أو بموجب
أحكامقانونتشجيعاالستثمارأوأيقانونامتيازأواتفاقيةدولية)،ولكنوبالمقابلنجدأنالمادة
158من قانون الجماركاألردني تقرر اإلعفاءات التاليةوالتي نصت عليها بالقول (تعفى من
الرسومالجمركيةوغيرهامنالرسوم والضرائبالموادالمبينةفيأداهضمنالشروطالتييحددها

المدير:أ.العيناتالتيليستلهاقيمةتجاريةب.العيناتالتييمكناالستفادةمنهاوتحددقيمتها
تعليماتيصدرهاالوزير .)...

 )1المادة الثالثة من تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة2017صادرة باالستناد ألحكام المادتين (/12ن)
و(/118ب)منقانوناألوراقالمالية رقم()18لسنة  2017والمقرةبموجبقرارمجلسمفوضيهيئةاألوراقالمالية رقم

()146/2017تاريخ 22/05/2017

)2رقم20لسنة1998المنشورفيعددالجريدةالرسميةرقم3935ثرقم4305تاريخ .1998/10/1
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ومنالجدير بالقول هنا ،أنالمشرع األردنيسمحللشركات األجنبيةغيرالعاملةأنتستورد
سيارة واحدة تحت وضع اإلدخال المؤقت كل خمس سنوات الستعمالهامنقبلغيراألردنيين
بموجبالفقرة(ز)منالمادة  248منقانونالشركات،كماأنللوزيربناءعلىتنسيبالمراقب
ةأخرىتحتوضعاإلدخالالمؤقتوفقاللفقرة(ح)
فيحاالتمبررةالسماحللشركةبإدخالسيار 
منالمادة  248منقانونالشركاتكأنتتنازلالشركةعنتلكالسيارةللخزينةالعامة أ و بعض
الجهاتالخيرية،أوبسببقدمالسيارةوكثرةحاجتهاالمستمرةإلىالصيانة،أولكثرةأعمالالشركة
(المكتبالتمثيليفيالمملكة،ففيمثل هذهاألحوالالمبررةيسمحلهابعدبموافقةالوزيرإدخال
سيارة أخرى تحت وضع اإلدخال المؤقت ،وبذلك يقصد باإلدخال المؤقت بشكل عام هو تعليق
استيفاءالرسومالجمركية والرسوم والعوائداألخرىوضريبةالمبيعاتلحيناالنتهاءمنالغايةالتي
تمادخالالبضائعمنأجلهاولحينإعادةالتصدير،حيثنجدأنسياراتالشركات األجنبيةغير
العاملة في المملكة موجودة تحت وضع اإلدخال المؤقت ،حيث يسمح لها بذلك وفقا للشروط
التالية :
 .1إبرازتوصيةمنو ازرةالصناعةوالتجارة.
 .2يسمحللمكتببإدخالسيارةواحدةالستعمالمستخدميهمنالجنسيةغيراألردنية.
 .3يسمحللمستخدمغيراألردنيبقيادةالسيارةبعدإبرازجوازسفرهواذنإقامةوالتصريح.
 .4يسمحللسواقين األردنيينالمعينينفيالمكتباإلقليميبقيادةالسيارةالمدخلةشريطةإبرام
عقدعملمصدقمنو ازرةالعملورخصةسوقسارية.
 .5يحددترخيصالسيارةبتوصيةمنو ازرةالصناعةوالتجارة .
معاإلشارةإلىأنهيجبعلىالشركةاألجنبيةغيرالعاملةأنتقدمكفالةبنكيةكضمانمالي
للرسوموالضرائبالمتحققةعلىالسياراتالمدخلةمؤقتالحسابها.
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أماالتشريعاتالسعوديةفقد منحتالشركاتاألجنبيةالمزاياالكثيرة بعدالتسجيل والحصول
على ترخيص من الهيئة العامة لالستثمار حيث يجيز له فتح الشركة في المملكة ضمنشروط
محددة ،وجاءنظامالشركاتاألجنبية السعودي ليعمل على منح المستثمرين امتيازات يحتاجها
االستثماروتسهيلالشروطالتيكانتتفرضسابقاً،ومنجملةهذهالتسهيالتالتيحملها نظام
الشركات في السعودية هي تسهيل اجراءات تسجيل الشركاتاألجنبية في السعودية فقد أصبح
اتمدروسةوغيرمعقدةبعدماكاناألمربغايةالصعوبةوينهكالمستثمر،كمااعطى

هناكخطو
النظام الجديدللشركاتالشركةاألجنبية حدود الحصانة التي يتمتع بها المستثمراألجنبي،
وصالحيات الهيئة العامة لالستثمار في هذا الشأن ،وصالحيات الهيئة في فرض عقوبات
وتشديدهاعلىكلمنيخالفقانون
االستثمارالتجاري ،وأعطىللمستثمرينأحقيةفيتقديمتظلم

في حال التعرض لمشكلة تجارية تواجهه أثناء االستثمار ،كما عمل قانون الشركاتاألجنبية
السعوديعلىوضعنصوصخاصةمنأجلتسويةالنزاعاتالتيتحصلبينالشركاءاألجانب،
ب) .(1
ووضعضوابطللضريبةالمفروضةفيقانونالضرائبالخاصبالمستثمريناألجان 
يفيالسعوديةإلىمجموعةمنالمزايا
كماأشارتالتعليماتالتنفيذيةلنظاماالستثماراألجنب 
التيتحصلعليهاالشركةاألجنبيةبعدالترخيصواستكمالإجراءاتالتسجيل،حيثنصتالمادة
()5الالئحةالتنفيذيةعلىانه":يتمتعالمشروعالمرخصلهبموجبالنظاموهذهالالئحةبجميع
المزايا والحوافز والضماناتالتييتمتعبهاالمشروعالوطنيحسباألنظمة والتعليماتومايط أر
عليهامنتعديالتومنهاعلىسبيلالمثال :

) 1نصالمادةالسادسةمننظاماالستثماراألجنبيالسعودي والتيجاءفيها":يتمتعالمرخصلهبموجبهذاالنامبجميع
الحوافزوالمزاياوالضماناتالتييتمتعبهاالمشروعالوطنيحسباألنظمةوالتعليمات" .
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 -1الحوافز المنصوص عليهافي نظام التنظيم الصناعيالموحد لدول مجلس التعاون الخليج
بيةالصادربالمرسومالملكيرقمم20/وتاريخ1427/4/4هـ.

العر
 -2تملكالعقاراتالالزمةلمزاولةالنشاطالمرخصلهبمزاولتهفيحدودالحاجة،بمافيذلك
يوسكن العاملينلديه بعد موافقة الهيئة المسبقة وفقاً
العقارالالزملسكنالمستثمراألجنب 
ألحكامنظام تملك غير السعوديين للعقار الالزم لسكن المستثمراألجنبيوسكن العاملين
لديهبعدموافقةالهيئةالمسبقةوفقاًألحكام نظامتملكالسعوديينللعقار واستثمارهالصادر
بالمرسومالملكيرقمم15/تاريخ1421/4/17هـ.
 -3المزاياالمترتبةعناتفاقياتتجنباالزدواجالضريبي واتفاقياتتشجيعوحمايةاالستثمارات
التيتبرمهاالمملكة.
 -4عدم مصادرة االستثمارات كالًأوجزءاً إال بحكمقضائيأو نزع ملكيتها كالًأو جزءاً إال
للمصلحةالعامةومقابلتعويضعادل.
 -5إعادةتحويلنصيبالمستثمراألجنبيمنبيعحصته،وحريةانتقالالحصصبينالشركاء
وغيرهمبعدموافقةالهيئةالمسبقة.
 -6تكونكفالةالمستثمراألجنبيوموظفيهغيرالسعوديينعلىالمنشأةالمرخصلها.
 -7االستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقاً
لنظامه.
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 -8االستفادةمنالحوافزالضريبةالمنصوصعليهافيقرارمجلس الوزراء رقم()359تاريخ
1429/11/26هـ").(1
وتأسيساًعلىماسبقتجدالباحثة إنطالبالترخيصللشركة األجنبيةفي األردن يجبأن
يوقع طلب التسجيل أمام مراقب الشركاتأوأمام كاتب العدل من قبل الشخص الموكل عنها
بتمثيلها والقيامبكافةأعمالها ،واليشترطأنيكونهذاالشخصهونفسالشخصالذيفوضته
الشركةبموجبوكالة واليشترطأنيكونهذاالشخصهونفسالشخصالذيفوضتهالشركة
بموجبوكالةلكييتولىأعمالالشركة،فمنيتولىإجراءاتالتسجيلقديكونمحامياًأ وشخصاً
يوالمنظم السعودي،
آخر ،إذاشترطاإلقامةولميشترطالجنسية  ،وهذاماأخذبهالمشرع األردن 
أمافياإلماراتفإننانالحظأنالقانوناالتحاديلسن ة2015قداشترطأنيكونوكيلالشركةمن
مواطنيالدولةالمضيفةالتييقعفيهاالفرعالشركة األجنبية،وهذامانصتعليهالمادة()329
بأنه" :يجب تعيين وكيل للشركةاألجنبية من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة ،فيجب أن
تكونلهاجنسيةالدولةوجميعالشركاءفيهامنالمواطنين،وتقتصرالتزاماتالوكيلتجاهالشركة
والغير على تقديم الخدمات الالزمة للشركة ،دون تحمل أية مسؤوليةأوالتزامات مالية تتعلق
بأعمالأونشاطفرعالشركةأومكتبهافيالدولةأوالخارج" .
كما تجد الباحثة ان التشريعاألردني والتشريعات المقارنة اشترطت التسجيل وتقديم الوثائق
الالزمةللشركاتاألجنبيةحتىتتمتعبالمزاياوالحوافزالتيأقرتهاللشركاتاألجنبيةالمسجلةفقط،

 )1الالئحةالتنفيذية لنظام االستثمار األجنبي ،قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار رقم ( )74/2وتاريخ

1435/5/12هــ ،أم القرى ،ق اررات وأنظمة ،السنة ،92العدد/28،4507مارس ،2014/ص .10-9وقد تضمن قرار

مجلس الوزراء السعودي الموافقة على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة الوزراء رقم/23555ب وتاريخ1431/5/17هـ
والمشتملةعلى نظاممشروعإيراداتالدولة ،والموافقةعلى توصيةاللجنةالعامةلمجلسالوزراءعلى نظام ايراداتالدولة

بالصيغةالمرافقة .
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وحملتالتشريعاتالشركات األجنبيةالمسؤوليةالتضامنيةعناألضرارالتيتحدثهاإذامارست
األعمالالتجاريةقبلتسجيلها .
وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في التشريعات الوطنية لتأسيس وإنشاء الشركات
األجنبية،إالأنهيمكنتطويعبعضالوسائلالقانونيةالتيتؤدي إلى قياموتأسيسهذاالنوعمن
الشركاتمنخاللاستقراءالتشريعاتاألردنيةوالمقارنةالمنظمةلعملالشركاتفيتلكالدول .
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الفصل الثالث:

إدارة الشركات األجنبية ونشاطها
أن الشركةاألجنبيةعلىاألرجح أنها ليست شركة واحدة ،انما هي مجموعة من الشركات
تتمتعكلمنهابشخصيةمعنويةمستقلة،وتعملكلمنهافيدولمختلفة،لكنهذهالمجموعةمن
الشركاتترتبطمعبعضهابروابطقانونية واقتصاديةتجعلمنهاوكأنهاشركة واحدة،يضاف إلى
ذلكأنهذهالمجموعةمنالشركاتتمارسنشاطاًيتمثلباالستثمارالدوليفيالدولالمختلفة،
ويراد بذلك وجوب توجيه جانب مناموالالمركزالرئيسيأوخبرتهاالتكنولوجية إلىالعملفي
دولمتعددةبهدفتحقيقالربح( .)1
واألصلأنالشركاتالتيتقدمعلىاالستثمارالدوليتكونعادةمنالمنشئاتالعمالقةالتي
كرستنشاطهابطريقة رئيسيةومعتادةفيدولها،ثمتوسعنشاطهاليمتد إلى االستثمار األجنبي،
والمبدأأنكلمنشأةاقتصادية أياً كانالشكلالقانونيالذيافرغتفيهتكونمشروعاً أجنبياًله
أكثر من جنسية ،اذا توافرت فيه مقومات هذا النوع من المشروعات ،فليس هناك من الناحية
القانونيةمايحولدونانتصبحمنشأةفرديةمشروعاًذيجنسياتمتعددةاذامارستوجهامن
وجوهاالستثمارفيمناطقجغرافيةمتعددةبواسطةفروعها(،)2األمرالذييثيرالتساؤلعنكيفية
ادارةهذاالنشاط؟وهل يتولىالمركزالرئيسيللشركة ادارةالنشاطاالستثماريلفروعه بنفسه؟أم
تقوم بذلكالفروعوما طبيعة العالقة القانونية التي تربط الشركةالمركز الرئيسبفرعالشركة
األجنبي ة؟ 

)1جمعة،حازمحسن،المشروعاتالدوليةالعامةوقواعدحمايتهافيالقانونالدولي،اطروحةدكتوراهمقدمةإلىجامعةعين
شمس،كليةالحقوق،1998،ص .156

)2شفيق،محسن،المشروعذوالقومياتالمتعددة،المكتبالجامعي،جامعةالقاهرة،2010،ص .245
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لإلجابةعنهذهالتساؤالتفأنالموضوعيقتضيمناالبحثفيادارة فروع الشركة األجنبية
في(المبحثاألول)ونشاطالشركةاألجنبيةاالستثماري(المبحثالثاني)،فهذهالشركاتوانكانت
احياناتخضعألساليباالدارةالتجاريةالمعمولبهافيالشركاتالتجارية ،إال أنهاتمتازبأسلوب
ادارة فريد عن غيرها من الشركات التجارية التي تخضع في تنظيمها القانوني لقوانين الدول
المختلفة،وهذااألسلوبفياالدارةيؤثرعلىعملالشركةالمتمثلبنشاطهااالستثماري،وسيكون
البحثفيهذاالفصلعلىالنحواآلتي :
المبحث األول :إدارة فروع الشركة األجنبية.
المبحث الثاني :نشاط الشركات األجنبية.

المبحث األول:
إدارة فروع الشركة األجنبية
عندإدارةالشركةاألجنبيةلفروعها،فإنه ال يمكنإدارتها منالخارج،لذافإنهاتقوم بتعيين
مديرلفروعهاالموجودبالدولةالمضيفة،إذيتولىالمديرإلدارةبمايستقمعالغرضالذيأنشئ
من أجله الفرع ،وغرضها المحدد بعقد تأسيسها دون الحياد عنه ،وعليه لتحديد آلية إدارة فروع
الشركةستقومالباحثةبتقسيمهذاالمبحثإلىالمطلبيناآلتيين :
المطلب األول :كيفية إدارة فروع الشركة األجنبية العاملة.
المطلب الثاني :واجبات مدير فرع الشركة األجنبية؟

المطلب األول:
كيفية إدارة فرع الشركة األجنبية
إنتمتعالفرعبالشخصيةالمعنويةيتيحلهالتصرفاتالقانونيةوتحقيقهدفهالذيأنشئمن
أجله،إالأنالشخصيةالمعنويةمنجهةأخرىتفرضخصوصيةمعينةعلىإدارةالفرع،متالئمة
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معطبيعةالفرع،نظ اَرلعدمتمتعهباستقالليةكاملةفيإدارةشؤونه،إذأنإدارةالفرعمرتبطةبنحو
أو  بآخربإدارةالشركةاألم،إذأنهاداخلةفيصالحيتها،فعلىالرغممناستقاللالفرعالظاهر،
إالأنجميعتصرفاتهخاضعةإلدارةالشركةاألجنبيةاألم(.)1
يستتبع إنشاء فرع شركة أجنبية فياألردنوالدول المقارنةاكتساب هاالشخصية المعنوية
االعترافلهباألهليةالقانونيةشأنهفيذلكشأنالشركاتالوطنيةعموماً،وهومايترتبعليه
تمتعهبعددمنالحقوقوالتقييدبااللتزاماتالتييفرضهاالمشرعاألردنيأوالسعوديأواإلماراتي،
غيرأنهذهالحقوقوااللتزاماتتخضعالعتباراتتتعلقبطبيعةالفرعكشخصمعنويتابعلشركة
أجنبية،إذأننظامعملالفرعلهخصوصيةتنطلقمنتبعيةالفرعلشركةأجنبية،وخضوعهفي
ذاتالوقتللسيادةاألردنيةالتيتنظمممارسةالفرعلنشاطهوتفرضعليهالتزامات .
وأخذالمشرعاألردني بمبدأ مركز اإلدارة الرئيسي في المملكةاألردنية الهاشمية فيخضع
للقانون األردنيبغضالنظرعنمركزإدارتهالرئيسيالفعلي،وبالرغممنمزاياهذاالمعيار،إال
أنهتعرض إلى انتقادات،إذيؤخذعلىتطبيقهذاالمعيارأنهقديهددالمصلحةالوطنيةإذاما
استعمل لتحديد جنسية الشركة في الظروف االستثنائية ،كالحروب،حيث تعد الشركة وطنية
بموجبهذاالمعيار،إالأنهافيالحقيقةتمثلمصالحلرعايادولمعادية،ألنالشركةتخضعمن
ناحية الواقع لرقابة رعايا الدول األعداء ،أي لرقابة شركاءأومساهمين يتمتعون بجنسية دولة
معادية؛ وبالتالي ال يمكن من حيث األصل اتخاذ تدابير الحراسةكإجراء استثنائي يفرض على

) 1خليل،سيفالنصرإسماعيل،النظامالقانونيللشركاتاألجنبيةوفروعهافيالسودان(دراسةمقارنة)رسالةماجستير،
جامعةالنيلين،السودان،2017،ص.47
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الشركاتالتيتوجدتحتسيطرةاألعداء،ألنهاشركةوطنيةلوجودمركزإدارتهاالرئيسيفيتلك
التولةالتيتأخذبهذاالمعيارفيتحديدجنسيةالشركة( .)1
كماأنهقداليتطابقمركزاإلدارةالرئيسيالمذكورفيعقد أو النظاماألساسللشركةمع
مركزهالحقيقي(الواقعي)فيتيحذلكللمؤسسينأنيتحايلواعلىأحكامالقانونللدولةالتييوجدفيها
مركزاإلدارةالحقيقي.ويتحققاألمرنفسهفيالحالةالتييمكنفيهاتغيير أو نقل مركزاالدارة
بصورةصوريةأومفتعلةإلىدولةأخرىغيرتلكالدولةالتيتدارمنهافعالالشركة،كذلكيمكن
أنيحدثمنالناحيةالعملية أال تتركزسائرالعناصرالمحددةللمركزالرئيسيفيمكان واحد،
كأنيجتمعالمساهمونفيمكان والمديرونفيمكانآخر .باإلضافة إلى أن تركاألمرلألفراد
ح
بتحديد مركز إدارة الشركة الرئيسي وفق مشيئتهم ،وهذايعود بناإلىمبدأ سلطان اإلرادة ويفت 
مجاالًللتأكدمنمطابقةالشركةوإدارتهاللنظامالعاموعدممخالفته( .)2
وبناءعلىماسبقترىالباحثةيترتبعلىاالعترافبالشخصيةالقانونيةللشركات األجنبية
ً
في األردن والسعودية واإلمارات أنهاتستطيع أن تبرمكافةالتصرفاتالقانونيةعنطريقالشركة
نفسهالتلكالشركةاألجنبيةفياألردنوالسعودية واالماراتحيث يعتبر ذلكالحقالمقررلتلك
ى
الشركاتأث اًرمباش اًرلالعترافبها،امااستخدامكلمةتصرففألنهاتعبرعناتجاهاإلرادة إل 
إحداثأثرقانوني،والتصرفاتنوعاننوعيصدرمنجانبينويسمىالعقدونوعيصدرمنجانب
واحد،ويسمىالتصرفاالنفرادي،وتستطيعالشركاتاألجنبيةأنتبرمالتصرفاتالقانونيةالمختلفة
سندالمصادرااللتزاممنإبرامعقودبيع أو شراء أو إيجار أو مقايضة أو هبة والحصولعلى
االعفاء الضريبي ،دون أن يحد من حقها في ذلك مانع ،على أنه يشترط بطبيعة الحال لصحة
)1الحداد،حفيظةالسيد،مرجعسابق،ص .305-304
)2أبوغربية،إبراهيم،مرجعسابق،ص .74
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التصرفاتالقانونيةالتيتجريهاالشركاتاألجنبية(العاملةوغيرالعاملة)فيالمملكةأنتكونتلك
التصرفات داخلة في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله وأال تكون التصرفات التي تقوم بها
الشركاتاألجنبية من بين التصرفات الممتنع عليها إبرامها بمقتضى القانون الذي يحكم نظامها
القانوني،وإاليترتبعلىاإلخاللبهاشطبتسجيلالشركة .
ي
وتتمتع الشركة األجنبيةباألهليةالقانونيةللقيامبجميعالتصرفاتالالزمةلتحقيقالغايةالت 
أنشئأتمن أجلها،إالأنالفرعباعتبارهشخصاًمعنوياًاليمكنهأنيعبرعنإرادتهبنفسه،األمر
الذييتطلبوجودشخص أو أكثرمناألشخاصالطبيعينيقومونبتمثيله والتعبيرعنإرادته،
والقيامبالتصرفاتالقانونيةباسمه،ونظ اًرلمايتميزبهالمركزالقانونيلفرعالشركة األجنبيةمن
خصوصية ،فإن إدارة هذا الفرع وتمثيله تحكمها قواعد خاصة ،وتتم بصيغة خاصة تتالءم مع
طبيعة الفرع ككيان قائم بذاته ذات خصائص متميزة ،وإذا كان من أبرز سمات فروع الشركات
األجنبيةتمتعهابقدرمناإلدارةالذاتيةالمستقلة،إالأنهذااالستقاللاليخرجعنكوونهاستقالالً
نسبياًالغرضمنهتحقيقالمرونةوالسرعةفيممارسةالفرعلنشاطه )1(.
وفيكلاألحوالأنإدارةالفرعتكونمرتبطةبنحوأوبآخربإدارةالشركةاألجنبيةاألم،فهي
جزء منها وتستمد صالحيتها من الشركةاألجنبية األم ،فإدارة الفرع على الرغم من استقاللها
الظاهر الذي منأهم مظاهره الخضوع للقانوناألردني ،إال أنها تبقى خاضعة لمركز اإلدارة
ةوممارسةالنشاطقدينجمعنهامايعرضإدارةالفرع
الرئيسيللشركة األجنبية،كماأنهذهاإلدار
ُ
للمساءلةالقانونية )2(.

)1جمعة،حازمحسن،مرجعسابق،ص .102
)2المصري،قصي،إبراهيم،مرجعسابق،ص .77
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كماأنالفرعيتمتعباستقاللنسبيفياإلدارة،إالأنهذااالستقالليخصالنشاطالمحدد
ى
تاألساسيةالمتعلقةبسياسة وأهدافالشركة األجنبية والتيتسعى إل 
الذييمارسهالفرعال الق ار ار 
تحقيقهامنوراءاتخاذقراربتأسيسفرعلها فيأيبلد ،واستناداًلذلكيمكنالقولإنإدارةالفرع

هيجهةتتولىالتنفيذ،فيحينتضطلعاإلدارةالعلياللشركة األجنبيةبمهامالتخطيط(،)1وبالتالي
فإنإدارةالفرعتعنيتسييروتوجيهنشاطالفرعنحوتحقيقالغرضالمحددفياالتفاق أو العقد
عواألردن .
الذييبرمبينالفر 
وعندالرجوعإلىقانونالشركاتاألردنينجدهلميحددالصيغةالتيتتمبهاإدارةفرعالشركة
األجنبية ،وال حتى جنسية مدير الفرعأواإلدارة بل أن قانون الشركاتاألردني في المادة
(/241أ)3/منه نصعلىأنه -3 ":قائمةباسماء أعضاء مجلسادارةالشركة أو هيئةالمديرين
أو الشركاءحسبمقتضىالحال،وجنسيةكلمنهم ،واسماءاالشخاصالمفوضينبالتوقيععن
الشركة" .ويستفاد منلنصالسابقأنالمشرعاألردنيلم يشترطأيشرط بالنسبةلهيئةاإلدارة
لفرعالشركةاألجنبيةأوهيئةالمديرينأوالشركاء .
ومن خاللنصوصقانونالشركات األردنينجدأنه يشترطفيالمديرالمعينلفرعالشركة
األجنبيةأنيكونمخوالًمنالشركةاألمبإدارةالفرع،وفيحالتبديلهيجبإعالممراقبالشركات
بهذاالتغيير،وهذامانصتعليهالمادة(/241أ)4/التيأكدت علىأنه "أ -يقدمطلبتسجيل
الشركةأوالهيئةاألجنبيةإلىالمراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمةإلىاللغة العربية
ب-نسخةعنالوكالةالتي
علىانتكونترجمتهامصدقةلدىالكاتبالعدلفيالمملكة  .... :
تفوضالشركة األجنبيةبموجبهاشخصاً مقيماً فيالمملكةلتولي أعمالها والتبلغنيابةعنها".وهذا
)1غنام،شريفمحمد،مرجعسابق،ص .352
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ما نجده أيضاً في نص المادة ( )2/242من قانون الشركاتاألردنيالتي نصت على أنه" :

ب-تتبع
صالحية المراقب في قبولأورفض التسجيل وتبليغه عن اي تغيير يطرأ عليها ... :
االجراءاتالمنصوصعليهافيالفقرة(أ)منهذهالمادةعنداجراء ايتغييريطرأعلىبيانات
الشركةالمقدمةعندتسجيلها،وعليهاتقديمهذهالتغييراتخاللثالثينيومامنتاريخوقوعها" .
أما بالنسبة لألحكامالعامة األخرى إلدارة فروع الشركةاألجنبية فإنه يتبع في ذلك األحكام
الواردةفيقانونالشركات األردنيوذلكوفقماوردفيالمادة()3منقانونالشركات األردني
التي حددت نطاقتطبيق القانون بقولها" :تسريأحكامهذا القانونعلى الشركات التي تمارس
االعمالالتجاريةوعلىالمسائلالتيتناولتهانصوصه،فاذالميكنفيهاماينطبقعلىايمسألة
فيرجعإلىقانون التجارة فإن لم يوجد فيه حكميتناول هذا األمر يرجعإلىالقانون المدني وإال
فتطبقأحكامالعرفالتجاريواالسترشادباالجتهاداتالقضائيةوالفقهيةوقواعدالعدالة" .
ويتبين أن القانون هو المصدر القاعدي واألكثر أهمية ضمن مصادر القانونوالتشريع هو
مجموعةالنصوص الواردة فيالقانونالتجاري والذي يتضمنالعديدمنالقواعدللشركات األجنبية
ى
أمافيحالةعدموجودنصصريحيحكمأيمسألةمنمسائلالشركات األجنبيةفإنهيرجع إل 
األحكام العامةالواردةفيالقانونالمدني األردنيوذلكفينصوصالمواد()582ولغاية()635
منه والتيتضمنت أحكام عامةلتأسيسالشركات وإدارتهاونشاطهاوتنظيمها وانقضائهاوتصفيتها
ى
وأنواعها ،وفي حال لم يتم االستنادإلىذلكالتشريع التجاري والقانون المدنييتم االستنادإل 
االتفاقياتالدوليةالتيصادقعليهااألردن والتيانضمتإليهاوتضمنتأحكام لتنظيمالشركات،
وهذه االتفاقيات الدولية من بين أهم المصادر الرسمية للقانون ،حيث تصبح ملزمة لألطراف
الموقعةعلىاالتفاقية،وتأخذهذهاألخيرةمرتبةتسموعلىالقانونبعدالمصادقةعليها،وتصبح
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هذه االتفاقيات الثنائيةأوالجماعية جزءاً من قواعد القانون الداخلي للدول لكوتها تعد نصوص
قانونيةملزمة )1(.
أما المعرف فيعرف بأنه قاعدة قانونية غير مكتوبة درج عليها التجار في تنظيم عاداتهم
التجاريةمعشعورهمبإلزاميتهادونأنتستندإلىنصتشريعي،ويفترضعلمالقاضيبالعرففال
يطلب إثباته منالخصوصم ،ولكن قد يصعب على القاضي معرفة جميع األعراف التي تنظم
الشركات األجنبية،ويختلفالعرفكمصدرمنمصادرالقانونالمنظمللشركاتيستدعيالتمييز
بينه وبين العادات التجارية فإذا كانت القاعدة العرفية تلزم المتعاقدان يتعين تطبيقها ولو كان
األطرافيجهالنتوافرعنصراإللزامفيهامثلهامثلالقاعدةالتشريعية،وترتبطالعادةبتفسيرإرادة
الطرفين،ألنهاتعتبرمنمسائلالواقععكسالعرفالذييعتبرتطبيقهمسألةقانونيةبينمايعتبر
الخطأفيتطبيقالعرفكالخطأفيتطبيقالقانونيوجبنقضالحكم،وتأتيتالعادةاالتفاقيةقبل
النصالمفسرالتجاري أو المدنيألنالنصالمفسريفترضإرادةالمتعاقدين والعادةتستمدإلزامها
مناتفاقالطرفينالصريح أو الضمني،ولذلكفإناالدةالتيجرىعليهااالتفاقتكونأرجحفي
ص )2(.
التفسيرالصحيحإلرادةالمتعاقدينمنالن 
وهناكأيضاًمصادر للقانونالتجاريتفسيرية،وهيالفقه وتعدآراءالفقهالمتخصصمجموع
مايستخلصهأصحاباالختصاصفيجميعالميادينالقانونيةمناألحكام القانونيةالتييضعها
المشرعويشيرإلىأوجهالقصورفيهاوسبلتالقيها،إذيشكلمصد اًرهاماًبالنسبةللمسائلالتيلم

)1سامي،فوزي،الشركاتالتجاريةاألحكامالعامةوالخاصةدراسةمقارنة،المرجعالسابق،ص .201
)2العكيلي،عزيز،الوسيطفيالشركاتالتجاريةدراسةفقهيةقضائيةمقارنةفياألحكامالعامة والخاصة،المرجعالسابق،
ص .547
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يردفيهانصقانوني،وتعدآراءالفقهاءمنالمصادرالتفسيريةلقانونالشركات،بحيثيكملدور
القضاءفيتفسيرالقانونالذييهتديبهالقضاءعندالفصلفيالمنازعاتالتيتثارأمامهحول
الشركات ،والمصدر الثاني وهو القضاء والذي يعتبر مصد اًر تفسيرياً إذ يكتسي أهمية كبيرة في
نطاق القانون التجاري بشكل عام وقانون الشركات بشكل خاص ،ويستلهم القاضي حكمه من
المصادرالملزمةبمقتضىتفسيرالقواعدالقانونية )1(.
وكذلك المنظمالسعودي فقد نصفيالمادة()200مننظامالشركاتالسعوديبخصوص
إدارة الشركاتاألجنبية والتي أشارتإلىأنهُ " :يعد فرع الشركةاألجنبيةأووكالتهاأومكتبها
داخل المملكة موطناً لها في شأن نشاطها وأعمالها داخل المملكة ،وتطبق عليه جميع األنظمة
المعمولبها" .
وفيما عدا ذلكمن األمور التي تخص إدارة الشركةاألجنبيةأوفروعها لم ينص القانون
ألحكام
االتحادياإلماراتيعلىأيأحكامتفصيليةبشأنإدارةالشركةاألجنبية،بينمايسريعليهاا 
العامةالواردةإلدارةالشركة األجنبيةالواردةفيالقانوناالتحاديوذلكوفقماوردفيالمادة()3
منهالتيأشارتله":تسري أحكام هذا المرسومبقانون واألنظمة واللوائح والق ارراتالصادرةتنفيذاً
لهعلىالشركاتالتجاريةالتيتؤسسفيالدولة،كماتسرياألحكام الخاصةبالشركات األجنبية
الواردةفيهذا القانون والق اررات واألنظمةالتيتصدرتنفيذاًلهعلىالشركات األجنبيةالتيتتخذ
فيالدولةمرك اًزلممارسةأينشاطفيهاأوتنشئبهافرعاًأومكتبتمثيل" .

)1سامي،فوزي،الشركاتالتجاريةاألحكامالعامةوالخاصةدراسةمقارنة،المرجعالسابق،ص 202
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ومن خالل ما سبق تجد الباحثة أن المشرعاألردني والسعودي واإلماراتي اعتمدوا مركز
نالعقد()1من أجل إجراءات
اإلقامةوالتأسيسبالنسبةللشركةاألجنبية وفروعها واعتمدوا قانو 
التأسيس وإدارة الشركةاألجنبية وفروعها ،وإدارة الشركةاألجنبية وفروعها ملزمة بإبالغ مراقب
الشركاتعنايتغيراتتطرأعلىعملفرعالشركة أو تعديلنظامها أو عقدها أو علىهيئة
اإلدارة،وأنتقدمحساباتهاوموازناتهاوهذاالواجبيقععلىعاتقإدارةفرعالشركة .

المطلب الثاني:
واجبات مدير فرع الشركة األجنبية
قبل البحث في واجبات مدير فرع الشركة البد لنامن خالل استقراء لواقع فروع الشركات
األجنبية ،يجبأننبينطبيعةعملإدارةالفرعللشركة األجنبيةفيالبلدالمضيفلهذهالشركة،
وذلككمايأتي :
أوال :إننشـ ــاطالفـ ــرعيتمتـ ــعبشـ ــيءمـ ــناالسـ ــتقاللالنسـ ــبيعـ ــننشـ ــاطالمركـ ــزالرئيسـ ــيللشـ ــركة
األجنبي ـة،إذيكــونللفــرععمــالءمتميــزونعــنعمــالءالمركــزالرئيســيللشــركة،كمــايخضــعهــذا
النشاطللقواعدالقانونيةللدولةالمضيفة ،وتختلفعنتلكالقواعدالقانونيةالتيتحكمنشاطالشـركة
األجنبيةالمركزالرئيسي )2(.
ثانيا:يكونللفرعمقرثابتيباشرفيهإدارةأعمـالالشـركةاألجنبيـةالتـابعلهـا،وقـامعليـهالـدعاوى
أمامالمحكمةالتييوجدضمناختصاصهاالمكانيلهذاالمقرباعتبارهموطناًل ـهفيك ـلمايتعلق 

 )1وهذا ما نجده في المادة ( )1/12من القانون المدنياألردني والتي أشارتإلىأنه" :اما النظام القانوني لألشخاص
الحكميةاالجنبيةمنشركاتوجمعياتومؤسسات وغيرها ،فيسريعليهقانون الدولةالتياتخذتفيهاهذهاالشخاصمركز

ادارتهاالرئيسيالفعلي،فاذاباشرتنشاطهاالرئيسيفيالمملكةاألردنيةالهاشميةفانالقانوناألردنيهوالذييسري" .

)2صالح ،باسممحمد،المركزالقانونيلفروعالشركاتاألجنبيةالعاملة بالعراق ،بحثمنشورفيمجلة القانونالمقارن،
العدد(،)24بغداد،1996،ص .7
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بأعمالهذاالفرع )1(.
ثالثــا:إنفــرعالشــركةاألجنبيـةيتمتــعبنــوعمــناإلدارةالذاتيــة،حيــثيكــونلمــديرالفــرعصــالحيات
واســعةفــيتمثيــلالمركــزالرئيســيللشــركةاألجنبيـةأمــامالمحــاكمالمختصــةوتســييرالعمــلوالتعاقــد
باسمها .
رابعا:إنفرعالشركةاألجنبيةهوجـزءمـنالمركـزالرئيسـيللشـركةاألجنبيـةوامتـدادالـهفهـوالـذي
يؤسسه،ويقومبتمويله،ويمارسنشاطاقتصاديمنخاللهفيالدولالمضيفة )2(.
فإدارةفروعالشركة األجنبي ةكماهوحالالشركاتبشكلعامغرضمحدديتمتوجيهنشاطه
تبه الشركةاألجنبية
نحو تحقيقه ،وهذا الغرض ينصب على تنفيذ العقد الذي سبق وان ارتبط 
الفرعمعاألردن،وتمتأسيسالفرعتنفيذاًلذلكالعقد،وعليهفإنإدارةالفرعترتبطويتداخلمفهومها
مع إدارة الشركةاألجنبية التابع لها ،وعلى ذلك تستمد إدارة الفرع اختصاصاتها وصالحياتها
اإلدارية من اإلدارة المركزية للشركةاألجنبية التيتمثل اإلدارة العليا لكافة فروعها أينما وجدت
فمجلساإلدارةوالمديرفيالشركةاألجنبيةتعدحلقاتفيالسلسلةاإلداريةلفروعهذهالشركة .
وعليهفإنمديرفرعالشركةاألجنبيةيقععلىعاتقهالكثيرمنالواجبات،نظ اًرألنهالمسؤول
المباشر عن إدارة فرع الشركةاألجنبية ،وهذه الواجبات أكدها المشرعاألردني في نص المادة
( )1/243والتيجاءفيها":واجباتالشركة األجنبيةالمسجلة :أ-على الشركة أ و الهيئة األجنبية
المسجلةوفقاًألحكامهذاالقانونالقيامبمايلي :

)1وفي نطاق القانون المدنياألردني فقد اخذ المشرع بمبدأ مركز اإلدارة الرئيسي في المملكةاألردنية الهاشمية فيخضع
للقانوناألردنيبغضالنظرعنمركزإدارتهالرئيسيالفعلي .

)2وهومايستفادمننصالمادة ()245منقانونالشركات األردني والتيجاءفيها"غاياتهذاالقانونيقصدبالشركة
االجنبيةغيرالعاملةفيالمملكةالشركةاوالهيئةالتيتتخذمنالمملكةمقرااومكتبتمثيلألعمالهاالتيتقومبهاخارج

المملكةوذلكبقصداستخداممقرهااومكتبهالتوجيهاعمالهاتلكوتنسيقهامعمركزهاالرئيسي" .
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انتقدم إلى المراقبخاللثالثةاشهرمننهايةكلسنةماليةميزانيتهاوحساباالرباح
ّ
-1
والخسائرعناعمالهافيالمملكةمصدقةمنمدققحساباتقانونيأردني.
 -2انتنشرالميزانيةوحساباالرباحوالخسائرعنأعمالهافيالمملكةفيصحيفتينيوميتين
محليتينعلىاالقلوذلكخاللستينيومامنتاريختقديمهذهالبياناتللمراقب ".
كماأن مديرفرعالشركة األجنبيةملزمبإبالغمراقبالشركاتعنتوقفالفرععنمزاولة
أعمالهفياألردنمع بيان أسباب هذا التوقف خاللمدة معينة ،كما أن كان مدير الفرع ملزماً
قانوناً بإبالغ مسجل الشركات عن أي تغيير يطرأ علىالوضع القانوني للشركةاألجنبية ،فإن
تعديل عقدهاأونظامها إنما يعد تغيي اًر جوهرياً يمس وضعها القانوني ،كما أنه مساس مباشر
بالوضعالقانونيلفروعها .
كما حظرقانونالشركات األردنيعلىالشركات األجنبيةغيرالعاملةفيالمملكةوبموجب
نصالمادة(/245ب)مزاولةأينشاطتجاري،وبالمقابلفقدسمحلهاأنتستخدممكتبهاالموجود
في المملكة من أجل توجيه أعمالها وتنسيقها مع مركزها الرئيسي (الشركة األم) بهدف استمرار
الشركةفيمركزهاالرئيسيبمزاولةنشاطهاالتجاري ،
ونظ اًر لحظر الشركةاألجنبية ممارسة أعمال تجارية ،وبما أن أعمال الوكالء والوسطاء
ى
التجاريينأعمالتجارية،فإنهيحظرعلىالشركة األجنبيةغيرالعاملةممارستها،باإلضافة إل 
حصرهذهالغايةللمواطنينفقط،سواءكانشخصاًطبيعياًأوشخصاًأوشخصاًاعتبارياً،فجاءت
المادة()3منقانونالوكالء والوسطاءالتجاريين رقم  28لسنة  2001تنصعلىأنه(يجبأن
يكون الوكيل التجاريأوالوسيط التجاري أردنياً إذا كان شخصاً طبعياًأوشركة أردنية مسجلة
وفقاً).
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المبحث الثاني:

أوجه النشاط االستثماري للشركات األجنبية
إنإنشاءشركةأجنبيةأو فرعلهافياألردنوالدول المقارنة واكتسابهاالشخصيةالمعنوية
يستتبع حتماً االعتراف باألهلية القانونية شأنه في ذلك شأن الشركات الوطنية عموماً ،وهو ما
يترتبعليهتمتُعهبعددمنالحقوق والتقيدبااللتزاماتالتييفرضهاالمشرع األردني،غيرأنهذه
الحقوق وااللتزاماتتخضعالعتبا ارتتتعلقبطبيعةالشركة األجنبيةكشخصمعنوي.إذأنعمل
ونشاطالشركة األجنبية أو فروعهالهخصوصيةتنطلقمنتبعيةالفرعلشركةأجنبية،وخضوعه
فيذاتالوقتللسيادةاألردنيةالتيتنظمممارسةالشركةوالفرعلنشاطهوتفرضعليهالتزامات .
فبعد تأسيس الشركةاألجنبية واكتسابها الشخصية المعنوية يستطيع أن تباشر نشاطها
المخصصلتنفيذالمشروعالذيسبق وانتعاقدتالشركة األجنبيةعلىتنفيذهمعالجهة األردنية،
وعلىذلكسوف نقومبتناول نشاطالشركاتاألجنبيةوفروعهافياألردنوالدولالمقارنة وذلك
وفقالتفصيلاالتي :
المطلب األول :ممارسة الشركات األجنبية األعمال المالية والمصرفية
المطلب الثاني :ممارسة الشركات األجنبية ألعمال التأمين.
المطلب الثالث :ممارسة الشركات األجنبية ألعمال المقاولة واالنشاءات.

المطلب األول:
ممارسة الشركات األجنبية األعمال المالية والمصرفية
أجاز التشريعاألردني والتشريعات المقارنة مجموعة من األعمال والنشاطات التجارية التي
يسمح للشركةاألجنبية بممارستها ،سواء في مجال األعمال المالية والمصرفية،أوفي  أعمال
التأمين،أوأعمال المقاوالت واإلنشاءات ،فقد سمح المشرعاألردني للشركاتاألجنبية العاملة
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ممارسةأينشاطتجاري،شريطةالحصولعلىالتراخيصالالزمة،كماميزالشركةاألجنبيةالتي
تنوياالستثمارفيمجالالبنوكعنالوطنيةتشجيعاًلالستثمار،قداعترفللبنوك األجنبيةبحق
مزاولةأعمالالبنوكفي األردن،ولميشترطلترخيصفرعالبنك األجنبي أنيكونشركةمساهمة
عامة،فيجوزأنتتخذأيشكلمنأشكالالشركاتالمنصوصعليهافيالمادة()6منقانون
الشركاتاألردني .
وذلك بخالف ما اشترطه المشرعاألردني بالنسبة للشركات الوطنية التي تنوي القيام بعمل
بنكي ،ففي المادة ( )13من قانون الشركاتاألردني اشترط المشرعاألردني شكل الشركة التي
ترغب بممارسة أعمال البنوك ،بحيث ال تمارس إال من خالل شركة مساهمة عامة فقط(،)1إذاً
المشرعاألردني اشترط على الشركات الوطنية (األردنية) التي تمارس غايات البنوك أن تكون
مساهمة عامة ،ويطبق ذاتالشرط على الشركةاألجنبيةألن ذلك يعتبر بمثابةضمانات كافية
حتى تمارس هذه الغاية لما لهامن تأثير على االقتصاد الوطني ،ويكون هناك نوع من الرقابة
الخاصة ضمنحدود بحيث ال تمنع أو تعيقفتحمثلهذاالنوعمنالشركات،سيماأنهاتنعش
االقتصادوتجعلهناكمنافسةفيالسوقينعكسأثرهاعلىاألفرادفياألردن( .)2
اما فيما يتعلق بأعمال الصرافة وما لها من دور هام في االقتصاد الوطني ،فهي تسهل
إجراءات التعامل بالعمالتاألجنبية وتؤدي دو اًرهاماًفي جذب رؤوس األموال ،وتعتبر أعمال

)1وفقالقانونالشركاتاألردنيرقم22لسنة،1997جاءبستةأشكالللشركةفيالمادة،6وهي:شركةالتضامن،وشركة
التوصيةالبسيطة ،والشركةذاتالمسؤوليةالمحدودة،وشركةالتوصيةباألسهم،وشركةالمساهمةالعامة،وشركةالمساهمة

الخاصة .

 )2الطراد،إسماعيلإبراهيموعباد،جمعةمحمود،التشريعاتالمالية والمصرفيةفي األردن،شرحمنظورمالي،ط،3دار
وائلللنشروالتوزيع،2004،ص .66-58
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الصرافةأعمالتجاريةبحكمماهيتهاالذاتية،وذلكوفقالنصالمادة  6منقانونالتجارة رقم 12
لسنة،1966ولقدأجازالمشرعاألردنيلألجانبتأسيسشركاتصرافةفياألردن( .)1
وعندالرجوعإلىالتشريعاألردني نجد أنهيجيز للشركاتاألجنبيةتأسيس شركة صرافة،
شريطة أال تتجاوز حصة األجانب ما نسبته ()%50من رأس مال الشركة ،سواء كان الشريك
األجنبيمناألشخاصالطبيعيةأماالعتباريةوذلكسنداإلىنظامتنظيماستثماراتغيراألردنيين
رقم54لسنة،)2(2000وأجازالمشرعاألردني ألي نوع من أنواع الشركات مباشرة أعمال
الصرافةفياألردنبمافيهاالشركاتاألجنبيةوأجازللشخصاألجنبيالطبيعيأواالعتباريأن
يؤسس شركة صرافة شريطة أال تتجاوز حصته ()%50من رأس مال الشركة ،وهذا ال يعني
اإلجازة للشركةاألجنبية أن تمارس أعمال الصرافة فياألردن ،وهنا نجد بأنه ال يحق للشركة
األجنبي ةممارسةالصرافةبشكلمستقلولكنيمكنلهاأنتمارسأعمالالصرافةمنخاللالبنك
األجنبي.وقد ورد في المادة ( /3ب )11/من نظام استثمار أموال غيراألردنيين على انه:
"للمستثمرغيراألردني أن يتملك ما ال يتجاوز ()%50من رأسمال أي مشروع في األنشطة
ب-الخدمات التالية-11...:الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خالل
والقطاعات التالية ... :
البنوكوالشركاتالمالية" .
وقانون البنوكاألردنهو القانون الواجب التطبيق فيما يخص ترخيص الشركاتاألجنبية،
نأن الجهة المخولة بترخيص شركات الصرافة
حيث أسندت المادة ( )4من قانون البنوكاألرد 

)1المادة3الفقرةب11/مننظامتنظيماستثماراتغيراألردنيينرقم54لسنة .2000
)2ويمكناالستنادعلىمشروعيةعملالشركةاألجنبيةفيمجالالصرافةوفقمانصتعليهالمادة()11منقانونأعمال
الصرافة رقم 44لسنة 2015معلىأنه":ال يجوزللشركةالقيام باألعمالالتاليةإال بعدالحصولعلىموافقةمسبقةمن

المجلس...:ب-فتحفرعلهاداخلالمملكةأوخارجها ."...
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نعلىأنه":أ-
األجنبيةهوالبنكالمركزياألردنيحيثنصتالمادة()4منقانونالبنوكاألرد 
يحظر علىأيشخصأنيقومبأيمناألعمالالمصرفيةإالبعدمنحهالترخيصالنهائيمن
البنكالمركزوفقأحكامهذاالقانون ."....
ي حيثورد
ت المادة()6منقانونالبنوكشروطترخيصفرعالبنك األجنب 
كما اشترط 
فيها":أ-يشترط لترخيصالبنكأنيكونشركةمساهمةعامةويستثنىمنذلكمايلي-1 :فرع
ب-يتمترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والشروط
البنكاألجنبي ....
المنصوصعليهافيهذاالقانون،"....كماأكدتالمادة()12منقانونالبنوكاألردنعلىكيفية
عملفرعالبنك األجنبي بعدالحصولعلىموافقةالترخيص والتسجيلحيثوردفيهذهالمادة
أنه":أ-ال يجوزلفرعالبنك األجنبي أنيبدأبممارسةأيمنأعمالهالمصرفيةإالبعدأنيحول
إلىالمملكةدفعةواحدةمبلغاًيعادلنصفرأسالمالالمقررللبنكالمركزيويجوزللبنكالمركزي
ب-يعين البنك األجنبي عند
زيادةهذاالمبلغمنوقتآلخروبحدأقصى رأسمالالبنك األردني  .
اءمنخاللفرع أو أكثرمدي اًرإقليمياًمقيماًلفرعهأو فروعهفيالمملكة
بدءعملهفيالمملكةسو ً
وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤوالً مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات
الرسميةاألخرىعنأعمالالفروعوموجوداتها وإداراتهاوتودعفيالبنكالمركزيصورةمصدقة
ج-يلتزمفرعالبنكاألجنبيبإبالغالبنكالمركزيعنأيتعبيريطرأعلىجنسه
عنهذهالوثيقة .
ذلكالبنكأوعقدتأسيسهأونظامهاألساسي" .
أما بالنسبة للسعودية ،فهي تمتلك واحدة من أقدم الصناعات المصرفية في المنطقة ،ويعود
تاريخهاإلىأوائل القرن العشرين ،ويتكون النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما ،وهو البنك المركزي السعودي) ،وبنوك التجزئة ،وبرامج
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االستثمارالخاص،ومؤسساتاإلقراضالمتخصصة،وسوقاألوراقالمالية،مؤسسةالنقدالعربي
السعوديهيالبنكالمركزيللمملكةالعربيةالسعودية،كماتمإنشاءمؤسسةالنقدالعربيالسعودي
(ساما)فيعام1952بموجبمرسومينملكيينوقدتمتأسيسهالإلشرافعلىالبنوكوالمؤسسات
المالية ،وإدارةالسياسةالنقديةللدولة ،واإلشرافعلىنظامالتأمين ،والمحافظةعلىسالمةالنظام
المصرفي ،تصدر األعمال المصرفية المرخصة في المملكة العربية السعودية من قبل مجلس
بناء على توصية مؤسسة النقد العربي السعودي ووزير المالية ،هناك الكثير من البنوك
الوزراء ً
السعودية في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية ،وهي تقدم جميع الخدمات المالية
()1

القياسيةالتيتقدمهاالبنوكالعالمية.

كما سمح المنظم السعودي للشركاتاألجنبية باالستثمار باألعمال المالية والمصرفية ،وقد
عرف نظام مراقبة البنوك السعودي لسنة1966البنكاألجنبيبأنه" :البنك الذي يكون مركزه
الرئيسي خارج المملكة وماله من فروع فيها"( ،)2لكن يشترط قبل ممارسة هذه األعمال أن يتم
ترخيصها وذلك وفق ما ورد في المادة الثانية من ذات النظام التي جاء فيها" :يحظر على أي
شخصطبيعيأ واعتباريغيرمرخصلهطبقاًألحكامهذاالنظامأنيزاولفيالمملكةأيعمل
من األعمال المصرفية بصفة أساسية ومع ذلك :أ-يجوز لألشخاص االعتبارية المرخص لها
بموجبنظامآخر أو مرسومخاصبمزاولةاألعمالالمصرفيةأنتزاولهذهاألعمالفيحدود
أغراضها ."...

)1أبوالقاسم،رشا،ماهيالبنوكاالجنبيةفيالسعودية،مقالمنشورعلىالموقعاإللكترونيشبكةالمرسالاإلخبارية:
متوفرعلىالرابطاإللكتروني:https://www.almrsal.com/post/972544:تاريخالزيارة .2021/11/35

)2نصالمادة(/1د)مننظاممراقبةالبنوكالسعوديالرقمم،5/تاريخ 1389/2/22هـ 1966/6/11 /م،مؤسسةالنقد
العربيالسعودي .
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بينما المنظم السعودي لم يسمح للشركاتاألجنبية بممارسة أعمال إصدار األوراق المالية
وتداولها،وذلكوفقماوردفيالمادة()195مننظامالشركاتالسعودي والتيجاءفيها...":
واليجوزلهاكذلكأنتصدرأوتعرضأوراقاًماليةلالكتتابأوالبيعداخلالمملكةإالوفقاًلنظام
السوقالمالية.".ووفقهذاالنصتجدالباحثةأنالمنظمالسعوديحظرعلىللشركات األجنبية
أنتعرض أو تصدرأوراقاًماليةلالكتتاب أو البيعداخلالمملكةإالبمايتناسبمعنظامالسوق
المالية .
وفيهذاالخصوصنجدأناألصلالعامفيالقانوناألردنيأنهيجوزللشركةاألجنبيةإدراج
أسهمها في سوق األوراق الماليةاألردني من خالل عرض عام ،وال يعتد بهذا العرض إال بعد
الحصولعلىموافقةهيئةاألوراقالمالية()1حيثإنالحصولعلىالترخيصهوتنفيذمانصت
عليهالمادة(/240ب)منقانونالشركات األردنيالتيأوجبتعلىالشركة األجنبيةالعاملةفي
األردن( .)2
ولقدعرفتالمادةالثانيةمنتعليماتإدراجاألوراقالماليةفيبورصةعمانلسنة 2012م
مفهوم إدراج األوراق المالية" :هو قيد الورقة المالية في سجالت البورصة ،بحيث تكون قابلة
للتداول ،وتطبيقاً لذلك يتوجب على الشركةاألجنبية وفروعها الراغبة في إدراج أسهمها ألغراض
)1هذهالتعليماتصادرهباالستناد إلى أحكامالمادة 72منقانوناألوراقالمالية رقملسنة  2012كمانصتالمادة()20

منتعليماتإصداراألوراقالماليةوتسجيلهالسنة ،2005الصادربموجبقرارمجلسمفوضيهيئةاألوراقالمالية رقم

،2005/446بقولها":علىكلشخصغيرأردنييرغببعرضأوراقماليةعرضاعاماداخلالمملكة،وأيشخصأردني
يرغببعرضأوراقماليةخارجالمملكة،الحصولعلى موافقةالهيئةعلىذلك".ويقصدبالعرضالعاملألوراقالماليةكما

عرفتهالمادةالثانيةمنقانوناألوراقالمالية رقم()18لسنة 2017م،بأنهعرضلبيعأيةورقةمالية إلى أكثرمنثالثين
شخصامنالجمهورويشملذلكاإلصدارالعاموالطرحالعام .

)2نصتالفقرةبمنالمادة  240منقانونالشركات األردني رقم  22لسنة  1997وتعديالته":اليجوزأليشركةأو
هيئةأجنبيةأنتمارسأيعملتجاريفيالمملكةمالمتكنمسجلةبمقتضىأحكامهذاالقانونبعدالحصولعلىتصريح
بالعملبمقتضىالقوانينواألنظمةالمعمولبها" .
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التداولفي األردن،الحصولعلىترخيصهيئةاألوراقالمالية،ومنثمالتقدمبطلبقيدالورقة
الماليةفيسجالتبورصةعمان"( .)1
أما األوراق المالية التي يحق للشركةاألجنبية إدراجها في سوق األوراق المالية ،أي حقوق
ملكيةأ وأيةدالالتأوبيناتمتعارفعليهاعلىأنهاأوراقمالية،سواءأكانتمحليةأمأجنبية،
فيوافقمجلسمفوضيالهيئةاألوراقالماليةعلىاعتبارهاكذلك،كماتشملاألوراقالماليةبصورة
ت( .)2
خاصةأسهمالشركاتالقابلةللتحويلوالتداولواسنادالقرضالصادرعنالشركا 
ونجدأنالمشرعاألردنيوالسعوديمتفقينبشأنالسماحللشركاتاألجنبيةبالعملفيالنشاط
المصرفي والمالي ،واشترطوا الترخيصقبلمزاولةالعملالمصرفي،لكناختلفالمنظمالسعودي
ط أنيكونالبنك األجنبي شركةمساهمةعامةسعوديةوبالتالييسري
يفيأنهاشتر 

عن األردن
عليها ما يسري من شروط تأسيس وموافقات وإجراءات ترخيص على الشركات الوطنية،بينما
المشرع األردنيلميشترطللبنك األجنبي أنيكونشركةمساهمةعامة،فيجوزأنتتخذأيشكل
ي بلأنالمشرع
منأشكالالشركاتالمنصوصعليهافيالمادة()6منقانونالشركات األردن 
األردنيوفقالمادةالسادسةمنقانونالبنوكاألردنياستثنتترخيصفرعالبنكاألجنبيأنيكون
شركةمساهمةعامة .
أما المشرع االماراتي وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم14لسنة2018في شان المصرف
المركزيوتنظيمالمنشآت واألنشطةالماليةقداشترطقيدهافيالسجلللسماحلهابممارسةعلمها
حيثجاءفيالمادة()2/73منالقانوناالماراتيأنه":اليجوزألي منشأةماليةمرخصةأن

)1وهذاوفقاألحكامقانوناألوراقالماليةرقم18لسنة .2017
)2رشيد،خليل،مرجعسابق،ص .196
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تباشر أي نشاط مالي مرخص إال بعد قيدها في السجل" ،أما بالنسبة لشكل الشركاتاألجنبية
العاملةفيالقطاعالمصرفياإلماراتيفقدأشارتالمادة()74منذاتالقانونعلىشكلهابأن
تكون ما يلي-1" :يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانونأ و
المرسومالصادربتأسيسهابذلكويستثنىمنذلكفروعالبنوكاألجنبيةالعاملةفيالدولة .".....
ومنخاللماسبقنجدأنالمشرعاألردنيوالمشرعاالتحادياالماراتيمتفقينبشأناستثناء
فروعالبنوكاألجنبية منتأسيسهاعلىشكلشركة مساهمة ،بينماخالفذلكالمنظمالسعودي
ذلكواشترطأنيتمترخيصفرعالبنكاألجنبيعلىشكلشركةمساهمةعامة،وبرأيالباحثةأن
اتجاهالمنظمالسعوديأصوبألنفيهضمانات أكبر للمتعاملينمعهوفيهحدمنالخطورةعلى
االقتصاديالوطنيألنيضمن أال تكونهذهالبنوكضعيفة أو ملجألغسلاألموال وفيهاأيضاً
حمايةأكبرلحقوقالعمالءواالقتصادالوطنيوالعملةالوطنية .

المطلب الثاني:
ممارسة الشركات األجنبية ألعمال التأمين
ارتبطظهورالتأمينبالرغبة باإلحساس باألمن واألمان وهمااألملالذي يراوداإلنسان منذ
بدءالخليقة،وليسأدلعلىاالرتباطالوثيقبينالتأمين واألمانأنمصطلحالتأمينمشـتقمن
مصطلحاألمان(،)1وتعتبرنشأةنظامالتامينبشتىأشكاله وأنواعهحديثةنسبياً،فهووليدالتطور
االقتصادي واالجتماعيالذيعاصرحياةاإلنسان،فهونتاجكفاحطويلمنأجلدرءاألخطار
التي يتعرض لهااإلنسان في حياته ،وكان أول ظهور له في التأمين البحري ،وذلك علىأثر

)1حسين،فايز،التطورالتاريخيلظاهرةالتأمين،المؤتمرالسنويلكليةالحقوقبجامعةبيروتالعلمية"الجديدفيمجال
التأمينوالضمانفيالعالمالعربي،الجزءاألول،بيروت،2006،ص.30
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ازدهار التجارة البحرية ،ثم ظهر التأمين من الحريق والتأمين على الحياة ،وأخي اًرالتأمين من
المسؤولية( .)1
ويعتبرالطرفاألقوىواألهمفيعقدالتأمينهوالمؤمن(شركةالتأمين)وهيالتيتلتزمبدفع
مبلغالتامينفيحالوقوعالخطرالمؤمنضده،ويعتبرالمؤمن(شركةالتأمين)الطرفاألقوى
فيالعقدألنهاهيالتيباستطاعتهاأنتمليالشروطالتيتراهامناسبةلهاعلىالمؤمنلهفي
عقدالتأمين( .)2
ن مصطلحالمؤمنونبشكلعامبأنه":تلكالهيئاتالتيينظمهاقانون
وقد عرف شراح القانو 
دولةتواجدها،ويجيزلهاأنتمارسأعمالالتأمينوتتولىتطبيققواعده وإدارته،وهيالتيتدعى
بهيئاتالتأمين،سواءأكانتهذهالهيئاتعلىشكلشركةأمعلىشكلهيئةفردية"( .)3
ويظهرمنخاللهذاالتعريفالسابقأنهيئاتالتأمينتكونفيالعادةعلىنوعينرئيسين
ب ( ،)4والمقصودبالمكتتبهوالشخصالذييتعهدأصالة
هماالشركاتوجماعةالتأمينباالكتتا 
عننفسهأونيابةعنغيرهبقبولتبعةالخطرالمرادتغطيته،ومنأكثراستعماالتعبارةالمكتتب
هوإطالقهاعلى أعضاء هيئة(اللويدز)وهيأبرز وأعرقهيئةلجماعةاالكتتابالفردي،ويتميز
عملهذهالهيئةبالطابعالفردي،فأعضاؤهاليشكلونشركةذاتشخصيةمعنويةورأسمالمعين
كماهو واقعالحالبالنسبةللشركةالتجاريةبلأنكلفردمنهميعملبشكلمستقلعنغيره،
الًعن الوفاء بالتزاماته بكامل ذمته المالية ،أي أنها تقوم على أساس المسؤولية
ويكون مسؤو
)أبوعرابي،غازيخالد،أحكامالتأمين،ط،1األردن،داروائلللنشر2010،ص .27

1
)2الطراونة ،مراد علي ،التأمين اإللزامي من حوادث المركبات :دراسة مقارنة وفقاً ألحدث التعديالت ،عمان ،دار الوراق
للنشروالتوزيع،2011،ص.115

)3شكري ،بهاء بهيج ،التأمين في التطبيق والقانونوالقضاء ،الجزء األول ،نظام التامين ،عمان ،دار الثقافة،2011،
ص .61

)4أبوالهيجاء،لؤيماجد،التأمينضدحوادثالسيارات:دراسةمقارنة،عمان،دارالثقافةللتوزيعوالنشر،2005،ص .42

76

الشخصية للمكتتب ،لكن هذا النوع لم ينتشر كما هو الحال في انتشار شركات التامين رغم أن
ظهورهااألوليرجعإلىالقرنالسابععشر( .)1
أماالمؤمنكشركاتفهويتخذإماشكلجمعيةتعاونيةتبادلية أو شركةتجارية،لكنالقانون
األردني لم يشيربصراحةإلىتعريف واسع ودقيق لتلك الشركات وكذلك الحال في القوانين
المقارنة،فعلىالرغممنأنتلكالقوانينلمتشرصراحة إلى تعريفالمؤمن(شركةالتأمين)إال
أنهاشددتفيفرضشروطوضوابطمعينةعلىالشركاتالتيتمارسحرفةالتأمينالتجاري( .)2
فالمشرع األردنيلميعرفالمؤمن(شركةالتامين)إالأنهذكرهفيالمادة()920منالقانون
المدنيوالتيتضمنت(التأمينعقديلتزمبهالمؤمنأنيؤديإلىالمؤمنلهأوإلىالمستفيدالذي
اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المالأوإيراد مدنياً ،)....لكن المادة الثانية من قانون تنظيم
أعمالالتأمينعرفالمؤمنبأنه":المؤمن:الشركةأيشركةتأمينأردنية أو فروعلشركةتأمين
أجنبيةفيالمملكةحاصلةعلىإجازةممارسةأعمالالتأمينبموجبأحكامهذاالقانون"( .)3

)1شكريبهاءبهيج،التامينفيالتطبيقوالقانون،دارالثقافةللتوزيعوالنشر،عمان،2019،ص.62
 )2حسين ،ريواز فائق ،عقود التأمين من المسؤولية وضمان االستثمار في ضوء قاعدة نسبية أثر العقد :دراسة تحليلية
مقارنة،اإلسكندرية،المكتبالجامعيالحديث،2014،ص.83

 )3وهذاالمعنىماأكدتهمحكمةالتمييز األردنيةفيحكمهاتمييزحقوق رقم (الحكم رقم  4132لسنة  2013محكمةتمييز
حقوق)منشوراتقسطاس،والذييقضيبأنه":يعتبراطرافعقدالتأمينهوالمؤمنوالمؤمنله،وقديكونالمستفيدالمؤمن

لهاوشخصآخروهومنجرىالتأمينلصالحه،وحيثانالبند36منعقدالقرضالمنظمبينطرفيهقدتضمنصراحة

التزاماًعلىالمقترضبانيؤمنعلىالعقارالمتفقعلىوضعهضماناًللقرض،كمايلتزمبالتأمينعلىحياتهلصالحالبنك

المقرضوتضمنهذاالشرطتفويضاًمنالمقترض(المرحومعلي  /مورثالمدعين)بتجديدبوالصالتأمينعلىالعقاروعلى
حياةالمقترض،فانه يستفادمنهذهالعبا ارتالواضحةانااللتزام بإجراءعقدالتأمين يكونعلىالمقترضالذيهواحد

اطراف عقد التأمين مما يتفق واحكام القانون وقد تضمن العقد الزاماً صريحاً على المقرض وهو تجديد بوالص التأمين
وسريانهالحينسدادالقرضواليخفىعلىانهناكفرقواضحبينااللتزامبإنشاءعقدالتأمينوبينااللتزامعلىتجديدهوال

يصار إلى تجديدأيعقداالبعدوجوده.وحيثانالمقترض(المرحوم علي) لميتقدمبطلبالتأمينولمينظمعقدالتأمين
المطلوبفانالمجادلةبسدادقيمةالقرضاليستندإلىاساسمنالواقعوالقانونويتنافىكلياًوعقدالقرض .
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كما نصت المادة (/8أ) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ( )12لسنة2021أنه" :أ-
يشترط لترخيصشركةالتأمينأنتكونشركةمساهمةعامةويستثنىمنذلكمايلي )1 :فرع
شركة التأميناألجنبية)2.الشركة التابعة لشركة التأمين سواء كانت أرنيةأوأجنبية،".....
ويتضح لنا من خالل النصوص القانونية الواردة في التشريعات التأمينيةاألردنية التي تناولت
المؤمن(شركةالتأمين)بأنالمشرع األردنيمنخاللهذهالنصوصقداشترطأنيكونالمؤمن
عبارةعنشركةوتكونالشركةمساهمةعامةيتمتأسيسهاوتسجيلهاوفقاًألحكام قانونالشركات
األردني رقم 34لسنة 2017م والتينصتالمادة()93منهعلىانه":اليجوزالقيامبأيعمل
من األعمال التالية إال من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا ألحكامهذا
القانون .
أ -أعمالالبنوكوالشركاتالماليةوالتأمينبأنواعهالمختلفة.
ب -الشركاتذاتاالمتياز".

الًتجاريةبحكمماهيتهاالذاتية()1وفقاًلنصالمادة6منقانون
لماكانتأعمالالتأمينأعما 
التجارة األردن يفقدأصبحتباآلونةاألخيرةالتقتصرعلىالشركاتالوطنيةفحسب،بلتوسعت
بشكللتشملالشركات األجنبية ،ويمكنلهذاالنوعمنالشركاتتغطيتها(،)2ولقداعترفالمشرع
األردنيبحقشركاتالتأمين األجنبيةفيمزاولةأعمالالتأمينفياألردن،شريطةالحصولعلى
إجـازةمـمـارسةأعـمـالالتـأم ـينفياألردنمـنمجلسإدارةهيئةالتأمين،وهذام ـاقـضـتبـهأحكام 

)1المادة /1/6طمنقانونالتجارة رقم  12لسنة  1966نشرفيالجريدةالرسميةالعدد رقم  1910تاريخ ،1966/3/30
ص.472للمزيد:انظر:زايد،أحمد،وآخرون،مرجعسابق،ص .52-51

)2مثلمجالالتأمينالبحري،وكذلكمجالالتأمينالصحي،وغيرهامنأنواعالتأمينالتييمكنأنيغطيها .
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قانونتنظيمأعمالالتأمينرقم()12لسنة .)1(2020
وعلى ذلك وفق نصوص التشريعات التأمينية فياألردننجد ان المشرعاألردني سمح
للشركات األجنبيةبالعملفيمجالالتأمينبكافةأشكالهولميشترطفيشكلالشركة األجنبيةأن
تكونشركةمساهم ة(،)2وذلكوفقماوردفيالمادة()8منقانونتنظيمأعمالالتأمين األردني
رقم12لسنة .2020
ن
كماألزمتالمادة()10منقانونتنظيماعمالالتأمينشركاتالتأمين األجنبيةفي األرد 
بمايلي" :أ-تلتزم شركةالتأمين األجنبيةعندبدءعملهافيالمملكةبتعيينمديرمفوضمقيمفي
المملكةمتفرغلممارسةأعمالالتأمينباسمهاوبالنيابةعنهافيالمملكة،وتكونمسؤولةعنجميع
ب-على شركةالتأمين األجنبيةأنترفقبقرارتعيينالمديرالمفوضوثيقةصادرةعنها
أعماله .
مصادقاً عليها حسب األصول تودع لدى البنك المركزي صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة
الصالحيات الالزمة إلدارة الفرع بما في ذلك ما يلي-1:إصدارعقود التأمين ومالحقها ودفع
التعويضات المترتبة عليها-2.علىالشركة لدى البنك المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر
الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال الفرع وإدارته-3.تبل غاإلنذارات وسائر
اإلشعاراتوالمراسالتالموجهةإلىكلمنالشركةاألموالفرع" .

)1نصالمادة()9منقانونتنظيمأعمالالتأمين األردنيلسنة2020والتيجاءفيها- :تقدمشركةالتأميناألجنبيةطلب

الترخيصللمجلسلفتحفرعلهافيالمملكةعلىأنتتوافرفيهاالشروطالتالية :أ-أن تكونمرخصةلممارسةنوعالتأمين

ذاتهفيبلدمركزهاالرئيسي ب-أنتتمتعبسمعةومالءةماليةجيدة.ج-أنتكونحاصلةمنالجهةالمختصةفيبلدمركزها
الرئيسي على موافقة لممارسة أعمال التأمين في المملكة.د-يصد رالبنك المركزي ق ارره بطلب ترخيص فرعشركة التأمين
األجنبيةوفقالشروطواإلجراءاتالتييحددهانظاميصدرلهذهالغاية" .

)2وذلكوفقمانصتعليهالمادة()93منقانونالشركاتاألردنيبأنه":اليجوزالقيامبأيعملمناألعمالالتاليةإال
من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا ألحكام هذا القانونأ-أعمالالبنوك والشركات المالية والتأمين
بأنواعهاالمختلفة ."....
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وكذلك المنظم السعودي فإنه قد أجاز أيضاً للشركاتاألجنبيةأوفروعها بممارسة أعمال
التأمينداخلالمملكةالعربيةالسعودية ،يتمتعالفرعبوجودقانونيومادي،وبنيةتحتيةكاملةفي
المملكة العربية السعودية ،بشكل يتناسب مع طبيعة ونطاق أنشطته في المملكة،ويضع الفرع
األجنبيإجراءات إدارية ومحاسبية في المملكة العربية السعودية مماثلة لما هو مطلوب من
الشركاتالمحليةوبمايتناسبمعطبيعةالفرع،تساعدهعلىإعدادحساباتهالمتعلقةبأعمالهالتي
يمارسهافيالمملكةالعربيةالسعودية،علىأنيحتفظبجميعالسجالتالالزمةلهذهاألعمالداخل
المملكة،ويكون مجلس إدارة الشركة مسؤوال بشكل كامل عن أعمال الفرع ،إال أنه على الشركة
تشكيل لجنة من ثالثة ممثلين على األقل لإلشراف على أعمال الفرع بشكل مباشر ويتطلب
الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على تعيينهم ،وتتم معاملة هذهاللجنة بشكل
مماثلمجلسإدارةشركاتالتأمينو/أو إعادةالتأمينالمحليةمنناحيةالمهام والمسؤولياتكما
تلتزماللجنةبعقدعددمناالجتماعاتالسنويةبالمملكةبشكلمماثلاالجتماعاتمجالساإلدارة
للشركاتالمحلية،وتعيينمديرعامللفرعمقيمفيالمملكةالعربيةالسعوديةومخولبالعملنيابة
عن مقدم الطلب ولديه صالحية قبول واستالم أي مستندات نيابة عن مقدم الطلب ،وجميع
المناصبالقياديةفيالفرعيتمشغلهابواسطةأفرادمعينينومقيمينفيالمملكة،موافقعليهممن
قبلالبنكالمركزي( .)1

 )1المادة ()5منقواعدالترخيص والرقابةلفروعشركاتالتأمينو/أوإعادةالتأميناألجنبيةفيالمملكةالعربيةالسعودية،
بناءعلى
مؤسسةالنقدالعربيةالسعودية،أصدرتهذهالقواعدبموجبقرارالمحافظ رقم()440/18وتاريخ ً  1440/4/-1

الصالحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاون الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )23/تاريخ

1424/6/2هـالموافق()2003/7/31وتمتعديلهبموجبقراروزيرالماليةرقم()596/1لسنة .2004
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واشترط المنظم السعودي إجراءالترخيص وإحضارمجموعةمنالوثائقوعقدالتأسيسورأس
المال والنفقاتوغيرذلكمنالشروطالتيأوجبتهاقواعدالترخيص والرقابةلفروعشركاتالتأمين
األجنبيةفيالمملكةالعربيةالسعودية( .)1
للنصوصالقانونيةفيالتشريعاتالتأمينية األردنية

وبناءعلىماسبقتجدالباحثةأنهوفقاً 
ً
والسعوديةأجازتكذلكالتأمينلدىشركةأجنبية أو فروعلهاداخلالمملكةلكنبشرطأنيكون
عملهاداخلالمملكة األردنيةالهاشمية أو فيالسعودية ،وأنتكونمسجلةوفقاًلقانونالشركات
ومجازةلممارسةأعمالالتأمينمنخاللفرعلهايديرهمديرمفوض،وأنتكونملتزمةباإلجراءات
والشروطالواردذكرهافيقانونتنظيمأعمالالتأمينلسنة .2020

المطلب الثالث:
ممارسة الشركات األجنبية ألعمال المقاولة واالنشاءات
يعتبر العقد الرابط الحقيقي والمتحكم في استقرار المعامالت بين األفراد ،ولما كانت العقود
ذات ارتباط كبير بالمجتمعات ومعامالتهم االقتصادية التي تحصل في الحياة العملية تطلبت
الحاجة إلى أنواعمعينةمنالعقود،ومنأبرزهذهالعقودهوعقدالمقاولةفقداحتلمكانةمتميزة
سواءمنحيثمكانتهبينالعقودالمسماةأومنحيثالمكانةاالقتصاديةالتييحتلها،كونهاألدلة
الفعالة التي تسهل عملية التعاقد إلنجاز المشروعات ذات نفع عامأوخاص على حد سواء،
فأصبح يشكل أهمية كبيرة ذلك ،بسبب اتساع المشاريع واختالف أنواعها وتنوع األعمال وظهور

 )1المادة ()6منقواعدالترخيص والرقابةلفروعشركاتالتأمينو/أوإعادةالتأميناألجنبيةفيالمملكةالعربيةالسعودية،
وكذلك المادة ( )14من قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين األجنبية في المملكة العربية

السعودية 
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أعمالجديدةلمتكنموجودةسابقاً،لذاينظمهذاالعقدااللتزاماتالظرفيةبينطرفيالتعاقدحفاظاً
علىحقوقهم( .)1
فلم يعد نشاطالدولةكما كان محدوداً وقاص اًر على الوظائف التقليدية وعلى الدفاع وإقامة
األمن والعدل ،إذ بدأت تتدخل تدريجياً في نشاطات عدة منها النشاط االقتصادي واالجتماعي،
وكانلهذاالتدخلمبرراتعدة،كمااتخذأشكاالًمتنوعةوعلىدرجاتمختلفة،ومنضمنهذه
التدخالتهيمسؤوليات هافيإقامةمشاريعالبنىالتحتيةاإلنتاجيةوالخدميةمنها،التيمنالممكن
وصفهابالمدمرة،لكنفيظلعدمقدرةالدولةعلىإقامتهابسبباألزمةالماليةالتيتعيشهاكان
من المحتم البحث عن بدائل عدة لتمويل تلك المشاريع ،وكان من ضمنها التعاقد مع شركات
أجنبية لتنفيذمشاريع مقاولة سواء في البنية التحتيةأومن أجل بناء مرفق عامة ضخمةأ و
تطويرها( .)2
وعلىذلكيمكنأنيكونمنأكثرالغاياتالتيتمارسهاالشركاتاألجنبيةالعاملةفيالدول
النامية ،أعمال المقاولة التي ال تستطيع الشركات الوطنية القيام بها لنقص المعداتواألجهزة
ت( .)3
والخب ار 
وقدسمحالمشرع األردنيللشركات األجنبيةبمزاولةنشاطالمقاولةفي األردنيبعدتسجيلها
وترخيصها،ويؤكدذلكماجاءفيقانوننقابةالمهندسين األردنيين ( )1السماحللشركاتالهندسية

)1الفضلي،جعفر،الوجيزفيعقدالمقاولة،بيروت،مكتبةزينالحقوقية،2013،ص .11
)2سدخان،سناءمحمد،وناصر،اسراءمحمد(،)2019الطبيعةالقانونيةللتعاقدبأسلوبالدفعباآلجل،بحثمنشور،مجلة
كليةالحقوق،جامعةالنهرين،العراق،المجلد،21العدد،2ص .288

)3حيثإنأعمالالمقاوالتالتيتقومبهاهذهالشركاتهيأعمالضخمةتحتاج إلى رأسمالكبيروتملكمعداتمعينة
ال تملكها الشركات الوطنية ،باإلضافةإلىالخبرات العالمية التي قد ال تتوافرفي الدول النامية ،كما أنها قد تقدم أسعار
منافسةللشركاتالوطنيةالتيقدتشاركفيتنفيذهذهالمشاريعالضخمة .
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واالستشارية وشركات المقاوالتاألجنبية التي تمارس أعمال المقاوالت ،أن تباشر نشاطها في
األردن،ولكنهناكقيدااليسمحلهذهالشركاتبممارسةالعملفي األردن مالمتكنمسجلةفي
نقابةالمهندسين األردنيين ( .)2فقدأشارتلذلكالمادة ( /23هـ ،و)منقانونالنقابة والتيجاء
فيها":يشترطلتسجيلالمكاتب والشركاتالهندسيةغير األردنيةفيالنقابةانتكونمسجلةفي
المملكةبموجب أحكام قانونالشركاتالمعمولبه وانتنفذعقودعملهافي األردن باالشتراكمع
مكتبأوشركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منهلدى المجلس .و.يقوم المجلس
بتسجيلالمكاتب والشركاتالهندسية األردنيةوغير األردنيةفيسجالتخاصة،وعليهاانتعلم
المجلس بجميع التغييرات التي تحدث فيأوضاعها الفنيةأوفيأعداد وأسماءأعضاءالنقابة
ت الهندسيةقبلتسجيلهالدىالنقابة
العاملينفيهاوتعتبرممارسةالمهنةمنقبلالمكاتب والشركا 
ودفعهارسمالتسجيلوالرسمالسنويمخالفةألحكامهذاالقانونواالنظمةالصادرةبموجبه" .
كمانصتالمادة()24منقانوننقابةالمهندسين األردنيعلىقيدتسجيلالشركة األجنبية
التي تقوم بعمل مقاوالت فياألردنحيث جاء في نص المادةأنه" :على المؤسسات وشركات
المقاوالت الهندسية غيراألردنية التي ترغب في العمل في المملكة ان تتقدمإلىالمجلس قبل
مزاولتهااعمالهاالهندسيةبطلبخطيلتسجيلهاتبينفيهاوضاعهاالفنية واعداد واسماءالعاملين
فيهامنالمهندسينوالمهندسينالتطبيقييناألردنيينوكذلكاسماءواعدادالمهندسينغيراألردنيين
ويقومالمجلسبتسجيلالشركةالمقاولةفيسجالتهااذاتحققلهتوفرالشروطالمطلوبةبموجب

)1قانوننقابةالمهندسين رقم  15لسنة 1972المعدلبقانون رقم  2لسنة  2007والمنشورفيالعدد  4812علىالصفحة
662بتاريخ 01-03-2007والساريبتاريخ  .01-03-2007

 )2أنظر :المواد24،23من قانون نقابة المهندسيناألردنيين رقم لسنة ،1972الجريدة الرسمية ،العدد ،2357تاريخ
،1972/1/1ص .782
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أحكامهذا القانون واالنظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوي لشركات
المقاوالتشريطةان:
أ -تكونمسجلةلدىو ازرةاالقتصادالوطنيحسبأحكامقانونالشركات.
ب-يكون العاملون فياألردنمن مهندسين ومهندسين وتطبيقيين مسجلين في النقابة

ومسددينلرسومهابموجبأحكامهذاالقانون.
ج -ان تستخدم عددا من األعضاءمساوياًلمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين
االجانبالعاملينفيالشركةفيالمملكةعلىأاليقلذلكفيأيحالمناألحوالعن
عضو واحد أو انتكونمشاركةلمؤسسة أو شركةمقاوالتاردنية،بحيثيكونمجموع
األعضاءالعاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتين مساويا لمثلي عدد المهندسين
والمهندسينالتطبيقييناألجانب" .
كمايجبوأنتكونالشركةمسجلةلدىو ازرةالصناعةوالتجارةفياألردن،وفقأحكامقانون
الشركاتاألردنيالمعمولبه،وأنتكونكذلكمسجلةفينقابةمقاولياإلنشاءاتاألردنيين( .)1
أما في السعودية فقد سمح المنظم السعودي للشركاتاألجنبية بممارسة نشاطها في مجال
المقاوالت ،لكن وضع لها شروط وأحكامأكثر تفصيالً من المشرعاألردني بغية جعل السعودية
مركزتجاريوصناعيوجذبلالستثماراتالدوليةفيالمنطقة،وأعطىأفضليةللمستثمرالسعودي
فيمجال عقوداألشغالالعامة والمقاوالت،حيثنصتالمادة(/91د)مننظاماالستثمارعلى
تفضيل المؤسسات والشركات السعودية المرخص لها بالتعامل طبقاًلألنظمة-في التعامل مع
الحكومة,وقداعتبرالتاليفياولويةالتفضيلالشركاتالسعودية األجنبيةالمشتركة,ولكنوضع
)1المواد  18 ،16منقانونمقاولياإلنشاءات رقم  13لسنة ،1987الجريدةالرسمية،العدد ،3468تاريخ ،1987/4/1
ص .673
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شرطلتمتعهابهذهاالولوية,وهوانيكوننصيب رأسالمالالسعوديفيالشركة %51فاكثر،
وعلىذلك,انكاننصيب رأسالمالالسعودياقلمن %50فيالشركةالمشتركة,فلنتتمتع
الشركة بأولوية علىالشركات األجنبية,وستعتبركهذهاالخيرة,وتدخلفيمنافسةمعهاعلىقدم
المساواة .
كماصدراالمرالساميرقم/3لسنة2017فيالسعوديةبتفضيلجديدلألولوية،نصعلى
أنه" :تقتصر مقاوالت الطرق والجسور العادية والمباني الصغيرة والمتوسطة على المقاولين
السعوديين دون غيرهم،وانه يمكنتجزئةالمشاريعلتمكينالمقاولينالسعوديين من تنفيذها :وان
تقتصر المقاوالت غير االنشائية من اعمال االعاشة والصيانة والتشغيل والنظافة والنقل وتوريد
الموادالخام-وماأشبهذلك-علىالمقاولينالسعوديين".كماقصرالتعاملفيهذهالميادينعلى
الشركات السعودية ،بمعنى أنهاليجوزالتعاقدمعالشركاتالسعودية األجنبية المشتركة ،والمع
الشركات األجنبية -ولكنه حددالقاعدةبالطرق والجسورالعادية -والمباني الصغيرة والمتوسطة -
وأضافالمقاوالتغيراالنشائية .
ويخرج عن دائرة حظر التعامل مع المقاولين غير السعوديين بمقتضى االمر ما يلي:
"المقاوالتاالنشائيةالكبرى -والمباني الضخمة والطرق والجسورالتيتحتاج إلى مهاراتخاصة.
المقاوالت غير االنشائيةإذاكانت تقتضي مهارات وخبرات علمية خاصة كصيانة اجهزة العالج
بالطاقةالذرية،أ وصيانةاجهزةالليزر.علىانهرغمهذهاالستثناءاتمنقاعدةالحظرعلىغير
السعوديين,االانهتكونللشركات والمؤسساتالسعودية ,والشركات السعودية األجنبيةالمشتركة,
اولويةفيالتعاملمعالحكومةبالنسبةللمشروعاتالتيبيناها-ولكنيجبأنيكون رأسالمال
السعوديفيالشركةالمشتركةاليقلعن %51وامابخصوصتوضيحالمشروعاتالكبرىالتي
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تتطلب مستوى علميا خاصا فقد نصت المادة/3م علىأن "المشروعات الكبرى المشتملة على
تنفيذاالعمالالمدنية والميكانيكية والكهربائية ,والتيتتطلبمستوىعاليمنالتنفيذ أو استعمال
ىتقديم عروضها ثالث شركات عالمية على االقل
براءات اختراعأ وأساليب علمية،يدعىإل 
متخصصةعلىمرحلتين،وفقاًلماتنصعليهالمادة/2بمنهذاالنظام" .
والجديرذكرههناأنالسعوديةفيعام  2024ستطبققرارهاالمتعلقبالتعاملمعالشركات
العالميةالتيلهافروعفيالمملكةفقط،لجذبمزيدمناالستثمارات،ويهدفهذاالقرارإلىتنويع
القطاعاتاالقتصاديةبعيداعناإليراداتالنفطية،وينطبقهذاالقرارعلىالمؤسساتالكبرىالتي
لديها عقود معالحكومة السعوديةفقط ،وعلى ذلك فإن أي شركة لديها تعاقدات مع أي جهة
حكوميةسواءكانتهيئة أو مؤسسة أو صناديقاستثمارية أو أجهزةرسمية،سيتمإيقافالتعاقد
معهافيحالعدموجودمقرإقليميلهافيالمملكةبحلولعام .20241
أماالمشرع االماراتيفنجدأنهتشتهر اإلماراتالعربيةالمتحدة بشركاتهافيالمناطقالحرة
(تتوفرأكثر من 40منطقة حرة) حيث توفر ظروًفا ممتازةألنواع مختلفة من الشركات الناشئة:
ىذلك  ،وتمتصميمكلمنطقةحرةفياإلماراتالعربية
الصناعية ،والتكنولوجيا ،والسيارات ،وما إل 
المتحدةلنشاطمعين،هناكعدةأنواعمنالشركاتالمتاحةلتأسيسالشركاتفياإلمارات–دبي،
وهي:
 -1الشركةالمحلية–تعملفيسوقاإلماراتالعربيةالمتحدة>
 -2شركةاألوفشورمسجلةفياإلماراتالعربيةالمتحدةولكنهاتعملخارجالدولة.
 -3شركةالمنطقةالحرة–تعملفيإحدىالمناطقالحرةالعديدةفياإلماراتالعربيةالمتحدة.
)1سعدي،محمود،ماذا يعنيالقرارالسعوديبشأنالشركاتالعالمية؟،مقالمنشورعلىموقعالحرةاإلخباري ،2021
متوفرعلىالرابطاإللكتروني:https://www.alhurra.com/business :تاريخالزيارة :2021/11/20:
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 -4المكاتب الفرعية والشركات التابعة–متاحة للشركاتاألجنبية العاملة في اإلمارات العربية
المتحدة.
 -5التاجرالوحيد – يمكناستخدامهلألنشطةالتييقومبهاشخصطبيعي .لديناتشكيلشركة
فيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةوكالءيمكنشرحمتطلباتكلنوعمنشكلاألعمال.
ت في
ويجبعلى المستثمرين األجانبالذينيرغبونفياالستفادةمنتأسيسأعمال مقاوال 
اإلماراتالعربيةالمتحدةوخاصةفيدبيأنيعلمواأنهناكمجموعة واسعةمنالمناطقالحرة
طاخاصةألداءاألعمال ،يمكنللمستثمريناألجانبالذين
فيهذاالبلدحيثتُعرضعليهمشرو ً
يسعونلفتحشركةإنشاءاتاختياردبيحيثيجبأنيكونلديهمشريك محلي ،أو فيمنطقة
حرة حيث يتمتعون بميزة الملكية الكاملة .بغض النظر عن المكان الذي يقرر فيه المرء تأسيس
الشركة،يجبعليهاحترامأحكامقانونالبناءفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةالذيتمتعديلهفي
عام  ،2013عدالحصولعلىالرخصة التجارية ،وهيتصريحالعملالمتعلقبتأسيس الشركة،
يجب على شركة المقاوالت تعيينمتخصصين،مثل المهندسينأواالستشاريين،الذين يمكنهم
التقدم بطلب للحصول على رخصة البناء الالزمة لبدء أنشطتها .سيكون االستشاري مسؤوالً عن
تقييمالتربةفيموقعالبناء .تُعرفرخصةالبناءالصادرةعنبلديةدبي أو سلطةالمنطقةالحرة
صبيئية
باسم .G + 1شركات البناء في دبي يجب أيضا تقديم طلب للحصول على تراخي 
وتصاريحالعملالمدني .
بناء على ما سبق توصلت الباحثة أن المنظم السعودي كان أكثر تفصيالً من المشرع
و ً
ابطوأحكاملنشاطالشركات
األردنيبشأنالشركاتاألجنبيةوعملهافيمجالالمقاولة،ووضعضو 
األجنبيةفيمجالالمقاوالتلحمايةالمقاولالسعودي،وسعتأحكام وق ارراتالمنظمالسعوديإلى
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دعمالمقاولالوطني وتعزيز توجه االجهزةالحكوميةفيمجال ترسيةالمشاريعاالنشائية وكذلك
الصيانيةعلىالتحولالمكثفمنمجالالشركات األجنبية إلى مجالالشركاتالوطنية,وندعو
المشرع األردني إلى تالشيذلكأيضاًبالنصعلى أحكام تحميالمقاول والشركاتالوطنيةعلى
حسابالشركاتاألجنبيةللعملفيمجالالمقاوالت .
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الفصل الرابع:

انقضاء الشركات األجنبية
عندما تكثر النزاعات القضائية على الشركة تلجأ إدارتهاأ والشركاء المساهمونإلىإنهاء
وجودهاأليسببكانسواءبحلهاأوتصفيتهاأماستصدارقرارقضائيبذلك،لغايةالهروبمن
ت،وبمجردانقضاءالشركةأليسببمنأسباباالنقضاءيكونهناكالعديدمنالنزاعات
االلتزاما 
والدعاوىالقضائيةمنأجلاستيفاءجميعاألطرافلحقوقهممنالشركةسواءكانوامساهمين أ و
إداريين أو مجردمتعاملينمعالشركة،لذلكفإنالشركاتاألجنبيةعلىوجهالخصوصفيحال
واجهةنزاعاتومشاكلبخصوصالتزاماتاألطرافالمختلفةبينالشركةوالشركاءوالغير،لذايلجأ
كثيرمنالقائمينعلىأمرالشركات األجنبيةإلنهاءوجودهاذلك محاولةمناإلداريينالشركاء
والمساهمينفيهالالنتهاءمنهذهالنزاعاتوالخالفاتبخصوصهذهااللتزامات .
ويقصدبمفهومانقضاءالشركةبشكلعام" :انحاللالرابطةالقانونيةالتيتجمعالشركاءغير
أنهناكحاالتالنقضاءالشركة األجنبيةتختلفعنالحاالتالعامةالنقضاءالشركة األجنبية
مثلحالةانقضائهافيالبلدالمضيفتنقضيتبعاًلالنقضاءالشركةاألم،وهناكحاالتحددها
قانونالشركاتاألردنيةخاصةالنقضاءالشركةاألجنبيةمثلانتهاءعملهافيالبلدالمضيف( .)1
وقدعالجتنصوصقانونالشركات األردنيوكذلكالقانونالمدني األردنيوقانوناالعسار
األردنيحاالتانقضاءالشركة األجنبيةمنخاللتطبيقعليهاالقواعدالعامةلحاالتاالنقضاء
للشركاتالعادية الوطنية  ،وفيهذاالفصلسنقومببحثحاالتانقضاءالشركة األجنبيةالتيهي
موضوعدراستنا،وذلكوفقالتفصيلاآلتي :
)1معوض،يوسفحميد،الموجزفيقانونالشركاتالتجارية،منشوراتالحلبيالحقوقية،بيروت،2016،ص .45
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المبحث األول :األسباب العامة النقضاء الشركات األجنبية.
المبحث الثاني :اعسار الشركات األجنبية في ظل قانون االعسار األردني.

المبحث األول:
األسباب العامة النقضاء الشركات األجنبية
يؤدي تحقق متطلبات التأسيس التي أشترطها القانون في الشركةاألجنبيةإلىاكتسابها
للشخصية المعنوية ،فتبقى محتفظة بهذه الشخصيةالمستقلة بها عن أشخاص مؤسسيها ما لم
يعتريها سبب من أسباب االنقضاء التي تؤديإلىحلها ،وبالتالي تصفيتها ،وتختلف أسباب
االنقضاءباختالفالشركةوطبيعتهاالقانونية .
صأثناء قيامها بنشاطاتها االقتصادية
كماتواجه الشركاتاألجنبية على وجه الخصو 
صعوبات واضطرابات مالية واقتصادية جمة التي تعيقهاأوتوقفها عن مزاولة نشاطها وتنفيذ
التزاماتهاحيثتؤديبهاإلىالتعثرومنثماإلفالس،وذلكنظ اًرلضخامةالمشاريعالتيتقومبها،
واتساع نشاطها في التجارة الدولية وضخامة رأس المال الذي تجمعه ،باإلضافة المتداد المدة
الزمنيةالتيتمارسنشاطها .
وتنقضيالشركة األجنبيةبأسبابعامةإمابتصفيتها أو اندماجها أو انقضائهابانتهاءالغاية
من التي أنشأت من اجلهاوغيرها من األسباب الني أوردها المشرعاألردني في القانون المدني
األردنيوتحديداًفيسياقالمادة()601من ه (،)1وسيتمفيهذاالمبحثتناولذلكوفقالتقسيم
اآلتي :

)1نصتالمادة()601منالقانونالمدني األردنيعلىانه":تنتهيالشركةبأحداألموراآلتية-1 :انتهاء مدتهاأوانتهاء
العملالذيقامتمنأجله-2.هالكجميعرأسالمالأورأسمالأحدالشركاءقبلتسلمه-3.موتأحدالشركاءأوجنونه
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المطلب األول :انقضاء الشركة األجنبية بانتهاء مدتها أو الغاية من إنشائها.
المطلب الثاني :تصفية الشركات األجنبية.
المطلب الثالث :االندماج كسبب النتفاء الشركة األجنبية.

المطلب األ ول:
انقضاء الشركات األجنبية بانتهاء الغاية من إنشائها
األصلأنتكونإجازةتأسيسشركةأجنبية أو فرعهالمدةمحدودة،وهذهالمدةتتحددعادةً
باألجلمحددفيالعقد أو االتفاق،حيثينقضيالشركة والفرعبحلولاألجلالمحددوذلكألن
وجودالشركةفياألردنيرتبط أصالً بتنفيذه مشروع محدد خاللفترة زمنية معينة،فإذا ما حل
()1
ٍ
،فإنهينقضيعندئذسببمنحالشركةاألجنبيةإجازةتأسيسفرعلهافياألردن،
األجلالمحدد

وبالتاليتتحتمتصفيته،وهذامايستفادممانصتعليهالمادة()601منالقانونالمدنياألردني،
ونصالمادة(/240أ) منقانون الشركاتاألردني بأنه":أ-لغايات هذا القانون يقصد بالشركة
األجنبية العاملة ،الشركةأ والهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة اخرى
جنسيتهاغيرأردنية ،وتقسم من حيثطبيعةعملهاإلىنوعين.1 :شركات تعمللمدة محدودة،
وهيالشركاتالتيتحالعليهاعطاءاتلتنفيذاعمالهافيالمملكةلمدةمحدودةينتهيتسجيلها
با نتهاءتلكاالعمالمالمتحصلعلىعقودجديدة،وعندهايمتدتسجيلهالتنفيذتلكاالعمال،
ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل اعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.2.شركات
تعملبصفةدائمةفيالمملكةبترخيصمنالجهاتالرسميةالمختصة" .

أوإفالسهأوالحجرعليه -4إجماع الشركاءعلىحلها-5 .صدور حكمقضائيبحلها"ويقابلهاالمادة()302منقانون
الشركاتاالتحادياالماراتيلكنهاختلففياألسباب .

)1عبدالماجد،سعيد،مرجعسابق،ص .77
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وكذلكالمنظم السعوديأشار بشكل غير مباشر أن الشركاتاألجنبية يتم ترخيصها لتنفيذ
أعمال محددةأ ولمدة زمنية محددة وذلك وفق ما ورد في المادة ( )202من نظام الشركات
السعودي على أنه..." :إذا كان وجود الشركةاألجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة
وخالل مدة محددة يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك
األعمالوتنفيذها،ويشطبتسجيلهابعدتصفيةحقوقهاوالتزاماتها ."......
وعلى ذلكفالمشرعاألردني والسعوديأشاراإلىأن بعضالشركاتاألجنبيةيتم ترخيصها
لمدةمحدودةوينتهيتسجيلهابانتهاءتلكاألعمالفيحاللميتمتجديدتلكالعقود،وبعدذلكيتم
شطبتسجيلهابعدتنفيذأعمالكاملةوتصفيةحقوقهاوتسديدالتزاماتها .
كماأورد المشرع االتحادي اإلماراتي األسباب العامة النقضاء الشركات ومنها الشركات
األجنبيةوذلكتحديداًفيالمادة()302منالقانوناالتحادياالماراتيللشركاتوالتيأشارفيها:
"مععدماإلخاللباألحكامالخاصةبانقضاءكلشركةتنحلالشركةألحداألسباباآلتية :
 -1انتهــاءالمــدةالمحــددةفــيالعقــدأوالنظــاماألساســيمــالــمتجــددالمــدةطبقـاًللقواعــدال ـواردة
بعقدالشركةأونظامهااألساسي.
تالشركةمنأجله "..........
 -2انتهاءالغرضالذيأسس 
وعموماً،فإنإنجازالشركة األجنبية أو فروعهاالمشروعالذيتأسسمناجلهفي األردن أو
السعوديةاليؤديدائماً إلى تصفيته،إذيمكنأنيبقىالفرعللشركة األجنبيةقائماًإذاماتعاقد
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على تنفيذ مشروع آخر ،بشرط أن يتم التعاقد خالل قيامهبتنفيذ المشروع األول وقبل مباشرته
بإجراءاتالتصفية،وأنيقومالفرعبإبالغمسجلالشركاتبتعاقدهمجدداً( .)1
أما استحالة تنفيذ المشروع فإنه يؤديإلىانحالل المعاهدةأوالعقد بقوة القانون ،وبالتالي
يكون من الطبيعي أن يؤديإلىانتفاء بسبب منح إجازة تأسيس فرع الشركةاألجنبية ومن ثم
انقضائهوتصفيته،واالستحالةالتيتؤديإلىانقاءالفرعقدتكونماديةكأنتنفذالمادةالخامالتي
تتعامل معها الشركةاألجنبيةأوتكون استحالة قان ونية كأن تصدر الدولة قانوناً يمنع استمرار
الشركةاألجنبيةمزاولةالعملالذيمنحتامتيازهأوترخيصاًبمزاولته( .)2
فقداعتبرالمشرعاألردني والسعودي واإلماراتياستحالةإتمامالغايةالتيأنشأتمناجلها
يمن ومن الحاالتغير اإلراديةالتي بتوافرها تصفى الشركةاألجنبية وهذا ما
الشركاتاألجنب 
نصتعليهالمادة()1/601منالقانونالمدنياألردني .
وتجدرالشركةهنا إلى أنتلكؤفرعالشركة األجنبيةبتنفيذالمشروعالمتعاقدعليهمعجهة
إدارية أردنية يؤديإلىسحبالعمل منالشركةاألجنبيةأوفروعها ،وبالتالي فأن مبرر وجود
الشركةاألجنبيةفياألردنقدانتفىوهذايؤديبالنتيجةإلىانقضاءالشركةأوفروعها .

المطلب الثاني:
االندماج كسبب النقضاء الشركة األجنبية
يعداالندماجوسيلةمنوسائلالتركزاالقتصاديونشوءالمشروعاتالكبيرةوتحقيقالتكامل
االقتصادي بين المشروعات المشتركة وزيادة حجم هذه الوحدات ،إذ يهدف هذا التركزإلىنقل
)1شرشاب،أزهريالحاج،مرجعسابق،ص .196
 )2علي ،ذكرى عباس ،الجزاءات اإلدارية التي تفرض على المتعاقد مع اإلدارة ،بحث منشور في مجلة الفتح ،العدد
األربعون،بغداد،2019،ص .146
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سلطةالرقابة والسيطرةعلىمجموعةمنالمشروعاتاالقتصادية إلى واحدةمنها،تكونلهاالقدرة
علىفرضالسياسةاالقتصاديةعلىسائرالمشروعاتالداخلةفيالتركزاالقتصادي( .)1
ص
وقدترغبالشركاتفي زيادةقوتهادون زيادة رأسمالها ،أو بتخفيضنفقاتهادون إنقا 
فعاليتها ،أو الحدمنعملياتالمنافسةبينهاوبينشركةأخرىتقومفيذاتالموضوع،وتحقيقاً
لرغبتها هذا تلجأ الشركاتإلىعملية قانونية تسمى الدمجأواالندماج فتنصهر الواحدة في
األخرى،كذلكالشركاتاألجنبيةفإنهاغالباًماتلجألالندماجأماللتغلبعلىشركةمحليةبهدف
توسيعنطاقنشاطها،وبالتاليالحصولعلىقوةإضافيةعلىالصعيدالوطني ،أو فناءشركتين
ت.ويتضحمنهذاالتعريفان
أو أكثر وقيامشركةجديدةتنتقلإليهاذممالشركاتالتي انقض 
االندماجيتمعبراحدىالوسيلتين :
األولى(المزج):حلالشركاتالقائمةجميعهاوتأسيسشركةجديدةمكانها،حيثيتمحلالشركات
كلها،تسمىالشركةالدامجة،اماالشركاتالمنحلةتسمىالشركاتالمندمجة،وتنتقلجميعأصول
وخصومهذهاألخيرةإلىالشركةالدامجة( .)2
الثانية(الضم) :بقاء شركة واحدة وحل الشركات األخرى ،حيث تحل الشركات جميعها باستثناء
واحدة ،تسمى الشركة الدامجة ،أما الشركات المنحلة تسمى الشركات المندمجة ،وتنتقل جميع
أصولوخصومهذهاألخيرةإلىالشركةالدامجة( .)3
واليعتبراندماجاًقيامالمصفيببيعموجوداتشركةبعدحلهاإلىشركةأخرىتسهيالًلعملية
ى
التصفية ،أوقيامشركةبشراءعدداًمنأسهمشركةأخرى،أوبتقديمالشركةجميعموج وداتهاإل 
)1العكيلي،عزيز،الوسيطفيالشركاتالتجارية،دارالثقافة،عمان،2007،ص .523
)2عبدالماجد،سعيد،مرجعسابق،ص .39
)3القليوبي،سميحة،مرجعسابق،ص .132
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شركةأخرىمقابلسنداتصادرةمنهاالمقابلاسهم،أوباتفاقشركتينأوأكثرعلىالعملتحت
إدارةمشتركة،ألنهفيهذهالحاالتالسابقةتحتفظكلمنالشركتينبشخصيتهاالمعنويةالسابقة
واالندماجيفترضزوالالشخصيتينالمعنويتينونشوءشخصيةمعنويةجديدة،أوعلىاألقلزوال
الشخصيةالمعنويةإلحدىالشركتينواندماجهافيالشخصيةالمعنويةللشركةاألخرى،بحيثيبقى
للشركتينأوللشركاتالمندمجةشخصيةمعنويةواحدة( .)1
وكذلك ال يعد اندماجاًقيام مجلس إدارة الشركة المساهمة باستثمار أموالهافي إنشاء شركة
فرعيةأو وليدة،وإنكانتعمليةتعادلعليةاالندماجمنالناحيةاالقتصادية،ولكنهاتختلفعنها
منالناحيةالقانونية،ذلكاناالندماجيترتبعليهزوالشخصيةالشركةالمندمجة،أماالشركة
الناشئةفهي مستقلة قانوناً عن الشركة األم ،ويتمثل هذا االستقالل في شخصية معنوية للشركة
الناشئةمتميزعنشخصيةالشركةاألم )2(.
ان االندماج أيضاًمن أسباب انقضاء الشركةاألجنبية ويعرف على أنه" :ضم شركتينأ و
أكثر قائمتين من قبل ،إما بإدماج إحداهما في األخرى،أوبتأليف شركة جديدة تندمج فيها
الشركاتالقائمة"(.)3ويقعبصورتيناثنتينهما :
الًتتحدان إلنشاء شركة جديدة تحل محلها في الحقوق
 .1اندماج شركتين قائمتين فع 
وااللتزامات،عندهاتفقدالشركتانالمندمجتانتبعالذلكشخصيتهماالمعنويةلصالحالشركة
الجديدة.

)1العكيلي،عزيز،مرجعسابق،ص .133
)2شرشاب،أزهريالحاج،انشاءالشركة وانقضاؤها وتصفيتها وفقاًللقانون وأحكامالقضاء بدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة
وجمهوريةالسودان،دراسةمقارنة،2010،ص .190

)3طه،مصطفىكمال،القانونالتجاري(الشركاتالتجارية)،دارالنهضةالعربية،القاهرة،2010،ص .339
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 .2اندماجعنطريقاستغراقشركةلشركةأخرى،حيثيتسعنطاقالشركةالدامجةوتنقضي
الشركةالمندمجةوتفقدشخصيتهاالمعنوية(اندماجالضم) )1(.
يترتب على االندماج بصورتيه السابق ذكرهما فقدان الشركة لشخصيتها المعنوية ،وهذا له
األثراألكبرعندوجودشركةأملهافروعوكاتبتمثيلفيدولأخرى،حيثأنهحتىولوتمتع
فرع الشركةاألجنبيةأومكتبها بشخصية معوية ال يصلح تسميتها مستقلة عنشخصية الشركة
األم ،ولكن وجودها يكون لصالح المتعاملين مع فروع الشركاتاألجنبية ومكاتب تمثيلها ،الذين
عادة ما يكونوا من الوطنيين داخل أراضي الدولة المضيفة للشركةاألجنبية ،ولكن عند اندماج
ى
الشركةاألجنبيةهذايعنيفقدانالشركةاألصلية(األم)شخصيتهاالمعنويةبالتاليهذاسيؤديإل 
انحاللها وانحاللفروعهاومكاتبهاتبعالذلك،فانانقضاءاألصليستوجببناءعليهانقضاءكل
ماهومتعلقبه .
والمشرعاألردني لم يعرف االندماج فبدأ مدخله لمعالجة موضوع االندماج بالنص على
الشروطوطرقاندماجالشركاتفيالمادة()222منقانونالشركات األردني،ويؤدياالندماج
ىانقضاء الشركة المندمجة ،ولكن دور المرور بمرحلة التصفية إذا تشكل موجودات
قانوناًإل 
الشركةالمندمجةحصةالشركاءالتيتدخلفيرأسمالالشركةالدامجةأوالجديدة،ونظمالمشرع
األردنيعمليةالدمجفيقانونالشركات األردنيفيالمواد()239-222نظ اًرألهميةاالندماج
إلجراءاتوالشروطالالزمةلعمليةاالندماجمعمراعاةحقوقالشركاءوالغيرتجاهالشركات
ووضعا 
المندمجة .

 )1محرز ،أحمد محمد ،اندماج الشركات من الوجهة القانونية (دراسة مقارنة) ،ط ،1دار النهضة العربية للنشر ،القاهرة،

،1997ص .62
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أمابالنسبةالندماجالشركات األجنبيةوفروعهافقدنظمها المشرع األردني بنصهعليهافي
المادة( )122منقانونالشركات والتيجاءتعلىالنحواآلتي .":باندماجشركة أو أكثر مع
شركة أو شركاتاخرىتسمى (الشركةالدامجة) وتنقضيالشركة أ و الشركاتاالخرىالمندمجة
ى
فيها وتزول الشخصية االعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجةإل 
تالتالية ."...
الشركةالدامجةبعدشطبتسجيلالشركةالمندمجةوذلكوفقاًلإلجراءا 
ولم يحدد القانوناألردنيفيقانون الشركات رقم 22لسنة 1997وتعديالتهشكلالشركة
القائمةالتيستندمجفيهافروعأووكاالتالشركاتاألجنبيةأ وشكلالشركةالجديدةالتيستؤسس
بعد اندماجها مع تلك الفروعأوالوكاالت ،كما منح القانوناألردني فروع ووكاالت الشركات
األجنبيةالشخصيةاالعتباريةلفروعووكاالتالشركاتاألجنبيةنتيجةلذلكتختلفالشركةالوطنية
الدامجةأوالجديدة فروع ووكاالت الشركةاألجنبية خالفة قانونية عامة فيما لها من حقوق وما
ت (.)1أماحاالتاالندماجالتيعالجهاالقانون األردنيوبينأثرهذااالندماج
عليهامنالتزاما 
علىشخصيةالشركاتفكانتعلىالنحواآلتي :
 -1الحالةاألولى:اندماجشركة أو أكثرمنشركةمعشركةأخرىتسمىالشركةالدامجةبحيث
تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها االعتبارية ،وفي هذه الحالة يطرأ تعديل على
شخصيةالشركةالدامجةمعبقائهامحتفظةبشخصيتهاوهذامانصتعليهالمادة(/222أ)
منقانونالشركاتاألردنيوتنتقلإلىالشركةالدامجةحقوقوالتزاماتالشركةالمندمجة.
 -2الحالة الثانية :اندماج شركتينأوأكثر إلنشاء شركة جديدة تختلف عن الشركات المندمجة
بحيثتنقضيالشركاتالمندمجةجميعهالتظهرالشركةالجديدةوبشخصيتهاالجديدةالمختلفة
)1عبدالماجد،سعيد،مرجعسابق،ص .67
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عنكلشخصيةمنشخصياتالشركاتالمندمجةالمادة(/222ب)قانونالشركاتاألجنبية
وتعتبرالشركةالجديدةخلفاًللشركاتالمندمجةوتحلمحلهافيالحقوقوااللتزامات.
 -3الحالةالثالثة:هذهالحالةتقتربمنالحالةالثانيةفيالشكل واالثارولكنهناكتكونالشركة
تشركاتاجنبيةاألصلبحيثتكونبعدذلكشركةأردنيةيتم
الجديدةمكونةمنفروعووكاال 
تأسيسها وفقاُ لقانون الشركاتاألردني وبالتالي تظهر الشركات الجديدة بشخصية اعتبارية
جديدةوكذلكتتمتعبالجنسيةاألردنيةفيحينتنقضيتلكالفروعوالوكاالتوتذوبشخصيتها
شركةاردنيةوتزولعنهاالصفة األجنبيةوفقمانصتعليه

االعتباريةوتتبدلصفتها إلى 
المادة(/222أ)2/منقانونالشركات األردني،وفيجميعاألحوالالبدمنمراعاةإجراءات
التأسيس والتسجيل والنشر للشركة الدامجة الجديدةأوالناشئة عن الدمج وكذلك شطب
الشركاتالمندمجةفيسجلالشركاتوفقنصالمادة()321منقانونالشركاتاألردني( .)1
وفيالتشريعالسعوديلمينصبشكلمباشرعلىاندماجالشركاتاألجنبيةوأخضعهاللقواعد
العامةالتينظمتاندماجالشركاتالوطنيةوهذامانصتعليهالمادة()191مننظامالشركات
السعوديلسنة  2015والتيجاءفيها-1":يكون االندماجبضمشركة أ و أكثر إلى شركةأخرى
قائمة أو بمزجشركتين أو أكثرلتأسيسشركةجديدة.ويحددعقداالندماجشروطه،ويبينطريقة
تقويمذمةالشركةالمندمجةوعددالحصص أو األسهمالتيتخصهافي رأسمالالشركةالدامجة
أوالشركةالناشئةمناالندماج-2.اليكوناالندماجصحيحاًإالبعدتقويمصافيأصولالشركة
المندمجةوالشركةالدامجة،إذاكانالمقابلألسهمأوحصصالشركةالمندمجةأوجزءمنهأسهماً
ب فيكلاألحوالصدورقرارباالندماجمنكلشركة
أو حصصاًفيالشركةالدامجة-3 .يج 
)1وهذاماأكدتهمحكمةالتمييزاألردنيةبقرارهارقم،98/405ص1041سنة،1989وكذلكقراررقم،94/182ص873
سنة،1995أشارلهغطاشة،احمدعبدالكريم،الشركاتالتجارية،دارالثقافة،عمان،2012،ص .73
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طرففيه،وفقاًلألوضاعالمقررةلتعديلعقدتأسيستلكالشركة أو نظامهااألساس-4 .ال يحق
للشريكالذييملكأسهماًأو حصصاًفيالشركةالدامجة والشركةالمندمجةالتصويتعلىالقرار
إالفيإحدىالشركتين" .
ورتبالمنظم السعوديعلى االندماج للشركات بانه تنتقل جميع حقوق الشركة المندمجة
والتزاماتها إلى الشركةالدامجة أو الشركةالناشئةمناالندماجبعدانتهاءإجراءاتالدمجوتسجيل
الشركةوفقاًألحكامالنظام .
ى
لكنمايؤخذعلى المنظمالسعودي فيمايتعلقبنصوصاندماجالشركاتأنهلميشير إل 
ي
مصير الشخصية االعتبارية للشركةأوالشركات المندمجة وهذا ما نص عليه المشرعاألردن 
والذيكانأكثردقةووضوح والمشرعاالماراتيالذيأشار إلى االندماجبينالشركاتفيالقانون
االتحاديلسن ة 2015بشأنالشركات ولميشيربشكلخاصحولاندماجالشركات األجنبيةبل
نصفيالمادة()283منالقانوناالتحاديإلىاالندماجنصتعلىانه-1":استثناءمنأحكام
المواد()198،199،197يجوزللشركةبموجبقرارخاصيصدرمنالجمعيةالعموميةومافي
حكمهاولوكانتفيدورالتصفيةأنتندمجفيشركةأخرىعنطريققيامالشركاتالمندمجة
بإبرامعقدفيمابينهابهذاالشأن. 2 .معمراعاةالقواعدالمعمولبهالدىالمصرفالمركزيفي
حال اندماج الشركات المرخصة من قبله ،ويصدر الوزير القرار المنظم بالنسبة لجميع الشركات
عداالشركاتالمساهمةالعامة،فيصدرمجلسإدارةالهيئةالقرارالخاصبها" .
ويؤدياالندماجوفقالقانوناالتحادياالماراتي إلى انقضاءالشخصيةاالعتباريةللشركة أو
الشركاتالمندمجةوحلولالشركة الدامجة أو الشركة المتكونةمناالندماج محلها أو محلهمفي
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جميعالحقوق وااللتزاماتوتكونالشركةالدامجةخلفاًقانونياًللشركة أو الشركاتالمندمجة،وهذا
ماجاءفيالمادة()291منالقانون
االتحادياالماراتيللشركات .

ومن خالل ما سبق يتضح للباحثة أن اندماج الشركات له دور كبير في حياة الشركات
األجنبية وبالذات في تطوير هذه الشركات واندماجها وتطويرها ،وأن المشرعاألردني واالماراتي
نظماموضوعاندماجالشركاتاألجنبيةبشكلأفضلممانظمهالمنظمالسعودي .
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المبحث الثاني:

إعسار الشركات األجنبية في ظل قانون االعسار األردني
يعدقانوناالعسار األردنيالجديدانقالباًإيجابياًفيالنظامالقانوني األردنيوذلكمنناحية
الغاءهنظاماإلفالسالقائمعلىفكرةاستئصالالتاجرالمفلسحمايةللثقة واالئتمان واحاللفكرة
اإلنقاذأوالنهوضبالمنشأةالمتعثرة من خاللإعادةالتنظيم لتمكينها منإعادةممارسة نشاطها
االقتصادي،وقدهجرالنظامالقانوناألردنيالتفرقةالتقليديةبيناالعسارواالفالسبعدأنألغى
جميع أحكام اإلفالسالواردةفيقانونالتجارة،وجعلنطاقتطبيققانوناالعساريشملالتاجر
وغيرالتاجرويشملحالةالتوقفعندفعالديون،تجاريةكانتأمغيرتجارية،كمايشملحاالت
أخرى(العجزوالتجاوز) .
وتصبحالشركةمعسرةإذالميكنلديهاأصولكافيةأوسيولةلتغطيةديونهاو/أ واليمكنها
سدادديونهافيتواريخاالستحقاق.أيضا،تقععلىعاتقالمديرينمسؤوليةمعرفةماإذاكانت
الشركةتتداولأمالأثناءاإلعسارويمكنأنيتحملواالمسؤوليةالقانونيةعناالستمرارفيالتداول
فيهذاالم وقف.ويعتبرقرارتعيينالحراسالقضائيين والمصفين واإلداريينمنمسؤوليةهيئات
التمويلالمناسبة(مثلالبنوكومؤسساتاإلقراض) أو الدائنين أو المحاكم أو المديرين أو الشركة
نفسها،حسباإلجراء( .)1
منناحيةأخرى،يقصدبالسيولةقدرةالشركةعلىتحويلأصولها إلى أموال أو اشباهاموال
بأسرعوقتممكندونالمساسالسلبيبسعرهذهاألصول.ويقصدبهاأيضا،قدرةالشركةعلى

1) Business Recovery Services, Insolvency in brief: A guide to insolvency terminology and
procedure, p.9 www.pwc.co.uk/insolvencyinbrief
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بيعالسنداتأواألسهمالتيبحوزتهابكمياتكبيرةأيضادونالمساسالسلبيبسعرهذهالسندات
أواألسهم )1(.
ومنخاللهذاالمبحثسنقومبتناول أحكام االعسارللشركاتفيالتشريعاتالمقارنةمحل
الدراسةوذلكوفقالتفصيلاآلتي :

المطلب األول:
التعريف بإعسار الشركات وأسبابه
جاءتالقوانينبتنظيماالعسارفينظمهاتنظيماًدقيقاًمفصالً،فانقسمتالقوانينفيهانقساماً
بيناً ،فذهبت بعض القوانين لتجعل المدين المعسر التاجر وغير التاجر يخضع لنظام واحد وهو
نظام اإلفالس التجاري ،والبعض اآلخر من هذه القوانين أخضع بعض حاالت اإلعسار لقانون
اإلفالسالتجاري(،)2أمااالتجاهالحديثلبعضالقوانينذهبإلىتنظيماإلعسارالمدنيباإلضافة
إلىتنظيماإلفالسالتجاري،فالتاجرالمفلسيختلفعنالمزارعالمعسر،فاألولممكنأنيصفى
تصفية جماعية ،ويعين مصفي لهذه األموال بخالف المعسر المدني فالقانون لم يجعل المعسر
المدني يبلغ مبلغ المفلس التجاري مراعاة الختالف مركز المدين المدني عن التاجر المفلس(.)3
ومنخاللهذاالمطلبسنركزفيالتعريفعلىاالعسارالتجاريللشركات،وبيانأسبابإعسار
الشركات،وذلكوفقالتفصيلاآلتي :

 )1شيبان،نبيلأحمد،وحسن،ديناكنج ،قاموساركابيتاللعلومالمصرفية والمالية،دارالقرمللنشر،بيروت،2004 ،ص
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 )2أساسالبالغة:الزمخشري،جارهللاأبيالقاسممحمودبنعمر–مطبعةدارالفكر–بيروت1994م .
 )4المصباحمنير:أحمدبنمحمدبنعليالفيومي–مكتبةلبنان1987م .
 )3الزبون ،علي ناصر ،حماية الشركات في ظل قانون االعساراألردني ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت ،المفرق،
األردن،2021،ص14ومابعدها .
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الفرع األول :تعرف إعسار الشركات
عرفاالعسارفيالفقهعدةتعريفاتمنها":ضيقالحالمنجهةعدم المال"،ومنها"تعذر
الموجودمنالمال والمعسرمناليجدفيملكهمايؤديهبعينه واليكونلهمالوباعهألمكنه
أداءالدينمنثمنه" .
وعرفهقانون االعساراألردنيفيالمادةالثانية منهاالعسار بأنه" :توقفالمدينأو عجزه
عنسدادالديونالمستحقةعليهبانتظام أو عندتجاوزإجماليااللتزاماتالمترتبةعليهإجمالي
قيمةامواله"،أمااالعسارالوشيكفهو":الحالةالتييتوقعفيهاأنيفقدالمدينالقدرةالمستقبلية
علىسدادديونهعنداستحقاقهاخاللستةأشهررغمقدرتهالحاليةعلىسدادها"( .)1
أما المنظم السعودي فلم يتعرض في نظام التنفيذ السعودي الصادر عام1433هـ ،رغم
تنظيمهلهفإنالنصوصالمتعلقةبهتوضحأنالمنظمأعطاهالمعنىالفقهي،فنصتالمادة()78
منهعلىأنه":إذاادعىالمديناالعساروظهرلقاضيالتنفيذقرائنعلىإخفائهألمواله،فعلى
قاضيالتنفيذبموجبحكميصدرهاستظهارحالة"،كمانصتالمادة()84منذاتالنظامعلى
انه":اليجوزالحبسالتنفيذيللمدينإذاأثبتإعساره" .
أماالمشرعاإلماراتيفنجدهسارعلىخطىالمشرع األردنيفيإقرارقانوناتحاديبشأن
االعسار لسنة ،2019وعرف االعسار بانه" :مواجهة صعوبات مالية حاليةأ ومتوقعة تجعل
المدينغيرقادرعلىتسويةديونه" .
وطبقاًلذلكتصبحالشركةمعسرةإذالميكنلديهاأصولكافية أو سيولةلتغطيةديونها وال
يمكنها سداد ديونها في تواريخاالستحقاق ،كما يتضح للباحثة اختالف مفهوم المعسر في الفقه
 )1قانوناالعساراألردنيرقم21لسنة2018والمعدللسنة .2021
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الشرعي عنه في القانون بشكل عام ،فالمعسر في الفقه هو من ليس لديه مال يكفي للوفاء
باحتياجاته الشخصية ،ويأخذ في القانون مفهومه التجاري نفسه ،وهو كل من زادت ديونه على
أموالهبحيثلميعدقاد اًرعلىسدادديونهالمستحقة .
الفرع الثاني :أسباب إعسار الشركات
هناكأسبابعديدةومتنوعةإلعسارالشركات،ويمكنمنخاللهذاالفرعالتطرقلهاعلى
النحواالتي :
أوال :يعود سبب تعسر الشركة وحصول النقص في سيولتها المالية نتيجة عدة أسباب:
 .1األزمةالماليةالعالميةالتيأثرتعلىالشركاتبشكلسلبيوجعلتالبنوكترفضتمويل
الشركات ،وهذا بدوره أثر على سيولة الشركات وجعلها غير قادرة على سداد االلتزامات
المستحقةالمترتبةعليها.
 .2نتيجةعدمقدرةالشركةعلىتسييلاألصولالتيتمتلكهانتيجةعدموجودمنيشتريها أ و
النخفاضقيمةهذهاألصولبشكلكبير،بالتالي،أثرتاالسعارالمتدنيةبشكلسلبيعلى
األصول ،أو أيضابسببحاجةعمليةبيعاألصولهذه إلى وقتكافيمنقبلالمشتري
ليقومبفحصهاجيداوالوصولإلىسعرمناسبله.
نااللتزامات
 .3تعثر الشركات بعدم موازنة الشركة ما بين الدخل المالي الذي تحققهوما بي 
المترتبةعليها )1(.

 )1العنزي،عصامخلف،تعثرالمؤسساتالماليةاالسالمية،نقصالسيولة ،والطرقالمقترحةلمعالجته،جامعةقطر،كلية
الشريعةوالدراساتاإلسالمية،مجلةكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية،المجلد،30العدد،2012،30ص .13
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ثانيا :توجد مجموعة من األسباب ،تتمثل بـ:
 .1خسارة السوق ،حيث لم تدرك الشركات الحاجةإلىالتغيير في سوق متقلصأومتغير
بسببتأكلهوامشأرباحهاأوبسببتجاوزخدماتهاتقنيا.
 .2فشل اإلدارة في اكتساب المهارات المناسبة ،أما من خالل التدريبأوالشراء ،والتفاؤل
المفرطفيالتخطيط،والمحاسبةغيرالحكيمة،ونقصالمعلوماتاإلدارية.
 .3فقدان التمويل طويل األجل ،واإلفراط في المديونية ،ونقص رأس المال العامل  /التدفق
النقدي.
 .4النفقاتالعامةالزائدة،والمشاريعالجديدة/التوسع/االستحواذ(.)1
ثالثا :توجد عدة عوامل داخلية وخارجية تسبب ظاهرة اإلعسار:
أ .العواملالداخلية :
 .1بعدمكفايةرأسالمال،وعدموجوداحتياطياترأسمالكافية.
 .2ارتفاعمستوىالديون ،وارتفاعالتكاليف ،والخسائرالمتكررةفينشاطالتشغيل،وعدم
مراقبةالنقد،وترديدوراناألصولالمتداولة.
 .3عدموجودخطةاستراتيجية.
 .4عدمالقدرةعلىمواكبةالتغيراتفيالتكنولوجيا،وتشغيلاآلالت والمعداتمنخفضة
اإلنتاجيةالتيتزيدمنتكلفةاإلنتاج.
 .5وجودمنتجاتوخدماتأقلتنافسية.

1) SCHILLIG, M.2014. Corporate Insolvency Law in the Twenty-first Century: State Imposed
of Market- Based?. Journal of corporate law Studies, volume 14. Issue (1), p.39.
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 .6االدارةغيرالمالئمة،وعدمفعاليةالمدير،والق ارراتالخاطئةمنفريقاإلدارة،وغياب
القيادة.
 .7التواصلغيرالكافيوغيرالفعال،وعدماليقينبشأنعوائدالمشروعفيالمستقبل،
وأنشطةالتسويقوالمبيعاتغيرالفعالةلحجبالمعلوماتعنالحالة.
 .8ضعفأوعدم فاعلية نظام الرقابة الداخلية ،باإلضافةإلىعدم وجود نظام إنذار
مبكر(.)1
ب .العواملالخارجية:

 .1وجودأزماتفيالقطاعالذيتعملبهالشركة.
 .2وجودأزماتداخلالبلدالذيتعملبهالشركة.
 .3خصائصالبيئةاالقتصاديةوالماليةوالضريبيةواالجتماعيةوالقانونيةوالبيئية.
 .4أسعارصرفالعمالتاألجنبية.
 .5التغييراتفيتفضيالتالمستهلك.
 .6فقدانالسيولةمنجانبالمقاولين.
 .7نقصالسيولةأوإفالسعميلمهميمثلموردرئيسيللشركة.
 .8سياسةالمنافسةغيرالشريفةأ,غيرالمشروعة.
يساهمعددمنميزاتأطراإلعسارفيالبـدءالمبكـرفـيعمليـةالتسـويةوإتمامهـابسـرعة،
وتتمثلهذهالميزاتبمايلي :

)1) Argenti, J. (1976). Corporate Collapse, The Causes and Symptoms, McGraw Hill (in:
Zimmerman, F.M. (2002). The Turnaround Experience. The Real-world in Revitalizing
Corporations, McGraw Hill.
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 .1يجب استخدام أدوات اإلنذار المبكر على نطاق واسع ودمجها مع آليات الحل الوقائي.
يجبأنتمكنأدواتاإلنذارالمبكرالفعالةالشركاتالمدينة ،والسيماالشركاتالصغيرة
والمتوسطةالحجم،مناختبارسالمتهاالماليةبانتظام.وينبغيأنتضمن-عندالحاجة-
اللجوءفي الوقت المناسبإلىخيارات إعادة هيكلة الديون الوقائية من قبل المدينأ و
الدائن.
 .2يجبأنتكوناالتفاقاتغيرالرسميةبمشاركةالمحكمةمحدودةومتاحةوأنيتمتشجيعها.
هذاهوالحالبشكلخاصعندماتكونقدرةالنظامالقضائيوخبراتهالماليةمنخفضة ،أ و
إذاأصبحمكتظابسببمستوىمنهجيلضائقةالديون.منأجلتفضيلمشاركةالدائنين
فياإلجراءاتالمبكرة،الينبغيلشروطالتنفيذ(أغلبيةالتصويتالمطلوبة ،وأنواعالدائنين
المشمولين،وتوافرأدواتالتسويةالمتقدمةوماإلىذلك)أنتضرباإلجراءاتغيرالرسمية
أو الوقائيةمقارنةباإلعسارالرسمي(،ومعذلك،ينبغياالعترافبأنالتصويتباألغلبية
قد ينطوي على ضرر لصغار الدائنين،على سبيل المثال ،الشركات الصغيرة والمتوسطة
التيلديهاائتماناتغيرمضمونةفيضوءالعالقاتالتجارية).
 .3ينبغي أن تكون إجراءات اإلعسار سهلة البدء لكل من المدينين والدائنين وفق معايير
واضحة.وينبغيتطبيقمعاييربدءمبسطةتستند إلى قواعدعلىطلباتالمدينينللدخول
فياإلجراء.أيضا،يجبأنيكونلدىالدائنينإمكانيةبدءاإلجراءاتالرسمية/الوقائية/
غيرالرسمية.تماشيامعهذاالمبدأ،يرتفعمؤشرحلاإلعساركلماكانمناألسهل على
أيمنالطرفينبدءاإلجراء.
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ومنخاللماسبقتجدالباحثةأن اإلعسار يشير إلى القواعدالتيتحددكيفيةالتصرففي
األصول المتعثرة حتى يتسنى للشركة االستمرار في نشاطهاأوتحويل أصولهاإلىاستخدامات
أكثر إنتاجية .وقد أظهرت األزمات السابقةسواء األزمة الماليةالعالميةأوحتى أزمة جائحة
كورونا أنمنالمرجححدوث زياداتحادةفيحاالتاإلعسارفيمؤسساتاألعمال والشركات
ت،وفي البلدان النامية ،يمكن أن تتضاعف األضرار
األجنبيةوفي حاالت التعثر المالي للشركا 
بسببأنظمةاإلعسارالتيتؤديبشكلغيرمتناسب إلى تصفيةالشركات  -حتىعندماتكون
قابلةلالستمرارحتىأنهمنالمحتملأنتؤديهذهاألنظمةإلىموجةمدمرةمنحاالتاإلفالس
السابقةألوانها،إذيمكنأنتتركأطراإلعسارالضعيفةمايسمىبالشركات"شبهالميتة"متعثرة،
بحيثتواصلعملهامعتمدةعلىتأجيلسدادديونها ،وعاجزةفيالوقتنفسهعلىاالستثمارفي
نشاطجديد،ممايحرمالشركاتالسليمةمناالئتمان .

المطلب الثاني:

إجراءات االعسار للشركات األجنبية في ظل قانون االعسار
في بيئة األعمال التي تعمل بشكل صحي من الضروري تطوير أساس قانوني ليس فقط
لتشغيل الشركاتالناجحةولكن أيضاً لتسوية الشركات غير الناجحة التي يجب إنهاؤها ،حيث
تصبحالشركةالفاشلةمفلسةأو معسرةعندماالتكونقادرةعلىسدادالتزاماتها أ واتخاذترتيبات
أخرىمعالدائنين،ومؤخ اًرقامتالعديدمنالدولبمراجعةوتعديلقوانينهاوفقاًلذلك،ومنهااألردن
الذي وضع قانون اعسار أخضع فيها األشخاص الطبيعيين (تجار وغير تجار) وأشخاص غير
طبيعيين(شركاتوغيرها)( .)1

)1المحيسن،أسامةنائل،الوجيزفيالشركاتالتجاريةواإلفالس،دارالثقافةللنشروالتوزيع،2008،ص .293
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وتخدم إجراءات االعسار هدفين حيث يتمثل الهدف األول برضا الدائنين الذي هو موضع
ى العملية
الخالف،أماالهدفالثانيفهواالقتصادالكلي والذييشيرإلعادةاألصولاإلنتاجية إل 
اإلنتاجية ،وال بد من اإلشارةإلىإجراءات اإلعسار الطويلة تؤديإلىصعوبة تحقيق هذه
األهداف.لذلكينبغيمنحيثالمبدأأنتحددإجراءاتاإلعسارمسارالخروجمنالسوقبحيث
يكون تصرف جميع المشاركين هو األكثر فعالية ،أما في حالة عدم قدرة الشركة على الوفاء
بالتزاماتهاأليسببمناألسباب،سيتبعذلكاإلنهاءوقداليتصرفالمديندائماًبشكلفعال،
لذلكفأنالخياراألفضلهونقلسلطةاتخاذالقرار إلى الدائنينالذينيجبتلبيةمطالباتهممن
توزيعاألصولالمتبقيةألنهماألكثرتحفي اًزلتخصيصاألصولبكفاءة( .)1
ومنخاللهذاالمطلبسنبيناألحكامالقانونيةلقانوناالعسارومدىانطباقهاعلىالشركات
األجنبية،وذلكوفقالتفصيلاآلتي :
الفرع األول :نطاق تطبيق قانون االعسار
تنطاقتطبيقالقانونبقولها":تسري
أشارتإلىنطاقتطبيقالقانونالمادة(/3أ)منهوالتيحدد 
أحكامالقانونعلىكلشخصيمارسنشاطااقتصادياوهم :
بالمؤسسات الفردية وأصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم
 .1الشخص الطبيعي(أصحا 
كاألطباءوالمهندسينوالمحامين)والمعنوي(الشركاتالتجاريةوالمدنيةبمافيهاالشركاتالحكومية)
ب
باستثناءالشركاتالمستثناةفيالفقرة 

)1العنزي،عصامخلف،تعثرالمؤسساتالمالية واإلسالمية(نقصالسيولة) والطرق المقترحةلمعالجته،جامعةقطر،كلية
الشريعةوالدراساتاإلسالمية،مجلةكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية،المجلد،30العدد،2014،30ص .18
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.2النشاطاالقتصادي:النشاطالذييمارسهالشخصبقصدتحقيقالربحأوالمكسـببمـافـيذلـك
النشاطالتجـاريوالصـناعيوالز ارعـيوالمهنـيوالخـدميوالحرفـيإذاقـانوناالعسـاراليسـريعلـى
التاجرفقطوانمايشملغيرالتـاجروالتسـريأحكـامالقـانونعلـىإجـراءاتالتصـفيةالتـيتـتموفقـا
ألحكامقانونالشركاتألسبابالتتعلقباإلعسار .
والتسري أحكام القانونعلىإجراءاتاإلفالس أو التصفيةالتيبدأتقبلنفاذ أحكامه .وال
تسري أحكام القانونعلىشركاتالتأمين والبنوك والجمعيات والنوادي والو ازرات والدوائرالحكومية
والبلديات(م -3ب) والتسري أحكام القانونعلىاألشخاصالخاضعينللقانونالمدنيباستثناء
أصحابالمهنالمسجلين والمرخصلهمبالعملطبقاللتشريعاتالنافذة.وتمالغاء أحكام اإلفالس
والصلح الواقي الواردة في المواد من ( )290ولغاية ( )477من قانون التجارة رقم ( )12لسنة
 .1966
الفرع الثاني :الجهة المخولة بتقديم طلب إشهار اإلعسار واآلثار المترتبة عليه
يعد اإلعسار وسيلةيلجأإليهاالدائنونللحصولعلىالحمايةالتييحققهالهمهذااإلعسار
سواءبالنسبةلتصرفالمدينفيأمواله أو بمنعتسابقالدائنين إلى اكتسابالمزايالحقوقهم،لذا
فإن إشهار اإلعسار يجب أن يطلبه المدينأوأحد الدائنين ولكن ال يجوز للمحكمة أن تشهر
اإلعسارمنتلقاءنفسها،وعليهفقدحصرقانوناإلعسارالجهاتالتيلهاحقتقديمطلبإشهار
اإلعساروهيوكماأشارتإليهاالمادة()6منالقانونالمديننفسه،أوبناءعلىطلبأحددائنيه
أوطلبمراقبالشركات .
فإشهاراإلعساربناء على طلب المدين ،ألن للمدين أن يتقدم للمحكمة المختصة بطلب
إشهارإعسارهإذااضطربتأعمالهالمالية وتوقف عن دفع ديونهمستحقةاألداء،أوعجز عن

110

سدادديونهأوفيالحالةالتييتوقعأنيفقدقدرتهالمستقبليةعلىسدادديونهعنداستحقاقهاخالل
قدرته على سدادها ،وذلك كون ان المدين أدرى الناس بحقيقة وضعه المالي،
ستة أشهر رغم 
واعترافهبعجزهعنالوفاءوطلبإشهارإعسارهحمايةلحقوقدائنيهوإثباتالحسننيته،إذأنطلب
إشهاراإلعسارالمقدم منالمدين يسمعفيحالةاإلعسارالفعلي واإلعسارالوشيك وذلك على
اعتبارأنالمدينهوأعلمالناسبحالتهوحقيقةوضعهالماليبحيثيتوجبعلىالمدين،وأيمن
األشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا ولو لم يحصل على موافقة الشركاء
المساهمينأنيتقدمبطلبإشهاراإلعسارخاللمدةشهرينمنتاريخعلمهالفعلي أو المفترض
بأنهمعسرمعاإلشارةإلىأنهذهالمدةالتسريعلىطلبإشهاراإلعسارالوشيك،وحيثرتب

المشرعاألردني جزاء على المدين في حال حدوث ضرر ناجم عن عدم تقديم طلب إشهار
اإلعسارخاللمدةشهرينمنتاريخعلمهالفعلي أو المفترضبأنهمعسرإذأنالمحكمةتملك
صالحيةإصدارقرارتمنعبموجبهالمخالفمنممارسةأينشاطاقتصاديلمدةالتقلعنسنة
ت( .)1
والتزيدعنخمسسنوا 
كماأنإشهاراإلعساربناءعلىطلبالدائنومراقبالشركاتفالمشرعاألردنيأجازللمدين
أنيتقدمبطلبإشهارإعساره،إالأنالمدينوبقصدإخفاءمركزهالماليبغيةالتغلبعلىاألزمة
ال ماليةالتيلحقتبه،لذلكأجازالمشرعللدائنينالتقدمبطلبإشهارإعسارالمدينبعدأنيثبت
منأنالمدينفيحالةإعسارفعليبحيثيرفقبطلبهبينهعلىوجوددينلهفيذمةالمدين،
ق
وشرط دينالدائن الذي تقدم بطلب اعسار مدينه تتمثل بما يلي-1:معينالمقدر-2،مستح 
األداء-3غيرمعلقعلىشرط.والفرقبينالدائنبدينكبيرأوصغيروالبينالدائنبدينعاد

)1انظرالمادة()6منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
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أو ممتاز أو مضمونبرهنوعلىدائنالمدين أو المراقبعندتقديمطلبإشهارإعسارأنيثبتا
أنالمدين فيحالةإعسارفعليوبحيثيكونإعسارالمدينفعليافيعدةحاالتأشارتإليها
المادة()10منقانوناإلعسار( .)1
وفيحالأنوجدتالمحكمةبأنطلبإشهاراإلعسارالمقدممنالدائن أو مراقبالشركات
موافقاللشروطفتتولىتبليغهللمدين مع حافظةالمستنداتالمرفقة به خالل مدة خمسةأيام من
تاريختقديمه (،)2وللمدينأنيعترضعلىالطلبخاللمدةعشرةأياممناليومالتاليالتاريخ
تبلغهعلىأنيرفقباعتراضهالبيناتالالزمةإلثباتدفوعهوإذالميعترضالمدينورأتالمحكمة
أنالشروطالمنصوصعليهافيهذاالقانونمتحققةفتصدرقرارهابإشهاراإلعسارخاللمدة
خمسةعشرةيومامنانتهاءالمدةالممنوحةللمدين(.)3
وفيحالأنتقدمالمدينباالعتراضعلىالمحكمةأنتقررتعينموعدللنظرفيالطلب
واالعتراض على أن ال تتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم االعتراض على الطلب،
ودعوةالمدين والدائنينالذينقدمواطلبإشهاراإلعسارللمحاكمة،وللمحكمةأنتستمعألقوال
أيمنالخصومدونحضورالخصماآلخر،إذا رأتذلكمناسبا،وللمحكمةومنتلقاءنفسها أ و
بناءعلىطلبأحدالخصومأنتعينخبي ار أو أكثرلبيان رأيهفيمدىتحققأسباباإلشهار،
واتخاذإجراءاتتحفظيهللمحافظةعلىقيمةأموالاإلعساروحمايةحقوقاألطرافجميعهمأ وأن
تحدمنصالحياتالمدينفيممارسةنشاطهاالقتصادي (.)4وبحيثتصدرالمحكمةقرارهافي

)1انظرالمادة()10منقانوناإلعساراألردنيلسنة 2018وتعديالته .
)2انظرالمادة()11منقانوناإلعسارلسنة2018وتعديالته .
)3للمزيدانظرالمادة(/11ب)منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
)4انظرالمادة()12منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته 
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الطلبتدقيقاوبصفةاالستعجالخاللمدةعشرةأياممنتاريخآخرجلسة،وخاللخمسةعشر
ت( .)1
يومامنتاريختقديماالعتراضمنالمدينفيحالعدمتعيينجلسا 
أما بخصوص مضمونقرارإشهار االعسارللشركة تنظر محكمة البداية طلب إشهار
اإلعسارتدقيقاً،وفيحالةكانالطلبموافقاألحكامالقانونفإنهاتصدرقرارهابإشهاراإلعسار-
الًوطبقاًللقواعدالعامة-علىبياناتمعينةهيالوقائعوالقراروالتسبيب( :)2
مشتم 
 .1المعلوماتالشخصيةوالتجاريةالخاصةبأطرافالطالببمافيذلكموطنكلمنهم.
 .2إذاكانطلبمقدمامندائنيالمدين أو المراقبفيجبأنيتضمنالقرارإلزامالمدينبتقديم
الوثائق المنصوص عليها في المادة ( )8من هذا القانون خالل مدة عشرة أيام من تاريخ
صدورقرارإشهاراإلعسار.
 .3تحددالمحكمةصالحياتالمدينفيإدارةأموالهوالتصرففيها.
 .4إذاقررتالمحكمةفرضقيودعلىالمدينفيإدارةذمةاإلعسار أو التصرففيهافيشتمل
القرارعلىأمرلمدينيالمدينبسدادأيالتزاماتمستحقةللمدينلوكيلاإلعسار.
 .5تعين وكيل اإلعسار مع بيان اسمه ورقمه الوطني ورقم رخصة المزاولة ،وعنوانه لالتصال
والتبليغوتحديدصالحياتهفيإدارةذمةاإلعساروالتصرففيها.
 .6أي إجراءات تحفظيه تتخذها المحكمة لحماية ذمة اإلعسارإلىحين تولى وكيل اإلعسار
مهامه.
 .7دعوةدائنيالمدينللتقدمبمطالباتهملوكيلاإلعسارخاللمدةثالثينيومامنتاريخنشرقرار
ن ( )1بحيثيتولىوكيلاإلعسار
إشهار اإلعسارفيالجريدةالرسميةوفقاألحكام هذاالقانو 
)1انظرالمادة(/12ب)منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
)2انظرالمادة()13منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
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خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار اإلعسار تبليغ الدائنين
المسجلين في قيود وسجالت المدين ودعوتهم للتقدم بمطالباتهم ،ويتولى وكيل اإلعسار تبلغ
قرار إشهار اإلعسار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وللجهةالمسجللديهاالمدينولممثلالعمالإنوجد( .)2
ى علمكلمنيهمهأمره،
وحيثنجدبأنالمشرعأوجبنشرقرارشهراإلعسارليصل إل 
فيبادرإلىاتخاذ اإلجراءات الكفيلة للمحافظة على حقه ،وقد حددت المادة ( )16من قانون
اإلعسارالوسائلالتييتمبهانشرحكمالصادربإشهاراإلعساروهي( :)3
 .1ينشر قرار إشهار اإلعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على
صالحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها ،وتحديد اسم وكيل اإلعسار مع الطلب من
الدائنينالتقدمبمطالباتهمويعتبرقراراإلشهارنافذامنتاريخهذاالنشر.
 .2ينشرقرارإشهاراإلعسارعلىالموقعاإللكترونيللمدينإنوجد.
 .3تلزم المحكمة المدينأووكيل اإلعسار باإلعالن عن قرار إشهار اإلعسار عن طريق
نشرإعالنفيصحيفةيوميةمحلية أو صحيفةصادرةفيأيدولةأخرىيكونللمدين
فيهانشاطاقتصاديوبأيطريقةأخرىتراهاالمحكمةمناسبة.
 .4ويصار إلى تسجيلقرارإشهاراإلعسارفيسجلالشركاتلدىدائرةمراقبةالشركات
وفيسجلاإلعساروفيأيسجلخاصبأموالالمدين .
أماعنتنفيذحكمشهراإلعسار،فإنهيعتبرنافذامنتاريخنشرهفيالجريدةالرسمية .

)1انظرالمادة()13منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
)2انظرالمادة()14منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
)3انظرالمادة()16منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
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وألنقانوناإلعساريهدفإلىإيجادإطارتشريعيلمعالجةإعسارالمدينسواءأكانشخصا
اعتبارياأوطبيعياوتشجيعهعلىتصويبأوضاعهالماليةوتمكنهمنالخروجمنحالةالتعثرالتي
تعرضلها،وتحقيقالتوازنمابينالحاجةإلىمعالجةضائقةالمدينالماليةوبينمصالحمختلف
األطرافالمعنيةمباشرةبتاكالضائقةالمالية،ولتحقيقهذاالهدف رتبالمشرععلىصدرقرار
إشهار اإلعسارعدة آثاريتعلق بذمته المالية وتصرفاته إذا أنقانون اإلعسار مكن المدين من
االحتفاظ بصالحيةإدارةأعمالهالمعتادةتحتإشرافوكيلاإلعسار( )1إذأنهلميرفعيدالمدين
عن إدارة أمواله والتصرف بها ،وعليه فإن المشرعاألردني وفي ظل قانون اإلعسار ميز بين
حالتين :
الحالةاألول:إذاكانطلبإشهاراإلعسارمقدمةمنقبلالمدينفالمدينيحتفظبصالحية
إدارة أعماله المعتادة ومتابعة أي إجراءات قضائية منظورة كمدعأومدعي عليه بعد إشهار
اإلعسار على أنه ال يحق له إسقاط تلك اإلجراءات بشكل اختياريأواإلقرارأ والموافقة على
نتيجتهاإالبموافقة وإشرافوكيلاإلعسار(،)2فتمكينالمدينمناالحتفاظبالسيطرةالكاملةعلى
أعمالالمنشأةيعززفرصةنجاحعمليةإعادةالتنظيمخاصة وأنالمدينيكونعلىإلمامأكثر
بأمورهالماليةومنشأتهومعرفتهالخطواتالضروريةلجعلالمنشأةالمعسرةقادرةعلىالخروجمن
حالةالتعثر والبقاءوممايسهلمهاموكيلاإلعسار،أضف إلى أنالسماحللمدينمنمواصلة
إدارةأعمالهقديستعيدثقهالدائنينبهخاصةوإنتكللتعمليةإعادةالتنظيمبالنجاح .
أما الحالة الثانية :فهي إذا كان طلب إشهار اإلعسار مقدمة من قبل الدائنأوالمراقب
الشركات،فالدائنومراقبالشركاتيملكانحق تقديمطلبإشهارإعسارالمدينوبعدأنيثبتاأن
)1انظرالمادة()17منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
)2انظرالمادة()17منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
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المدين في حاله إعسار فعلي ،وبحيث يترتب على صدور قرار إشهار اإلعسار آثار بالنسبة
للمدين ،فقد تعلق صالحيات المدين في إدارة أموال ذمة اإلعسار والتصرف فيها وبحيث يتولى
وكيل اإلعسار صالحيات ممارسة إدارة أموال ذمة اإلعسار في حدود تيسير األعمال المعتادة،
وهذااليعنيتجردالمدينمنجميعأشكالالسيطرةعلىالمنشأةوإدارتهاإذايتولىوكيلاإلعسار
ومنخاللمشاركتهمعالمدينإدارةأمواله،إذيشرفوكيلاإلعسارعلىأنشطةالمدينويوافق
علىالمعامالتالهامة،بحيثيلزمالمدينبتقديمالمعلوماتمفصلةعنمنشأتهوشؤونهالمالية،
وعن الموجودات وااللتزامات واإليرادات والمصروفات ،وقوائم الزبائن ،وتفاصيل التدفق المالي
وغيرها من معلومات من شأنها تيسير إجراءات اإلعسار ،على أن تكون هذه المعلومات حديثة
ودقيقةوكاملة وأنتقدمفيأقربوقتبعد بدءاإلجراءاتمعوجوبإتاحةالوقتالكافيللمدين
لجمعالمعلوماتذاتالصلةفعندمايكونبإمكانالمدينالوفاءبهذاااللتزامفقديعملذلكعلى
تعزيزثقةالدائنينفيقدرتهعلىمواصلةإدارةالمنشأة .
وحرصامنالمشرعاألردنيعلىإدارةذمةاإلعساروالتصرفبهابشكلفعالوسليمفقدمنح
دائنيالمدينووكيلاإلعسارومنخاللالمحكمةحقطلبوقفصالحيةالمدينفيإدارةذمة
اإلعسار والتصرف بها،أوتعليق النشاط االقتصادي كلياأوجزئيا بناء على مبررات
موضوعية( ،)1وبعد االستماعإلىأقوال المدين ووكيل اإلعسار وممثلي العاملين لدى المدينأو
تجريد المدين من صالحية إدارة ذمة اإلعسار والتصرف فيها بحيث يحل وكيل اإلعسار محل
المدينسواءبصفتهمدعياأومدعىعليهفيأيإجراءاتقضائيةمقامةقبلإشهاراإلعسار .

)1انظرالمادة(/17ز)منقانوناإلعساراألردنيلسنة2018وتعديالته .
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الفصل الخامس:

الخاتمة ،النتائج والتوصيات
أوالً :الخاتمة
وفيخاتمةهذهالدراسة الموسومة بـ" :مدى كفاية التشريعات الناظمة للشركات األجنبية في
األردن :دراسة تحليلية مقارنة"،والتيتممنخاللهاتناولمحاورثالثبخصوصتنظيمالشركات
اءاتوأحكام تأسيسهافيالتشريع

األجنبية ،المحوراألولتناولنافيهاتعريفالشركة األجنبية وإجر
األردني والسعودي واإلماراتي ،وكذلك المحور الثاني خصصناه لبحثإدارة الشركاتاألجنبية
ونشاطها،والمحور الثالثواألخير خصصناه لبحثأحكامانقضاء الشركةاألجنبية وتسوية
النزاعاتالناشئةعنها،وتأسيساًعلىماسبقتوصلتالباحثةإلىمجموعةمنالنتائجوالتوصيات
والتييمكنإجمالهاعلىالنحواآلتي :

ثانياً :النتائج
 .1سمحالمشرعاألردنيوالمقارناستجابةلمتطلباتالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةبترخيص
الشركاتاألجنبيةومنحهاشخصيةقانونية رتبتعليهاالتزاماتووفرتلهاحقوقلتمارس
نشاطها االقتصادي واالستثماري والتجاري على أراضيها من أجل رفد االقتصاد الوطني
وتشجيعاًلالستثمار.
 .2أن الشركاتاألجنبيةبموجبالتشريعاألردني والمقارنتتمتعبشخصية معنوية مستقلة
وبذمةماليةولها هيئاتإداريةمنفصلةتتولىالتعبيرعنإرادتهاوالدفاععنمصالحها.
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 .3رتبالمشرعالسعودي واإلماراتي المسؤوليةالشخصية والتضامنية للشركات األجنبيةالتي
تمارسنشاطاًتجارياًفيالدولةالمضيفةدونالحصولعلىالترخيصالالزموذلكحماي ًة
لمصلحةالمتعاملينمعها .
 .4أنالمنظمالسعوديكانأكثرتفصيالًمنالمشرعاألردنيبشأنالشركاتاألجنبيةوعملها
ابطوأحكام لنشاطالشركات األجنبيةفيمجالالمقاوالت
فيمجالالمقاولة،ووضعضو 
لحمايةالمقاولالسعودي.
 .5اليوجداختالفجوهريحولطريقةتسجيلالشركاتاألجنبيةوالوثائقالمطلوبةلتسجيلها
فيالتشريعاتالقانونيةمحلالدراسة.
 .6أن المنظم السعودي حظر على للشركاتاألجنبية أن تعرضأوتصدر أوراقاً مالية
لالكتتابأوالبيعداخلالمملكةإالبمايتناسبمعنظامالسوقالمالية .
 .7جنسية الشركة من المسائل ذات الطابع الخاص ،والتي يجب أن تحدد ،شأنها في ذلك
شانالشخصالطبيعي،وذلكلتعين ربطالشركةبدولةمعينةتمييزابينالشركاتالوطنية
والشركاتاألجنبية،ولحلمشكلتيالتنازعبينالقوانينوالتمتعبالحقوق.
 .8إناألخذبمعيارمركزاإلدارةالرئيسيالفعليهواألكثرثباتا واستق ار ار،وهوالذييمكن
أن تحدد على اساسه جنسية الشركة ،مع عدم إغفال أهمية معيار محل التكوين (عقد
اإلنشاء)منالناحيةالعلميةلتحديدجنسيةالشركةالرئيسيةالعاملةوغيرالعاملة.

ثالثاً :التوصيات
اتيوالمنظمالسعوديبأفرادتشريعخاصينظممختلف
يواإلمار 
 -1توصيالباحثةالمشرعاألردن 
النواحي القانونية المتعلقة بالشركاتاألجنبية ابتداء من االعتراف وانتهاء بكيفية تنفيذ
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االلتزامات المترتبة على هذه الشركات فيأي نشاط دخل فيه داخل الدولة المضيفة وذلك
بالرجوع إلى نصوص واضحةتحددالتكييفالصحيح،وتطبيقالقاعدةالمناسبةعلىعالقة
تلك الشركات مع الغير.وتقترح الباحثة على سبيل المثال "يجب أن يشتمل عقد الشركة
األجنبيةأوفروعها على تحديد األعمال التي ستقوم بها ووجوب حفاظها على االقتصاد
األردنيواالمتناععنالمنافسةغيرالمشروعةمعالشركاتالوطنية".
 -2توصيالباحثةبضرورةقيامحكوماتالدولالمضيفةللشركاتاألجنبيةاعتمادشروطومعايير
محددة لتقييم طلبات االستثماروتعديل التشريعاتاالستثماريةبما يتوافق مع متطلبات
االستثمارمنأجلجلبالمزيدمنالشركاتاالستثمارية األجنبية إلنعاش االقتصادالوطني
األردني.
 -3توصيالباحثةبضرورةقيامالمشرع األردنيبالنصبموجبقوانيناالستثمار والشركاتتقييد
نشاط الشركاتاألجنبية في بعض المجاالت االقتصادية الحيوية ،كالصناعات العسكرية
وقطاع االعالم واألنشطة ذات النفع العام بحيث يقصر االستثمار فيها على المشروعات
الوطنية،لتجنبسيطرةوهيمنةالشركاتاألجنبيةعلىهذهالمجاالتالحيويةوالحساسة.
 -4األجدربالمشرع األردنيأنيضعنصاً خاصاً لتحديدالنشاطالذييمارسهالفرع وشروطه،
واألشخاصالتييحقلهاإبرامالعقودمعالشركاتاألجنبية .
 -5توصيالباحثةبأنيكونالمفوضبالتوقيععنالشركةاألجنبيةيحملجنسيةالدولةالمضيفة
وذلكحفاظاً علىمصلحةالمتعاملينمعها،فيحققلهمذلكالطمأنينةالمطلوبةفيالتعامل
معمثلهذاالنوعمنالشركات.
 -6ضرورة حصراألعمالالتيتمارسهاالشركة األجنبيةغيرالعاملةبمااليجعلهناكمجاالً
للشكوالتفسيروذلكأسوةًبالمنظمالسعودي .
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 أبو الهيجاء ،لؤي ماجد ،التأمين ضد حوادث السيارات :دراسة مقارنة ،عمان ،دار الثقافةللتوزيعوالنشر .2005،
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