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 بسم هللا الرحمن الرحيم

شكر وتقدير

هم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء األرض، وملء ما شئت من شيء الل

عبد، أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد، وآالئك بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك 

التي ال تحد، أحمدك ربي وأشكرك على أن يسرت لي إتمام هذا البحث على الوجه الذي أرجو أن 

 .ترضى به عني

ثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبا في برنامج الماجستير، ومعدا هذا البحث أستاذي ومشرفي 

على البحث والباحث مذ كان ،بعد هللا تعالى ،، الذي له الفضلةمحمود الشوابكالفاضل الدكتور: 

 .الشكر والتقدير والعرفان كل فله مني ؛وبحثا   إلى أن صار رسالة  ،وفكرة   ،الموضوع عنوانا  

لتفضلهم علي ؛لجنة المناقشة ،أعضاءإلى أساتذتي الموقرين،في هذا اليوم،أتقدم بشكري الجزيلو 

واإلبانة عن مواطن ،وتهذيب نتوآتها،وتقويم معوجها،فهم أهل لسد خللها؛مناقشة هذه الرسالة همبقبول

 .هللا الكريم أن يثيبهم عني خيرا القصور فيها، سائل  

فلهم في النفس منزلة وإن لم يسعف ؛على إنجاز هذا البحث،وأعانني،كل من ساعدني ،أيضا ،أشكرو 

 .فهم أهل للفضل والخير والشكر؛المقام لذكرهم
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 ملخص

تناولت هذه الدراسة موضوعا  شكل خلفا  فقهيا  وجدال  قانونيا  لم يحسم النزاع فيه بعد ، وهو إصدار 

العامة .حيث لم  األردني وخاصة شركات المساهمةالقانون األسهم الممتازة في شركات المساهمة وفق 

ينظم المشرع األردني نصا  قانونيا  في األسهم الممتازة في باب الشركات المساهمة العامة في قانون 

الشركات األردني على نحو يجيز لمثل هذا النوع من شركات إصدار األسهم الممتازة أو ال يجيز لها 

زة في باب الشركات المساهمة الخاصة ذلك ، في حين أن المشرع األردني قد نظم إصدار األسهم الممتا

( إصدار أنواع من األسهم تختلف فيما بينها من 68في قانون الشركات األردني ،حيث أجاز في المادة )

حيث القوة التصويتية ومن حيث األفضلية في توزيع األرباح على المساهمين وحقوق وأولويات كل منها 

 عند التصفية .

مدى جواز إصدار األسهم الممتازة في الشركات المساهمة العامة  حولؤل ر معه التسايثو الذي  حالال

وفقا للقانون األردني. وقد أثار هذا التساؤل في األوساط الفقهية خلفا  واسعا  ، حيث قد تعددت 

االتجاهات في هذا الخصوص. وقد ناقشت هذه الرسالة هذه اآلراء الفقهية باإلضافة إلى األحكام 

اح القانون من خلل التعريف باألسهم الممتازة وأنواعها وتمييزها عن غيرها من األوراق القانونية وشر 



 س
 

المالية المشابه لها ،هذا باإلضافة إلى بيان أهم امتيازات األسهم الممتازة وتقييمها من وجهة نظر كل 

 الشركة ومالك السهم الممتاز ومالك السهم العادي.

ار مثل هذه األسهم على حقوق المساهمين العاديين وذلك موضحا  في هذه الرسالة خطورة إصد

إلخللها بمبدأ يعد من أهم المبادئ التي تنظم علقة المساهمين فيما بينهم أال وهو مبدأ المساواة في 

الحقوق بين المساهمين وهذا كله في إطار دراسة مقارنة مع التشريعات المقارنة خاصة قانون الشركات 

ت التشريعات المقارنة في موقفها من إصدار األسهم الممتازة بين تشريعات أجازت حيث اختلف ؛المصري 

إصدارها بكافة امتيازاتها وبين تشريعات أجازت إصدار أسهم األفضلية دون أسهم الصوت 

 المتعدد،تشريعات حرمت إصدارها كلية و تشريعات التزمت الصمت بشأنها .

وخّلصت الباحثة إلى أن أمر إصدار األسهم الممتازة في شركات المساهمة العامة األردنية لم يحسم 

إصدار بعد من جانب المشرع فعدم النص عليها صراحة ال يعني أن هذا النوع من الشركات ال يجوز له 

هذا النوع من األسهم خصوصا  مع وجود نماذج من شركات المساهمة العامة األردنية قد أصدرت أسهما  

ممتازة ، كما و أن عدم النص صراحة عليها ال يعني بجواز إصدارها خصوصا  أن هناك نصوص 

ا باإلضافة أن قانونية في باب شركات المساهمة العامة تقضي بالمساواة في الحقوق بين المساهمين هذ

مخالفتهالعامة نصوص آمرة ال يجوز االتفاق نصوص القانونية الخاصة بالشركات المساهمة على


