قانون ال�شركات التجارية
رقـــــم 74 /4
الباب الأول
ال�شركات التجارية ب�شكل عام
الف�صل الأول
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
ال�شركة التجارية هي عقد يلتزم مبقت�ضاه �شخ�صان �أو �أكرث ب�أن ي�شرتكوا فـي م�شروع
ي�ستهدف الربح  ،فيقدم كل منهم ح�صة فـي ر�أ�س املال تكون �إما حقوقا مادية �أو معنوية
و�إما خدمات  ،القت�سام �أي ربح تنتج عن امل�شروع .
املـــادة ( ) 2
ينظم هذا القانون الأنواع التالية من ال�شركات التجارية :
�أ � -شركات الت�ضامن .
ب � -شركات التو�صية .
ج � -شركات املحا�صة .
د � -شركات امل�ساهمة .
هـ  -ال�شركات حمدودة امل�س�ؤولية .
و  -ال�شركات القاب�ضة .
مع مراعاة الأحكام االنتقالية واخلتامية املن�صو�ص عليها فـي الباب التا�سع من هذا
القانون  ،تعترب باطلة وك�أنها مل تكن كل �شركة ال تدخل فـي نطاق �أحد �أنواع ال�شركات
املذكورة �أعاله  ،ويكون الأ�شخا�ص الذين تعاملوا با�سم هذه ال�شركة م�س�ؤولني بالتكافل
والت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن هذه الأعمال .
املـــادة ( ) 3
فيما عدا �شركات املحا�صة  ،تتمتع جميع ال�شركات التجارية بال�شخ�صية املعنوية .
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املـــادة ( ) 4
جمي ــع العق ــود والإي�ص ــاالت والإن ـ ــذارات وامل�ستنـ ــدات الأخـ ــرى الت ــي ت�ص ــدر عن ال�شرك ـ ــات
التجارية يجب �أن ت�شري �إىل ا�سم ال�شركة ونوعها ومركز عملها الرئي�سي ورقم ومكان
ت�سجيلها فـي ال�سجل التجاري  .ال تطبق �أحكام هذه املادة على �شركات املحا�صة .
املـــادة ( ) 5
با�ستثناء ال�شركة امل�ساهمة ال يجوز �أن يكون مو�ضوع �أي �شركة جتارية القيام ب�أعمال
ال�ضمان �أو ا�ستجالب املدخرات �أو الر�ساميل من اجلمهور �أو توظيف الأموال حل�ساب
الغري �أو القيام بالأعمال امل�صرفية �أو توفري خدمات النقل اجلوي التجاري .
املـــادة ( ) 6
�إن العقود الت�أ�سي�سية و�أنظمة ال�شركات التجارية  ،ما عدا العائدة منها �إىل �شركات املحا�صة
هي م�ستندات معدة الطالع اجلمهور ويجب ت�سجيلها ون�شرها عمال ب�أحكام هذا القانون
وب�أحكام قانون ال�سجل التجاري  ،كل �شخ�ص ي�صبح �شريكا فـي �شركة جتارية يخ�ضع
لأحكام عقدها الت�أ�سي�سي ونظامها  ،ال ميكن التم�سك بوجود �شركة جتارية قبل الغري
ذوي النية احل�سنة �إال منذ اكتمال �إجراءات الت�سجيل والن�شر وفقا لأحكام قانون ال�سجل
التجاري � ،إال �أنه ميكن للغري ذوي النية احل�سنة �أن يتم�سكوا بوجود ال�شركة فـي االدعاءات
املوجهة �ضد ال�شركاء فيها حتى ولو مل تكتمل �إجراءات الت�سجيل والن�شر .
املـــادة ( ) 7
على ال�شركات التجارية التي ت�ضم �شركاء غري عمانيني � ،سواء �أكانوا �أ�شخا�ص طبيعيني �أو
معنويني � ،أن تتقيد ب�أحكام قانون احلرف الأجنبية وا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
املـــادة ( ) 8
ال يجوز لل�شركاء فـي �شركة جتارية دون موافقة جميع ال�شركاء امل�سبقة � ،أن يقوموا
حل�سابهم �أو حل�ساب الغري ب�أعمال �شبيهة ب�أعمال ال�شركة  ،على �أن ال يطبق هذا القيد على
ال�شركاء فـي �شركات املحا�صة �أو على امل�ساهمني فـي ال�شركات امل�ساهمة  .ال يجوز لل�شركاء
واملديرين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة فـي �شركة جتارية  ،دون موافقة جميع ال�شركاء امل�سبقة
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�أو دون موافقة اجلمعية العامة بالن�سبة �إىل ال�شركات امل�ساهمة � ،أن ي�ستعملوا موجودات
ال�شركة �أو �أموالها مل�صلحتهم �أو مل�صلحة الغري � ،أو �أن يعقدوا بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة �أي اتفاق مع ال�شركة حل�سابهم  ،ما عدا العقود العادية من الطراز الذي تعقده
ال�شركة مع زبائنها فـي �سياق ن�شاطها العادي � .إن ال�شركاء واملديرين و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة فـي �شركة جتارية الذين يخالفون �أحكام هذه املادة هم م�س�ؤولون جتاه ال�شركة عن
الأرباح التي جنوها من هذه املخالفة وعن الأ�ضرار الناجمة عنها  .وميكن �أن تقام دعوى
العطل وال�ضرر من كل ذي م�صلحة  ،وجميع ال�صفقات التي تكون ال�شركة فريقا فيها
والتي تخالف �أحكام الفقرة ال�سابقة هي عر�ضة للإبطال .
املـــادة ( ) 9
ال يجوز للدائنني ال�شخ�صيني لأحد ال�شركاء فـي �شركة جتارية �أن يطالبوا بت�سديد دينهم
من ح�صة هذا ال�شريك فـي ر�أ�سمال ال�شركة ولكن لهم لدى حل ال�شركة �أن يطالبوا
بت�سديد دينهم من ح�صة ال�شريك فـي موجودات ال�شركة املتبقية بعد ت�سديد ديونها .
يجوز للدائنني ال�شخ�صيني لأحد ال�شركاء فـي �شركة جتارية غري ال�شركة امل�ساهمة �أن
يطالبوا بت�سديد ديونهم من ن�صيب هذا ال�شريك فـي �أرباح ال�شركة كما هي حمدودة فـي
ح�ساب �أرباح وخ�سائر ال�شركة � .أما بالن�سبة �إىل ال�شركة امل�ساهمة فيمكن فقط املطالبة
بالت�سديد من ح�صة ال�شريك فـي �أن�صبة الأرباح امل�صرح بها .
ميكن للدائنني ال�شخ�صيني لأحد امل�ساهمني فـي �شركة م�ساهمة  ،ف�ضال عن احلقوق
املن�صو�ص عليها فـي الفقرتني ال�سابقتني �أن يطلبوا بيع �أ�سهم هذا امل�ساهم فـي املزاد العلني
لي�ستوفوا حقهم من ح�صيلة البيع  ،مع مراعاة �أحكام القوانني النافذة ونظام ال�شركة .
املـــادة ( ) 10
ال ميكن �إقامة الدعوى باملطالب النا�شئة فـي ظل �أحكام هذا القانون � ،ضد �أو فيما بني
ال�شركاء فـي ال�شركات التجارية ب�ش�أن عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها �أو ب�شان �أعمال
ال�شركة  ،وال ميكن �إقامة الدعوى على مديري ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو مراقبي
ح�ساباتها �أو امل�صفني � ،أو على ورثة �أو خلفاء �أي من املذكورين  ،ب�ش�أن الأعمال التي قاموا
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بها �أثناء ممار�ستهم مبهامهم � ،إال �إذا قدمت الدعوى خالل مدة خم�س �سنوات ت�سري من
�أحدث تاريخ من التواريخ التالية :
�أ  -تاريخ الفعل �أو التق�صري الذي هو �سبب ال�شكوى .
ب  -تاريخ انعقاد اجلمعية العامة حيث �أدى فيها جمل�س االدارة ح�سابا عن عمليات
ال�شركة عن املدة التي ت�شمل الفعل �أو التق�صري الذي هو �سبب ال�شكوى املقدمة
بحق �أع�ضاء جمل�س �إدارة �إحدى ال�شركات امل�ساهمة .
ج  -تاريخ انعقاد جمعية ال�شركاء حيث قدم املديرون ح�سابا عن عمليات ال�شركة عن
املدة التي ت�شمل الفعل �أو التق�صري الذي هو �سبب ال�شكوى املقدمة بحق مديري
�إحدى ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية .
د  -التاريخ الذي قدم فيه ال�شركاء املفو�ضون فـي �شركة التو�صية �إىل ال�شركاء
املو�صني ح�سابا عن عمليات ال�شركة عن املدة التي ت�شمل الفعل �أو التق�صري الذي
هو �سبب ال�شكوى املقدمة بحق ال�شركاء املفو�ضني فـي �إحدى �شركات التو�صية .
وت�ستثنى الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة ل�سوق املال من املدة امل�شار �إليها فـي
الفقرة ال�سابقة .
الف�صل الثاين
امل�ساهمات فـي ر�أ�س املال وتوزيع الأرباح واخل�سائر
املـــادة ( ) 11
يجوز �أن تكون م�ساهمة ال�شركاء فـي ر�أ�س مال �شركة جتارية نقودا �أو مقدمات عينية
منقولة وغري منقولة � ،أو حقوقا معنوية  ،خدمات �شريك �أو �أكرث  ،وذلك مع مراعاة
الأحكام اخلا�صة التي ترعى كل نوع من �أنواع ال�شركات  .حتدد بالنقود قيمة جميع
امل�ساهمات فـي ر�أ�س مال ال�شركة وذلك فـي عقد ت�أ�سي�سها �أو نظامها .
�إذا ر�أت هيئة ح�سم املنازعات التجارية  ،بناء على �شكوى �أحد ال�شركاء �أو �أحد دائني ال�شركة ،
�إن م�ساهمة �أحد ال�شركاء العينية قد قدرت ب�أكرث من قيمتها  ،وجب على هذا امل�ساهم
�أن يدفع �إىل ال�شركة  ،نقدا  ،الفرق بني القيمة املقدرة للأموال التي قدمها وقيمتها
احلقيقية بتاريخ ح�صول امل�ساهمة .
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يكون جميع ال�شركاء فـي ال�شركة م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن جتاه دائنيها عن �أداء هذا
الفرق لل�شركة  ،ويكون لهم حق الرجوع على ال�شريك الذي قدرت م�ساهمته ب�أكرث من
قيمتها .
تزول امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها فـي هذه الفقرة �إذا مت تخمني قيمة امل�ساهمة العينية فـي
ر�أ�س املال قبل ت�سجيل ال�شركة فـي ال�سجل التجاري بوا�سطة خبري مكلف من هيئة ح�سم
املنازعات التجارية مببلغ ال يقل عن ثمانني باملائة عن القيمة املعينة فـي عقد ت�أ�سي�س
ال�شركة �أو فـي نظامها .
املـــادة ( ) 12
فـي حال عدم وجود اتفاق خمالف تعترب م�ساهمات ال�شركاء فـي ر�أ�سمال �شركة جتارية
مت�ساوية القيمة � .إذا تخلف �أحد ال�شركاء عن تقدمي م�ساهمته فـي ر�أ�سمال ال�شركة ،
كان ل�سائر ال�شركاء �إما �أن يخرجوه من ال�شركة و�إما �أن ي�صروا على قيامه مبا التزم به
جتاه ال�شركة مع احتفاظهم فـي كل من احلالتني مبا لهم �أو مبا لل�شركة من حق مطالبة
ال�شريك املتخلف بالعطل وال�ضرر .
�إذا كانت م�ساهمة �أحد ال�شركاء عبارة عن دين له بذمة �شخ�ص �آخر فال يعترب �أنه �أمت
م�ساهمته �إال عند قب�ض ال�شركة الدين من املدين �أو من ال�شريك نف�سه وتكون امل�ساهمة
بقدر ما تقب�ضه ال�شركة من الدين � ،أما �إذا كان الدين ممثال ب�سندات قابلة للتداول
ذات قيمة قابلة التحديد فـي الأ�سواق املالية  ،فيعترب مبثابة م�ساهمة عينية بقيمته فـي
الأ�سواق املالية وال يكون امل�ساهم بالدين املذكور م�س�ؤوال عن ت�سديد املدين للدين .
�إذا كانت امل�ساهمة املقدمة من �أحد ال�شركاء عبارة عن ملك �أو حقوق عينية يكون هذا
ال�شريك م�س�ؤوال جتاه ال�شركة عن العيوب اخلفية وعيوب حق امللكية و�ضامنا لها .
املـــادة (  ) 12مكررا
للوزارة احلق فـي مطالبة ال�شركات بتقدمي ميزانية مالية �سنوية مدققة وفقا للقواعد
وفـي املواعيد التي ي�صدر بها قرار من وزير التجارة وال�صناعة .
-5-

املـــادة ( ) 13
ي�شارك جميع ال�شركاء فـي �أرباح وخ�سائر ال�شركة � .إذا مل يعني عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو
نظامها �أن�صبة ال�شركاء فـي �أرباح وخ�سائر ال�شركة كان لكل �شريك �أن ينال وي�ساهم فيها
بن�سبة ح�صته فـي ر�أ�سمال ال�شركة .
�إذا مل يعني عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها �سوى توزيع الأرباح  ،ف�إن هذا التعيني يطلق
على اخل�سائر  ،والعك�س بالعك�س .
�أي ن�ص يرد فـي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها �أو �أي اتفاق �آخر يق�ضي بحرمان �أحد
ال�شركاء من امل�شاركة بالربح �أو ب�إعفائه من حتمل خ�سائر ال�شركة يكون باطال وك�أنه مل
يكن  ،وتطبق فـي هذه احلالة �أحكام الفقرة ال�سابقة .
الف�صل الثاين مكررا ()1
حتول ال�شركات
املـــادة (  : ) 13مكررا ()1
مع عدم الإخالل بالأحكام املنظمة لال�ستثمار اخلليجي و�أحكام هذا القانون املتعلقة
بكل نوع من �أنواع ال�شركات  ،يجوز حتول ال�شركة من �شكل �إىل �آخر بقرار ي�صدر طبقا
للأو�ضاع املقررة لتعديل عقد ال�شركة القائمة �أو نظامها الأ�سا�سي  ،ومبراعاة �إجراءات
و�أو�ضاع ت�أ�سي�س ال�شركة التي يتم التحول �إليها  ،وي�صدر وزير التجارة وال�صناعة قرارا
ب�شروط التحول �إىل �شركة م�ساهمة عامة .
ويجرى الت�أ�شري بتحول ال�شركة فـي ال�سجل التجاري على �أن ال ي�صبح نافذا �إال بعد براءة
ذمة ال�شركاء املت�ضامنني من التزامات ال�شركة ال�سابقة قبل الدائنني وفقا ملا ت�ضمنته
املادة التالية .
املـــادة (  : ) 13مكررا()2
ال يرتتب على حتول ال�شركة ن�شوء �شخ�ص اعتباري جديد وتظل ال�شركة حمتفظة بعد
حتولها بحقوقها والتزاماتها ال�سابقة على التحول  ،وال يرتتب على التحول براءة ذمة
ال�شركاء املت�ضامنني من التزامات ال�شركة ال�سابقة على التحول �إال �إذا قبل الدائنون ذلك ،
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ويفرت�ض هذا القبول �إذا مل يعرت�ض الدائن على التحول كتابة خالل �شهرين من تاريخ
�إخطاره ر�سميا بقرار التحول وفقا للإجراءات التي ي�صدر بها قرار من وزير التجارة
وال�صناعة .
و�إذا اعرت�ض �أي من الدائنني لدى وزارة التجارة وال�صناعة على حتول ال�شركة فال
ت�ستكمل الإجراءات �إال بعد �سداد الدين �أو ا�ست�صدار ال�شركة قرارا من هيئة ح�سم املنازعات
التجارية برف�ض االعرتا�ض .
املـــادة (  : ) 13مكررا ()3
يكون لكل �شريك فـي حالة التحول عدد من الأ�سهم �أو احل�ص�ص فـي ال�شركة التي مت
التحول �إليها يعادل قيمة احل�ص�ص �أو الأ�سهم التي كانت له فيها قبل التحول .
و�إذا كان التحول �إىل �شركة حمدودة امل�س�ؤولية وكانت قيمة ح�صة ال�شريك �أقل من احلد
الأدنى للقيمة اال�سمية للح�صة فـي ال�شركة وجب على ال�شريك تكملتها نقدا خالل �شهر
من تاريخ �إخطاره و�إال يعترب من�سحبا من ال�شركة ويتم الوفاء بقيمة ح�صته ح�سب قيمتها
ال�سوقية فـي تاريخ التحول .
الف�صل الثاين مكررا ()2
اندماج ال�شركات
املـــادة (  : ) 13مكررا ()4
يجوز لل�شركة ولو كانت فـي "طور " الت�صفية �أن تندمج فـي �أخرى من نوعها �أو من نوع
�آخر  ،ويكون االندماج ب�إحدى الطريقتني الآتيتني :
 -1بطريق ال�ضم وهو حل �شركة �أو �أكرث ونقل ذمتها �إىل �شركة قائمة .
 -2بطريق املزج وهو حل �شركتني �أو �أكرث وت�أ�سي�س �شركة جديدة تنتقل �إليها ذمة كل
من ال�شركات املندجمة .
وي�صدر قرار الدمج باالتفاق بني ال�شركات الراغبة فـي االندماج طبقا للأو�ضاع
املقررة لتعديل عقد ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي دون اتباع �إجراءات الت�صفية ،
وال ينفذ قرار الدمج �إال بعد احل�صول على موافقة ال�سلطة املخت�صة التي بينها
هذا القانون وفقا لل�شكل الذي حتولت �إليه ال�شركة .
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وبالن�سبة للبنوك و�شركات اال�ستثمار فيجب موافقة البنك املركزي على قرار
الدمج قبل تنفيذه .
وي�صدر قرار من وزير التجارة وال�صناعة بكيفية تقومي �أ�صول ال�شركات الراغبة
فـي االندماج و�إجراءات و�شروط االندماج مع مراعاة الأحكام الواردة فـي املواد
التالية .
املـــادة (  : ) 13مكررا ()5
يتم االندماج بطريق ال�ضم باتباع الإجراءات الآتية :
 - 1ي�صدر قرار من ال�شركة املندجمة بحلها ودجمها فـي ال�شركة الداجمة .
 - 2تقوم �صافـي �أ�صول ال�شركة املندجمة طبقا لآخر ميزانية مدققة و�إال اتخذت
�إجراءات تقومي احل�ص�ص العينية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
 - 3ت�صدر ال�شركة الداجمة قرارا بزيادة ر�أ�سمالها وفقا لنتيجة تقومي ال�شركة
املندجمة .
 - 4توزع زيادة ر�أ�س املال على ال�شركاء فـي ال�شركة املندجمة بن�سبة ح�ص�صهم فيها .
� - 5إذا كانت احل�ص�ص ممثلة فـي �أ�سهم وكانت قد انق�ضت على ت�أ�سي�س ال�شركة
الداجمة �سنتان جاز تداول هذه الأ�سهم مبجرد �إ�صدارها .
املـــادة (  ) 13مكررا ()6
يتم االندماج بطريق املزج وذلك ب�أن ت�صدر كل �شركة من ال�شركات املندجمة قرارا بحلها
من ال�سلطة املخت�صة املو�ضحة بعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي  ،ثم ت�ؤ�س�س ال�شركة
اجلديدة وفقا للأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،ومع ذلك �إذا كانت ال�شركة
اجلديدة من �شركات امل�ساهمة في�ؤخذ ب�آخر ميزانية مدققة �أو بتقرير اخلرباء اخلا�ص
بتقومي احل�ص�ص العينية دون حاجة �إىل عر�ض الأمر على اجلمعية الت�أ�سي�سية .
املـــادة (  : ) 13مكررا ()7
يخ�ص�ص لكل �شركة مندجمة عدد من احل�ص�ص �أو الأ�سهم يعادل ح�صتها فـي ر�أ�س مال
ال�شركة اجلديدة وتوزع هذه احل�ص�ص �أو الأ�سهم بني ال�شركاء فـي كل �شركة مندجمة
بن�سبة ح�ص�صهم فيها .
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املـــادة (  : ) 13مكررا ()8
يجب �أن يعلن عن االندماج بوا�سطة الن�شر فـي �صحيفتني يوميتني ملرتني متتاليتني
وقيده فـي ال�سجل التجاري  ،ويكون تنفيذ قرار االندماج بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من
تاريخ �إ�شهاره بالقيد فـي ال�سجل التجاري  ،ولوزير التجارة وال�صناعة بقرار ين�شر فـي
�صحيفتني يوميتني ملرتني متتاليتني  ،تخفي�ض هذه املدة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
ولدائني ال�شركة املندجمة خالل امليعاد املقرر املعار�ضة فـي االندماج لدى ال�شركة بكتاب
م�سجل  ،ويظل االندماج موقوفا ما مل يتنازل الدائن عن معار�ضته �أو تق�ضي املحكمة
املخت�صة برف�ضها بحكم نهائي �أو تقوم ال�شركة بالوفاء بالدين �إذا كان حاال �أو بتقدمي
�ضمانات كافية للوفاء به �إذا كان �آجال  ،و�إذا مل تقدم معار�ضة خالل امليعاد اعترب االندماج
نافذا .
املـــادة (  : ) 13مكررا ()9
ت�ستمر ال�سلطة املخت�صة بالإدارة فـي ال�شركات التي قررت االندماج قائمة �إىل �أن ي�صبح
االندماج نافذا .
املـــادة (  : ) 13مكررا ()10
تنتقل جميع حقوق والتزامات ال�شركة املندجمة �إىل ال�شركة الداجمة �أو ال�شركة الناجتة
عن االندماج بعد نفاذ قرار الدمج والت�سجيل فـي ال�سجل التجاري وذلك فـي حدود ما
اتفق عليه فـي عقد االندماج مع عدم الإخالل بحقوق الدائنني .
الف�صل الثالث
حل وت�صفية ال�شركات التجارية
املـــادة ( ) 14
مع مراعاة الأحكام اخلا�صة املتعلقة بحل كل نوع من �أنواع ال�شركات التجارية  ،حتل
ال�شركة التجارية لأي من الأ�سباب التالية :
�أ  -حلول الأجل املعني لل�شركة �أو حتقق �أي حدث ي�ستوجب احلل ويكون من�صو�صا
عليه فـي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها .
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ب  -حتقيق الغاية التي �أ�س�ست من �أجلها ال�شركة �أو ا�ستحالة حتقيق هذه الغاية .
ج  -انتقال جميع احل�ص�ص �أو جميع الأ�سهم فـي ر�أ�سمال ال�شركة �إىل �شريك واحد .
د � -إفال�س ال�شركة �أو خ�سارة كامل ر�أ�سمالها �أو معظمه �إذا حالت هذه اخل�سارة دون
ا�ستعمال ما تبقى من ر�أ�س مال ا�ستعماال جمديا .
هـ  -اتفاق ال�شركاء على حل ال�شركة .
و � -إذا ق�ضت هيئة ح�سم املنازعات التجارية بحل ال�شركة بناء على طلب �أي طرف
ذي م�صلحة ومن �أجل �أحد الأ�سباب ال�سالفة الذكر �أو من �أجل �أي �سبب �آخر يحد
جديا من �إمكانية ال�شركة من حتقيق غايتها .
املـــادة ( ) 15
تدخل ال�شركة  ،مبجرد حلها  ،فـي دور الت�صفية وحتتفظ ب�شخ�صيتها املعنوية بالقدر
الالزم للت�صفية وحتى انتهائها .
املـــادة ( ) 16
تنتهي �سلطات مديري ال�شركة �أو جمل�س �إدارتها عند حل ال�شركة  ،ومع ذلك ي�ستمر
املديرون �أو جمل�س الإدارة فـي عملهم وترتتب م�س�ؤوليتهم ك�أمناء على موجودات ال�شركة
�إىل �أن يتم تعيني م�صف لها ويت�سلم مهامه .
املـــادة ( ) 17
جترى الت�صفية بوا�سطة جميع ال�شركاء فـي ال�شركة �أو بوا�سطة م�صف �أو �أكرث يعينوا
مبوافقة جميع ال�شركاء �أو مبوجب ن�ص خا�ص يرد فـي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها .
فـي حال عدم وجود اتفاق من هذا النوع ب�ش�أن تعيني امل�صفني � ،أو فـي حال وجود �سبب
م�شروع يحول دون ت�سليم الت�صفية �إىل الأ�شخا�ص املعينني مبوجب االتفاق املذكور فـي
عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها  ،تتوىل هيئة ح�سم املنازعات التجارية تعيني م�صف �أو
�أكرث بناء على طلب �أي طرف ذي م�صلحة .
�إذا مت تعيني م�صفيني �أو �أكرث وجب عليهم �أن يعملوا جمتمعني ما مل تخولهم �صراحة
اجلهة التي عينتهم حق العمل باالنفراد .
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املـــادة ( ) 18
�إن امل�صفني م�س�ؤولون جتاه ال�شركة وال�شركاء والغري عن الأ�ضرار الناجتة عن �أعمالهم
املخالفة للقانون وعن �أعمالهم التي تتجاوز حدود �صالحياتهم وعن �أي غ�ش �أو �إهمال
يرتكبونه فـي �أداء مهامهم  ،وكذلك عن ت�صرفهم ت�صرف ال�شخ�ص املتب�صر فـي ظروف
معينة .
�إذا ترتبت م�س�ؤولية �أكرث من م�صف عمال بالفقرة ال�سابقة  ،يعود لهيئة ح�سم املنازعات
التجارية �أن جتعل كال من امل�صفني املذكورين م�س�ؤوال عن جميع الأ�ضرار �أو عن جزء
منها وفقا ملا ترتئي الهيئة بالنظر �إىل ظروف الق�ضية .
املـــادة ( ) 19
علــى امل�صفي ــن �أن ي�سجل ــوا فـي ال�سجــل التجـ ــاري ال�صــك القا�ض ــي بتعيينه ــم وبتحديـ ــد
�صالحياتهــم و�أن ين�شــروا ه ــذا ال�صك بالطريقــة املن�صــو�ص عليهـا لن�شــر تعدي ــالت عقد
ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها .
املـــادة ( ) 20
يجب �أن ت�شري جميع العقود والإي�صاالت والإنذارات و�أي م�ستندات �أخرى ت�صدر عن
ال�شركة  ،بعد حلها � ،إىل �أن ال�شركة هي قيد الت�صفية .
املـــادة ( ) 21
يقوم امل�صفون  ،لدى ت�سلمهم مهامهم  ،باال�شرتاك مع مراقبي ح�سابات ال�شركة �أو
مديريها � ،إن وجدوا  ،بتح�ضري جردة ب�أ�صول ال�شركة وديونها  .ي�ضع امل�صفون يدهم على
دفاتر ال�شركة و�سجالتها وم�ستنداتها وموجوداتها وي�سجلون جميع �أعمال الت�صفية فـي
دفرت يومي مي�سك وفقا لقواعد املحا�سبة املتبعة فـي التجارة ويحتفظون بجميع الدفاتر
والأوراق وال�سجالت العائدة للت�صفية .
على امل�صفني  ،عندما يطلب منهم ذلك �أن ي�ضعوا الدفاتر والأوراق وال�سجالت العائدة
للت�صفية حتت ت�صرف �أي �شريك فـي ال�شركة .
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املـــادة ( ) 22
مع مراعاة �أي قيد يفر�ضه القانون �أو �أي قيد من�صو�ص عليه فـي �صك تعيني امل�صفني ،
يعود له�ؤالء مطلق ال�صالحية لتمثيل ال�شركة و�إدارة �أعمالها واتخاذ جميع الإجراءات
الالزمة لت�صفية موجوداتها و�إيفاء ديونها  .وت�شمل �صالحية امل�صفني  ،ب�صورة خا�صة ،
�إجناز �أعمال ال�شركة العالقة ومتثيلها �أمام املحاكم ب�صفة مدعية �أو مدعى عليها واتخاذ
�أي �إجراءات للمحافظة على م�صاحلها  ،ولهم مع مراعاة القيود الواردة فـي هذه املادة � ،أن
يبيعوا موجودات ال�شركة فـي �سبيل الت�صفية .
املـــادة ( ) 23
ال يجوز للم�صفني �أن يعقدوا �أي ت�سوية مع دائني ال�شركة �أو �أن يقبلوا التحكيم نيابة عنها
�أو �أن يتخلوا عن �أي ت�أمني �أو �أي نوع �آخر من ال�ضمان يعود لل�شركة ب�أقل من كامل قيمته ،
وال يجوز لهم �أن يبيعوا موجودات ال�شركة وم�شاريعها جملة �أو يتفرغوا عنها � ،إال بعد
احل�صول على موافقة ال�شركاء بالإجماع �أو بعد موافقة هيئة ح�سم املنازعات التجارية ،
ما مل يق�ض �صك تعيني امل�صفني بخالف ذلك �صراحة  .ال يجوز للم�صفني �أن يبا�شروا
عمليات جديدة ما مل تكن هذه العمليات �ضرورية لت�صفية �أعمال ال�شركة الرهنة .
املـــادة ( ) 24
تدفع �أتعاب امل�صفني من �أموال ال�شركة  ،و�إذا مل تكن �أتعابهم حمددة فـي �صك تعيينهم
تقوم هيئة ح�سم املنازعات التجارية بتحديدها  .يلزم امل�صفون باملوجبات التي ترتتب على
الوكيل امل�أجور فيما يخت�ص بتقدمي احل�ساب عن �إدارتهم و�إعادة املوجودات التي ا�ؤمتنوا
عليها .
املـــادة ( ) 25
يقوم امل�صفون بوا�سطة الن�شر فـي اجلريدة الر�سمية وب�أية طريقة �أخرى منا�سبة بدعوة
دائني ال�شركة �إىل تقدمي ادعاءاتهم �ضد ال�شركة لتدوينها  .تبني املدة التي ميكن تقدمي
االدعاءات خاللها فـي الدعوة املوجهة �إىل الدائنني وحتدد ب�ستة �شهور اعتبارا من تاريخ
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ن�شر الدعوة للمرة الأوىل � ،إال �إذا اعتمدت هيئة ح�سم املنازعات التجارية مدة �أق�صر بعد
انق�ضاء املدة املعينة فـي الدعوة وميكن تقدمي االدعاءات �إىل هيئة ح�سم املنازعات التجارية
التي يعود لها �إذا ر�أت �أن الظروف تربر الت�أخري � ،أن ت�سمح بتدوين هذه االدعاءات فـي كل
وقت ي�سبق توزيع موجودات ال�شركة ال�صافية على ال�شركاء .
على امل�صفني  ،بعد ت�سوية جميع االدعاءات ال�صحيحة املوجهة �ضد ال�شركة واملقدمة وفقا
لأحكام الفقرة ال�سابقة � ،أن يعيدوا �إىل كل قيمة ح�صته �أو �أ�سهمه فـي ر�أ�س مال ال�شركة
كما هي مبينة فـي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها  ،و�أن يوزعوا بني ال�شركاء �أي موجودات
متبقية وفقا لأحكام عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها  .عند عدم وجود ن�ص خا�ص بهذا
ال�ش�أن توزع املوجودات الباقية بني ال�شركاء بن�سبة ح�صة �أو �أ�سهم كل منهم فـي ر�أ�س مال
ال�شركة .
�إذا مل يكف �صافـي املوجودات لتغطية القيمة الكاملة حل�ص�ص �أو �أ�سهم ال�شركاء فـي ر�أ�س
مال ال�شركة كما هي مبينة فـي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها  ،يوزع العجز بني ال�شركاء
بالن�سبة املن�صو�ص عليها لتوزيع اخل�سائر .
املـــادة ( ) 26
خالل مدة الت�صفية ي�ضع امل�صفون فـي نهاية كل �سنة مالية  ،ميزانية وح�ساب الأرباح
واخل�سائر وتقريرا عن �أعمالهم لل�سنة املالية املن�صرمة  .تقدم هذه امل�ستندات فـي اجتماع
عام �إىل ال�شركاء ملوافقتهم عليها عمال ب�أحكام عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها .
املـــادة ( ) 27
لــدى انته ــاء �أعم ــال الت�صفي ــة يق ــدم امل�صف ــون ومراقب ــو احل�ساب ــات � ،إن وج ــدوا  ،تقري ــرا
نهائيا وك�شفا ح�سابيا عن �أعمالهم �إىل ال�شركاء فـي ال�شركة للموافقة عليهما � .إذا مل
يوافق ال�شركاء فـي ال�شركة بالإجماع على التقرير النهائي وعلى الك�شف احل�سابي  ،يحق
للم�صفني �أن يطلبوا موافقة هيئة ح�سم املنازعات التجارية عليهما .
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لدى املوافقة على التقرير النهائي والك�شف احل�سابي يعلن امل�صفون انتهاء �أعمال الت�صفية
وي�سجلون ذلك فـي ال�سجل التجاري .
ين�شر �إعالن انتهاء الت�صفية بالطريقة املن�صو�ص عليها لن�شر تعديالت عقد ت�أ�سي�س
ال�شركة �أو نظامها  ،ولدى هذا الن�شر تنتهي الت�صفية ويزول كيان ال�شركة .
املـــادة (  ) 27مكرر
على امل�صفني �أن يودعوا لدى الهيئة العامة ل�سوق املال باقي ناجت الت�صفية الذي مل يت�سلمه
م�ستحقوه وذلك بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء �أعمال الت�صفية وفقا للإجراءات
التي ي�صدر بها قرار من جمل�س �إدارة الهيئة  ،على �أن يقوم امل�صفون بالإعالن عن ذلك
ملرتني فـي جريدتني يوميتني خالل �أربعة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ الإيداع .
وعلى الهيئة �أن تعلن عن امل�ستحقات املودعة لديها بالطريقة و فـي املواعيد التي يحددها
جمل�س �إدارتها .
الباب الثاين
�شركات الت�ضامن
الف�صل الأول
ت�أ�سي�س �شركة الت�ضامن
املـــادة ( ) 28
�شركة الت�ضامن هي �شركة جتارية ت�ؤلف بني �شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني
�أو املعنويني  ،وتهدف �إىل ممار�سة التجارة حتت ا�سم جتاري معني  .يكون ال�شركاء فـي
�شركة الت�ضامن م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن فـي جميع �أموالهم عن ديون ال�شركة.
تخ�ضع �شركة الت�ضامن �إىل جميع �أحكام الباب الأول من هذا القانون التي ال تتعار�ض مع
الأحكام الواردة فـي هذا الباب الثاين .يتوجب على ال�شركاء �أن ي�سجلوا �شركة الت�ضامن
فـي ال�سجل التجاري وفقا لأحكام القانون .
- 14 -

املـــادة ( ) 29
يت�ألف ا�سم �شركة الت�ضامن من �أية كلمة كما ميكن �أن ي�شتمل على ا�سم �شريك فـي ال�شركة
�أو �أكرث �شريطة �أن ال يكون ا�سم ال�شركة م�ضلال لغايتها �أو هويتها �أو هوية �أع�ضائها ويجب
�أن يتبع ا�سم ال�شركة �أينما ظهر بكلمة (ت�ضامنية) .
وكل �شخ�ص غري �شريك يوافق على �أن يدرج ا�سمه فـي ا�سم ال�شركة ي�صبح م�س�ؤوال عن
ديون ال�شركة ك�شريك مت�ضامن جتاه �أي �شخ�ص ثالث ح�سن النية يعول على هذا اال�سم .
املـــادة ( ) 30
كل �شريك فـي �شركة ت�ضامن يعترب �أنه يتعاطى الأعمال التجارية با�سم ال�شركة ويك�سب
�صفة التاجر � ،إمنا ال يكون ملزما ب�أن يت�سجل كتاجر �إذا كان قد اكت�سب هذه ال�صفة ملجرد
كونه �شريكا  .ي�ؤدي �إفال�س �شركة الت�ضامن �إىل �إفال�س كل من ال�شركاء فيها .
املـــادة ( ) 31
ال يجوز �أن تتمثل ح�صة ال�شركاء فـي ال�شركة ب�شهادات قابلة للتداول  ،كما ال يجوز لل�شريك
�أن ينقل ملكية ح�صته فـي ال�شركة �إىل الغري �إال بر�ضى جميع ال�شركاء �أو عمال ب�أحكام �أي
�شروط مدرجة فـي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  .غري �أنه يجوز لل�شريك �أن يتفرغ للغري عن
العائدات والأرباح النا�شئة عن ح�صته فـي ال�شركة � ،إمنا ال يكون لالتفاق اجلاري ب�صدد
هذا التفرغ �أي �أثر �إال فيما بني فرقاء العقد .
املـــادة ( ) 32
ال ي�س�أل ال�شريك الذي ان�سحب من ال�شركة عن الديون التي تلحق بال�شركة بعد تاريخ
ت�سجيل ان�سحابه فـي ال�سجل التجاري � ,إمنا يبقى م�س�ؤوال عن ديون ال�شركة املرتتبة
بتاريخ الت�سجيل املذكور .
ال يكون لأي اتفاق خمالف يعقد بني ال�شركاء �أي ت�أثري على حقوق دائني ال�شركة .
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املـــادة ( ) 33
ال يلزم ال�شريك ب�إيفاء �أي دين من ديون ال�شركة من ماله اخلا�ص �إال �إذا �أثبت الدائن �أن
ال�شركة تخلفت عن �إيفاء الدين رغم كل اجلهود املعقولة التي بذلها لتح�صيل دينه من
ال�شركة .
الف�صل الثاين
�إدارة �شركة الت�ضامن
املـــادة ( ) 34
يعترب جميع ال�شركاء فـي �شركة الت�ضامن مديرين لل�شركة � ،إال �أنه ميكن �أن يق�ضي
عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو اتفاقية الحقة معقودة بني جميع ال�شركاء وم�سجلة فـي ال�سجل
التجاري ب�أن تناط الإدارة مبدير واحد �أو �أكرث  ،يجب �أن يكونوا من الأ�شخا�ص الطبيعيني
وميكن �أن يكونوا من ال�شركاء �أو من غري ال�شركاء .
املـــادة ( ) 35
يجوز ملديري ال�شركة �أن يقوموا بجميع الأعمال لتحقيق غايات ال�شركة � ،إال �إذا كانت
�صالحيتهم حمدودة بعقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو باتفاقية الحقة معقودة بني جميع ال�شركاء
وم�سجلة فـي ال�سجل التجاري .
على �أنه يحظر على املديرين �أن يقوموا بالأعمال التالية ما مل يرخ�ص لهم �صراحة
بالقيام بها مبوجب عقد ت�أ�سي�س ال�شركة � ،أو بقرار �صادر بالإجماع عن جميع ال�شركاء :
�أ  -التربعات  ،ما عدا التربعات التي يتطلبها العمل متى كانت �ضئيلة القيمة وعادية .
ب  -بيع جميع موجودات ال�شركة �أو ق�سم هام منها .
ج � -إجراء الرهن �أو الت�أمني على موجودات ال�شركة �إال ل�ضمان ديونها املرتتبة فـي
�سياق �أعمالها االعتيادية .
د  -كفالة ديون الغري  ،ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق غايات ال�شركة .
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املـــادة ( ) 36
�إذا تعدد املديرون ومل ين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على �أحكام خمالفة  ،ت�صدر قرارات
ال�شركة بالأغلبية املطلقة لأ�صوات جميع مديريها  ،ما مل يعرت�ض على القرار مدير �أو
�شريك بحجة �أن العمل املقرتح �إجرا�ؤه يتعار�ض مع عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  ،عندئذ يجوز
رفع الأمر �إىل هيئة ح�سم املنازعات التجارية للبت بهذا االعرتا�ض � .أما القرارات التي من
�ش�أنها تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة فال ت�صدر �إال ب�إجماع ال�شركاء .
املـــادة ( ) 37
تلزم �شركة الت�ضامن بجميع الأعمال التي يقوم بها مديروها العاملون با�سمها والتي
تدخل �ضمن نطاق �صالحياتهم .
يحق للغري ح�سن النية �أن يفرت�ض �أن �أي عمل يقوم به �أحد مديري ال�شركة فـي �سياق
مزاولة ال�شركة �أعمالها هو �ضمن ال�صالحيات املخولة �إليه وهو يلزم ال�شركة  ،ما مل يكن
احلد من �صالحيات املدير م�سجال فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( ) 38
فـي �شركة الت�ضامن ي�ستبعد ال�شركاء غري املديرين عن الإدارة وال يجوز لهم �أن يعملوا
با�سم ال�شركة �إمنا يحق له�ؤالء ال�شركاء �أن يطلعوا على دفاتر ال�شركة و�سجالتها ولهم
�أن يطلبوا من هيئة ح�سم املنازعات التجارية �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
خمالفة للقانون �أو لعقد ت�أ�سي�سها  .كل اتفاق يحرم �أي �شريك من هذه احلقوق يكون
باطال وك�أنه مل يكن .
املـــادة ( ) 39
ال يعزل �أي من مديري ال�شركة من وظيفته �إال بقرار يتخذه جميع ال�شركاء بالإجماع ،
�أو �إذا ن�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على قرار ي�صدر ب�أكرثية تزيد على ن�صف عدد جميع
ال�شركاء .
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�إذا كان املدير بالوقت ذاته �شريكا فهو ال ي�شرتك فـي الت�صويت على القرار الذي يجب �أن
يتخذ من قبل �سائر ال�شركاء بالإجماع �أو بالأكرثية  ،وفقا ملقت�ضى احلال .
وميكن �أي�ضا عزل �أي مدير من وظيفته بقرار ي�صدر عن هيئة ح�سم املنازعات التجارية
بناء على طلب �أحد ال�شركاء � ،إذا ر�أت الهيئة �سببا م�شروعا يربر هذا العزل .
الف�صل الثالث
حل وت�صفية �شركة الت�ضامن
املـــادة ( ) 40
بالإ�ضافة �إىل الأحكام املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثالث من الباب الأول من هذا القانون ،
تطبق الأحكام التالية على حل �شركة الت�ضامن وت�صفيتها .
املـــادة ( )41
ما مل ين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على خالف ذلك  ،تعترب ال�شركة منحلة �إذا توفـي �أحد
ال�شركاء �أو �إذا �أعلن فقدان �أهليته �أو �أ�شهر �إفال�سه �أو ان�سحب من ال�شركة � ،إمنا يعود
لبقية ال�شركاء �أن يقرروا بالإجماع ا�ستمرار ال�شركة فيما بينهم  ،على �أن ي�سجلوا قرارهم
هذا فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( ) 42
�إن ال�شريك الذي ي�ؤدي ان�سحابه من ال�شركة �إىل حل هذه ال�شركة يعترب م�س�ؤوال جتاه
بقية ال�شركاء عن الأ�ضرار التي ي�سببها ان�سحابه �إذا �شكل خرقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة .
�إن االن�سحاب من �شركة م�ؤ�س�سة ملدة غري حمددة ال يعترب خرقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة .
املـــادة ( ) 43
يجوز لهيئة ح�سم املنازعات التجارية  ،بالرغم من �أي اتفاق �أو ن�ص خمالف وارد فـي عقد
ت�أ�سي�س ال�شركة � ،أن تق�ضي بناء على طلب �أحد ال�شركاء بحل �أي �شركة ب�سبب تق�صري
�شريك �أو �أكرث عن القيام بالتزاماتهم �أو لأي �سبب �آخر تعتربه الهيئة خطريا �إىل حد
ي�ستوجب احلل  .ويحق لل�شركاء �أي�ضا �أن يطلبوا من الهيئة �أن تق�ضي ب�إخراج �أحد ال�شركاء
من ال�شركة �إذا جاز اعتبار �أعماله �سببا كافيا حلل ال�شركة .
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املـــادة ( ) 44
فـي حال ا�ستمرار ال�شركة بعد وفاة �أو فقدان �أهلية و�إفال�س �أو ف�صل �شريك ما  ،ت�ؤول �إىل
هذا ال�شريك �أو لورثته �أو ممثليه ال�شرعيني  ،وفقا ملا يقت�ضيه احلال  ،قيمة ح�صته فـي
ال�شركة مقدرة مبوجب قائمة جرد خا�صة منظمة بتاريخ ح�صول احلادث الذي �أدى �إىل
انف�صال هذا ال�شريك عن ال�شركة .
وفـي حال اخلالف على قيمة هذه احل�صة  ،يتم تخمينها بناء على طلب �أي فريق ذي
م�صلحة  ،من قبل هيئة ح�سم املنازعات التجارية باال�ستناد �إىل تقرير خبري �أو �أكرث تعينهم
الهيئة  ،ما مل يتفق الفرقاء على طريقة �أخرى للتخمني .
تدفع قيمة احل�صة �إىل م�ستحقيها نقدا �أو عينا  ،دفعة واحدة �أو على �أق�ساط بالطريقة
املتفق عليها  ،و�إذا مل يتو�صل الفرقاء �إىل االتفاق وفقا ملا تقرره هيئة ح�سم املنازعات
التجارية  ،وال يكون مل�ستحقي احل�صة �أي ن�صيب فـي عائدات ال�شركة الالحقة .
املـــادة ( ) 45
بعد احلل ت�صفى ال�شركة وفقا للقانون ولأحكام عقد ت�أ�سي�سها �شرط �أن ال تخالف هذه
الأحكام �أي �أحكام قانونية لها �صفة �إلزامية  .يحق جلميع ال�شركاء مبن فيهم الذين لي�س
لهم حق �إدارة ال�شركة �أن ي�شرتكوا ب�صورة عملية فـي القرارات التي لها ت�أثري على ت�صفية
ال�شركة .
الباب الثالث
�شركات التو�صية
املـــادة ( ) 46
�شركة التو�صية هي �شركة جتارية ت�شتمل على فئتني من ال�شركاء :
�أ � -شريك مفو�ض �أو �أكرث يكونون م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن فـي جميع �أموالهم
عن ديون ال�شركة .
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ب � -شريك مو�صى �أو �أكرث تكون م�س�ؤوليتهم عن ديون ال�شركة مقت�صرة على مقدار
م�ساهمتهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة �شرط �أن يكون هذا املبلغ قد ذكر فـي عقد
ت�أ�سي�س �شركة التو�صية .
تخ�ضع �شركة التو�صية جلميع �أحكام الباب الأول من هذا القانون التي ال
تتعار�ض مع الأحكام الواردة فـي هذا الباب الثالث  .ي�سجل ال�شركاء املفو�ضون
�شركة التو�صية فـي ال�سجل التجاري وفقا للقانون .
املـــادة ( ) 47
تخ�ضع �شركة التو�صية �إىل جميع الأحكام التي تطبق على �شركات الت�ضامن  ،من حيث
ت�أ�سي�سها و�إدارتها وحلها وت�صفيتها  ،والتي ال تتعار�ض مع الأحكام التالية .
املـــادة ( ) 48
يت�ألف ا�سم �شركة التو�صية من �أي كلمة كما ميكن �أن ي�شتمل على ا�سم �شريك مفو�ض �أو
�أكرث �شريطة �أن ال يكون ا�سم ال�شركة م�ضلال لغاياتها �أو هوية �أع�ضائها ويجب �أن يتبع
ا�سم ال�شركة �أينما ظهر بعبارة " تو�صية " .
املـــادة ( ) 49
تكون م�س�ؤولية ال�شريك املو�صي حمدودة طاملا �أنه ال ي�شرتك فـي �إدارة ال�شركة �أو يعمل
با�سمها كوكيل �أو ب�صفة �أخرى .
يعترب ال�شريك املو�صي الذي ي�شرتك فـي �إدارة ال�شركة �أو يعمل با�سمها م�س�ؤوال ك�شريك
مفو�ض عن االلتزامات النا�شئة عن �أعماله  ،كما ميكن اعتباره م�س�ؤوال ك�شريك مفو�ض
عن �سائر ديون ال�شركة �أو عن �أي ق�سم منها وفقا لأهمية الأعمال التي يقوم بها وبالقدر
الذي يعول عليه الأ�شخا�ص الثالثون ح�سنو النية ب�سبب هذه الأعمال .
ال يعترب ال�شريك املو�صي �أنه ي�شارك ب�إدارة ال�شركة ملجرد م�ساهمته فـي الإدارة الداخلية
من خالل ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها فـي القانون �أو فـي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو
ملجرد قيامه باملراقبة التي ميكن �أن ميار�سها على �أعمال مديري ال�شركة �أو ملجرد �إعطائه
ه�ؤالء املديرين ن�صيحة �أو ر�أيا ب�ش�أن �أمور تتعلق بال�شركة .
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ال يعترب ال�شركاء املو�صون �أنهم يقومون ب�أعمال جتارية با�سم ال�شركة وال يكت�سبون �صفة
التاجر لكونهم �شركاء مو�صني .
�إن �إفال�س �شركة التو�صية ي�ؤدي �إىل �إفال�س ال�شركاء املفو�ضني فيها فقط .
املـــادة ( ) 50
�إن وفاة �أحد ال�شركاء املو�صني �أو �إعالن فقدان �أهليته �أو �إفال�سه �أو �إن�سحابه من ال�شركة �أو
ف�صله عنها ال ي�ؤدي �إىل حل ال�شركة �إال �إذا ن�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على ذلك .
الباب الرابع
�شركات املحا�صة
املـــادة ( ) 51
�شركة املحا�صة هي �شركة جتارية تعقد بني �شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني
�أو املعنويني فتن�ش�أ روابط قانونية بني �أفرادها بدون �أن يكون لها ت�أثري على الأ�شخا�ص
الثالثني .
لي�س ل�شركة املحا�صة ا�سم جتاري وال ميكن �أن يحتج بوجودها �ضد الغري .
املـــادة ( ) 52
ال تخ�ضع �شركة املحا�صة �إىل الت�سجيل �أو الن�شر فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( ) 53
يجب �أن يعني العقد الذي ين�شئ �شركة املحا�صة غايات امل�شروع  ،وحقوق وموجبات ال�شركاء ،
وتوزيع الأرباح واخل�سائر فيما بينهم مع مراعاة �أحكام الباب الأول من هذا القانون و�أي
�أحكام قانونية لها �صفة �إلزامية .
املـــادة ( ) 54
لي�س ل�شركة املحا�صة �شخ�صية معنوية  .وال يكون للغري روابط قانونية �إال بال�شريك �أو
ال�شركاء الذين يكون هذا الغري تعاقد معهم .
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غري �أنه �إذا ك�شف ال�شركاء عن وجود �شركة املحا�صة �إىل �شخ�ص ثالث وحملوه على التعاقد
معها �أو مع واحد �أو �أكرث من ال�شركاء فيها  ،عندئذ تطبق ب�صدد هذا العقد الأحكام التي
ترعى م�س�ؤولية �شركات الت�ضامن وال�شريك املفو�ض فيها .
املـــادة ( ) 55
ال يجوز ل�شركة املحا�صة �أن ت�صدر �أ�سهما قابلة للتداول �أو التفرغ كما ال يجوز لها �أن
ت�صدر �سندات دين .
الباب اخلام�س
ال�شركات امل�ساهمة
الف�صل الأول
ت�أ�سي�س ال�شركة امل�ساهمة
املـــادة ( ) 56
�شركة امل�ساهمة هي �شركة جتارية ينق�سم ر�أ�س مالها �إىل �أ�سهم مت�ساوية القيمة ويتم
تداولها على الوجه املبني فـي القانون .
وتقت�صر م�س�ؤولية امل�ساهم على �أداء قيمة الأ�سهم التي اكتتب فيها وال ي�س�أل عن ديون
ال�شركة �إال فـي حدود القيمة اال�سمية للأ�سهم التي اكتتب فيها .
يكون لل�شركة ر�أ�س مال م�صدر  ،ويجوز �أن يحدد النظام الأ�سا�سي ر�أ�س مال مرخ�صا به
يجاوز ر�أ�س املال امل�صدر .
وتت�ألف �شركة امل�ساهمة من ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو
املعنويني  ،وي�ستثنى من ذلك ال�شركات التي تن�شئها احلكومة مبفردها �أو باال�شرتاك مع
�آخر .
املـــادة ( ) 57
ميكن �أن يت�ألف ا�سم ال�شركة امل�ساهمة من �أي كلمة  ،وال يجوز �أن يكون ا�سما ل�شخ�ص
طبيعي � ،إال �إذا كانت غاية ال�شركة ا�ستغالل براءة اخرتاع م�سجلة قانونا با�سم ذلك
ال�شخ�ص � ،شرط �أن ال يكون ا�سم ال�شركة م�ضلال لغاياتها �أو هويتها �أو هوية �أع�ضائها ،
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يجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة �أينما ظهر بعبارة �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة �أو امل�صطلح
(�ش.م.ع.م) �أو �شركة م�ساهمة عمانية عامة �أو امل�صطلح (�ش.م.ع.ع) .
�إذا ت�سببت خمالفة �أحكام الفقرة ال�سابقة بوقوع الغري ح�سن النية فـي خط�أ ما بالن�سبة �إىل
مدى م�س�ؤولية ال�شركاء يعترب الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن هذه املخالفة م�س�ؤولني �شخ�صيا
جتاه هذا الغري عن الأ�ضرار التي قد ترتتب له من جراء ذلك .
املـــادة ( ) 58
ال يجوز �أن يكون ر�أ�س مال �شركة امل�ساهمة �أقل من � 500ألف ريال عماين لل�شركات التي
ال تطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام وال �أقل من  2مليون ريال عماين لل�شركات التي تطرح
�أ�سهمها لالكتتاب العام .
يحـ ــدد النظ ـ ــام الأ�سا�سـ ــي لل�شركـ ــة القيمة اال�سمية لل�سهم مبا ال يجاوز رياال عمانيا
واحدا  ،ويجب �أن ي�سدد ن�صف القيمة اال�سمية للأ�سهم امل�صدرة على الأقل عند االكتتاب
و�أن ت�سدد قيمة هذه الأ�سهم بالكامل خالل مدة ال تزيد على ثالث �سنوات من تاريخ
ت�أ�سي�س ال�شركة .
يجوز �أن تكون املقدمات فـي ر�أ�س مال �شركة امل�ساهمة نقدية �أو عينية  ،وال يجوز �أن تت�ألف
من خدمات �أو عمل �أي �شخ�ص كان .
املـــادة ( ) 59
ال ت�ؤ�س�س �شركة امل�ساهمة �إال برتخي�ص من مدير عام التجارة يت�ضمن موافقته على عقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .
على �أن يراعى بالن�سبة لل�شركات املختلطة ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانون احلرف
الأجنبية وا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
وعلى مدير عام التجارة �أن يبت فـي طلب الرتخي�ص خالل ثالثني يوما من تقدمي الطلب
�إىل الوزارة م�ستوفيا كافة الأوراق املطلوبة  .و�إذا رف�ض الطلب �أو �إذا انق�ضت املهلة املحددة
دون �أن يبت فيه  ،يحق لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم من ذلك �إىل وزير التجارة وال�صناعة
ويكون قراره فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .
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املـــادة ( ) 60
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل وزارة التجارة وال�صناعة موقعا من ثالثة م�ؤ�س�سني على الأقل
ويرفق به عدد حتدده الوزارة من ن�سخ النظام الأ�سا�سي وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة موقعا عليها
من امل�ؤ�س�سني جميعا  ،و�شهادة م�صرفية تفيد �سداد احل�صة الواجب �سدادها من قيمة
الأ�سهم التي اكتتبوا فيها وللوزارة �أن تطلب �إدخال تعديالت على عقد الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة ليكون متفقا مع �أحكام هذا القانون .
ويجوز للوزير �أن ي�صدر بقرار منه منوذجا لنظام �شركات امل�ساهمة �إذا دعت احلاجة �إىل
ذلك .
املـــادة ( ) 61
على امل�ؤ�س�سني فـي ال�شركات التي تطرح �أ�سهمها فـي اكتتاب عام �أن يكتتبوا مبا ال يقل عن
 %30وال يزيد على  %60من �أ�سهم ال�شركة ويطرحوا الباقي لالكتتاب العام  ،وال يجوز
للم�ؤ�س�س الواحد �أن يغطي �أكرث من  %20من ر�أ�س املال �سواء با�سمه �أو ب�أ�سماء �أبنائه الق�صر
الذين تقل �أعمارهم عن � 18سنة �إال فـي حالة حتول �أية �شركة مملوكة بالكامل لعمانيني
�إىل �شركة م�ساهمة عامة �إذا كانت قد قامت ب�إ�صدار ثالث ميزانيات مالية �سنوية مدققة .
وللم�ؤ�س�سني فـي هذه احلالة االحتفاظ بح�صتهم فيها ولو زادت على الن�سبة املقررة لكل
م�ؤ�س�س  .كما ت�ستثنى ال�شركات اململوكة بالكامل للحكومة وال�شركات القاب�ضة من الن�سبة
املقررة لكل م�ؤ�س�س .
وفـي جميع الأحوال ال تتجاوز ح�صة امل�ؤ�س�سني  %60من ر�أ�س مال ال�شركة .
على امل�ؤ�س�سني �أن يوجهوا الدعوة للجمهور لالكتتاب فـي الأ�سهم التي مل يكتتبوا فيها
وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ �صدور قرار الرتخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة .
وللهيئة العامة ل�سوق املال عند االقت�ضاء �أن ت�سمح بتمديد هذه املهلة ثالثني يوما �أخرى
على �أن يكون االكتتاب الذي يتم بناء على هذه الدعوة طبقا لأحكام املادتني  65 ، 64من
هذا القانون .
املـــادة ( ) 62
�إذا وجهت الدعوة �إىل اجلمهور لالكتتاب فـي �أ�سهم �إحدى ال�شركات فيجب �أن يتم الإعالن
عن االكتتاب فـي �صحيفتني يوميتني وملرتني متتاليتني على الأقل وقبل �أ�سبوع على
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الأقل من بدء االكتتاب  ،وعلى �أن حتكم الدعوة �إىل االكتتاب ن�شرة �إ�صدار يتم �إعدادها
وفق املتطلبات القانونية للهيئة العامة ل�سوق املال مبوجب النموذج املعد من قبلها  ،ويتم
االكتتاب عن طريق ثالثة م�صارف وطنية على الأقل مرخ�ص لها بالعمل فـي ال�سلطنة .
ويجب على امل�ؤ�س�سني �أن يودعوا فـي هذه امل�صارف ن�سخا كافية من ن�شرة الإ�صدار والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة  ،ويحق لأي �شخ�ص خالل مدة االكتتاب احل�صول على ن�سخة من كل
منهما .
يتم ن�شر �إعالن االكتتاب فـي ال�صحف بعد اعتماد ن�شرة الإ�صدار من الهيئة العامة ل�سوق
املال .
ويقدم الإعالن موقعا من امل�ؤ�س�سني �إىل الهيئة العامة ل�سوق املال العتماده قبل الن�شر  ،وعلى
ال�شركة �إيداع ن�سخة منه ومن ال�صحف التي مت الن�شر فيها لدى �أمانة ال�سجل التجاري
والهيئة العامة ل�سوق املال .
ويجب �أن يت�ضمن الإعالن فـي جميع احلاالت البيانات الآتية :
�أ  -ا�سم ال�شركة ومركز عملها الرئي�سي وغاياتها ومدتها .
ب  -تاريخ القرار املرخ�ص بت�أ�سي�س ال�شركة .
ج  -ر�أ�سمال ال�شركة وعدد الأ�سهم وقيمتها اال�سمية .
د � -أ�سماء امل�ؤ�س�سني وعنوان وجن�سية كل منهم وعدد الأ�سهم التي اكتتب بها وقيمتها
اال�سمية واملبالغ امل�سددة منها .
هـ  -و�صف املقدمات العينية �إن وجدت و�أ�سماء �أ�صحابها  ،وبيان قيمتها و�أ�س�س
تخمينها .
و  -مدة االكتتاب و�شروطه .
ز  -عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب وقيمتها اال�سمية وكيفية �سدادها وم�صاريف
الإ�صدار �إن وجدت .
ح  -امل�صارف التي يجري االكتتاب بها .
ط � -أية معلومات �أخرى ترى الهيئة العامة ل�سوق املال �ضرورة ن�شرها .
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املـــادة ( ) 63
يبقى االكتتاب مفتوحا ملدة ثالثني يوما قابلة للتمديد ملدة ال تزيد على ثالثني يوما
�أخرى مبوافقة الهيئة العامة ل�سوق املال .
املـــادة ( ) 64
يجري االكتتاب مبوجب وثيقة موقعة من املكتتب تبني عدد الأ�سهم املكتتب بها  ،والقيمة
املدفوعة من ثمن الأ�سهم  ،وموافقة املكتتب على نظام ال�شركة  ،وحمل �إقامته املختار
لتلقي التبليغات  ،وجن�سية املكتتب وعنوانه  ،وكل بيان �آخر ميكن �أن يطلب منه .
يتم �إيداع املبالغ املحددة فـي وثيقة االكتتاب فـي �أحد امل�صارف املعينة فـي ح�ساب خا�ص يفتح
با�سم ال�شركة مع عبارة " قيد الت�أ�سي�س " وال يجوز ال�صرف منها قبل اعتماد اجلمعية
الت�أ�سي�سية مل�صاريف الت�أ�سي�س .
وعلى امل�صرف �أن يحتفظ بالأموال املدفوعة من املكتتبني وعليه  ،فيما لو متت املوافقة
على جميع االكتتابات �أن ي�سلمها بعد ت�أ�سي�س ال�شركة �إىل جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �إىل من
يعينه هذا الأخري .
فـي حال رف�ض اجلمعية الت�أ�سي�سية بع�ض االكتتابات ملخالفتها ل�شروط االكتتاب يجب �أن
تعاد الأموال املدفوعة مع هذه االكتتابات  ،بال �إبطاء � ،إىل من رف�ض اكتتابهم .
فـي حال العدول عن ت�أ�سي�س ال�شركة �أو ت�أخري الت�أ�سي�س بدون �سبب م�شروع يجب �أن يعيد
امل�صرف الأموال املدفوعة من املكتتبني �إىل �أ�صحابها فـي حال ن�شوب نزاع حول ت�أ�سي�س
ال�شركة  ،يتوجب على امل�صرف �أن ي�سلم الأموال املدفوعة �إىل ال�شخ�ص الذي تعينه هيئة
ح�سم املنازعات التجارية لكي يحتفظ بتلك املبالغ حلني الف�صل بالنزاع  .فـي حال تخفي�ض
االكتتاب عمال بامل ــادة (  )65من هذا القانون  ،يجب �أن يعاد فائ�ض املبالغ املدفوعة �إىل
املكتتبني وت�سلم املبالغ املخف�ضة �إىل جمل�س الإدارة �أو من يعينه .
وفـي حال جتاوز االكتتاب قيمة الإ�صدار و�إجناز توزيع الأ�سهم على املكتتبني عمال بامل ــادة
(  ، )65يجب �أن تعاد املبالغ الفائ�ضة �إىل املكتتبني .
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املـــادة ( ) 65
�إذا مل يكتتب بكامل الأ�سهم املعرو�ضة خالل مدة االكتتاب وجب على امل�ؤ�س�سني العدول عن
ت�أ�سي�س ال�شركة �أو تخفي�ض ر�أ�سمالها .
كما يجوز لهم مبوافقة مدير عام التجارة تغطية الأ�سهم املتبقية من االكتتاب قبل اجتماع
اجلمعية الت�أ�سي�سية وذلك ا�ستثناء من �أحكام امل ــادة (  ) 61من هذا القانون  .كما يجوز
للم�ؤ�س�سني ال�سماح للبنوك و�شركات الو�ساطة التي تعمل فـي جمال الأوراق املالية بتغطية
هذه الأ�سهم  ،ولها �أن تعيد طرح هذه الأ�سهم للجمهور وفقا لل�شروط والأحكام التي ي�صدر
بها قرار من وزير التجارة وال�صناعة .
�إذا تبني بعد انتهاء فرتة االكتتاب �أن االكتتابات جاوزت الأ�سهم املعرو�ضة وجب �أن توزع
الأ�سهم بني املكتتبني بن�سبة عدد الأ�سهم املكتتب بها من كل منهم على �أن يعتمد ب�ش�أن كل
ح�صة فـي حال وجود ك�سور العدد ال�صحيح الأقرب �إىل هذه الك�سور .
ويجوز ملدير عام التجارة �أن يقرر توزيع حد �أدنى من الأ�سهم على جميع املكتتبني بالت�ساوي
مبراعاة �صغار املكتتبني  ،ثم يجري توزيع باقي الأ�سهم على النحو الوارد فـي الفقرة
ال�سابقة .
كما يجوز ملدير عام التجارة و فـي �ضوء الظروف التي يقدرها املوافقة على زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة �إىل احلد الذي و�صلت �إليه االكتتابات �أو �أي جزء منه �إذا طلب امل�ؤ�س�سون ذلك .
فـي حالة تخفي�ض ر�أ�س املال  ،يجب �أن ين�شر بيان بذلك فـي �صحيفتني يوميتني و�أن
يبلغ هذا البيان  ،ب�إر�ساله فـي الوقت ذاته �إىل كل مكتتب على عنوانه بالربيد امل�سجل �أو
بالت�سليم باليد مقابل التوقيع لإعالمه ب�إمكانية الرجوع عن االكتتاب خالل مدة خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ ن�شر البيان بتخفي�ض ر�أ�س املال و�إال اعترب اكتتابه نهائيا .
املـــادة ( ) 66
�إذا وجهت الدعوة �إىل اجلمهور لالكتتاب فـي �أ�سهم �إحدى ال�شركات تعني على امل�ؤ�س�سني
الذين ي�سهمون بتقدمي مقدمات عينية �أن ي�صفوا هذه املقدمات فـي وثيقة االكتتاب .
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ويخ�ضع تقومي املقدمات العينية �إىل تقدير خبري �أو عدة خرباء تعينهم وزارة التجارة
وال�صناعة بناء على طلب امل�ؤ�س�سني وفقا للقواعد والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من
وزير التجارة وال�صناعة .
ويقدم اخلبري تقريره خالل ثالثني يوما من تاريخ تكليفه بالعمل ويجوز ملدير عام
التجارة بناء على طلب م�سبب من اخلبري �أن مينحه مهلة �أخرى .
وتر�سل �صورة من تقرير اخلبري �إىل املكتتبني  ،وعلى امل�ؤ�س�سني �إيداع �صور كافية منه
فـي مركز ال�شركة وين�شر هذا التقرير فـي �صحيفتني حمليتني يوميتني ت�صدران باللغة
العربية قبل انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية بع�شرين يوما على الأقل  ،كما يجوز لكل
ذي �ش�أن االطالع عليه .
على �أنه �إذا كان تقدير اخلبري �أقل من تقدير امل�ؤ�س�سني فيطلب �إىل مقدم احل�صة العينية
�إما دفع الفرق نقدا �أو تقدمي ح�صة عينية �أخرى بقيمة الفرق ب�شرط موافقة باقي
امل�ؤ�س�سني ويجري التحقق من �صحة تقوميها بالكيفية ال�سابقة  ،وعلى �أية حال يجوز
ملقدم احل�صة العينية �سحبها كليا ودفع القيمة املقدرة لها مبعرفة امل�ؤ�س�سني نقدا .
و�إذا قررت اجلمعية رف�ض احل�صة العينية �أو �سحبها مقدمها جاز االكتتاب فيها نقدا
وفقا ل�شروط و�أو�ضاع االكتتاب النقدي �أو خف�ض ر�أ�س املال مبا يعادل النق�ص ب�شرط �أال
يقل ر�أ�س املال عن احلد املقرر فـي هذا القانون وب�شرط موافقة مدير عام التجارة على
التخفي�ض .
وت�صدر القرارات املتعلقة بتقومي احل�صة العينية بالأغلبية العددية للمكتتبني بالأ�سهم
النقدية ب�شرط �أن تكون هذه الأغلبية حائزة على الأقل لثلثي الأ�سهم املذكورة  ،وال يكون
لأ�صحاب احل�ص�ص العينية حق الت�صويت ولو كانوا �أ�صحاب �أ�سهم نقدية .
ويلتزم مقدمو احل�ص�ص العينية بنقل ملكية املقدمات العينية التي مت تقديرها �إىل
ال�شركة فور موافقة اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية على تقرير اخلبري  ،وعلى مراقبي
ح�سابات ال�شركة الت�أكد من �صحة ذلك .
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املـــادة ( ) 67
على امل�ؤ�س�سني  ،خالل ثالثني يوما من انتهاء مدة االكتتاب � ،أن يدعوا املكتتبني �إىل
اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية .
تتم دعوة اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية وتعقد وفقا لأحكام هذا القانون ووفقا لأحكام نظام
ال�شركة التي ترعى اجلمعيات العامة غري العادية  .على امل�ؤ�س�سني �أن يقدموا �إىل اجلمعية
العامة الت�أ�سي�سية تقريرا يت�ضمن املعلومات الوافية عن جميع الإجراءات املتخذة
والنفقات املدفوعة لت�أ�سي�س ال�شركة وعن جميع االلتزامات املعقودة من قبل امل�ؤ�س�سني
نيابة عن ال�شركة التي هي قيد الت�أ�سي�س  ،مع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك  .يعود للجمعية
العامة الت�أ�سي�سية �أن ت�صادق على كل �أو بع�ض الإجراءات وااللتزامات املذكورة  .يكون
امل�ؤ�س�سون م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن عما دفع وعقد نيابة عن ال�شركة التي هي قيد
الت�أ�سي�س من نفقات والتزامات مل ت�صادق عليها اجلمعية الت�أ�سي�سية .
تنتخب اجلمعية الت�أ�سي�سية �أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة وتعني مراقبي احل�سابات الأولني
وفقا لأحكام هذا القانون ونظام ال�شركة  ،وتتحقق كذلك عما �إذا كانت ال�شروط الالزمة
لت�أ�سي�س ال�شركة قد روعيت وتعلن ذلك .
ويحق للجمعية الت�أ�سي�سية تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة  ،وال يكون هذا التعديل نافذا
�إال بعد موافقة مدير عام التجارة .
املـــادة ( ) 68
يجب و�ضع �أنظمة داخلية لتنظيم �إدارة ال�شركة و�أعمالها و�ش�ؤون العاملني بها عن طريق
جمل�س �إدارتها وذلك خالل �سنة من تاريخ ت�سجيل ال�شركة فـي ال�سجل التجاري �أو من
تاريخ العمل بهذا القانون بالن�سبة لل�شركات القائمة وقت العمل به وذلك وفق ال�ضوابط
التي ت�صدر من الهيئة العامة ل�سوق املال .
املـــادة ( ) 69
يجب على �أول جمل�س �إدارة ت�سجيل ال�شركة فـي ال�سجل التجاري خالل �شهر من انعقاد
اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية  ،وت�ؤ�س�س ال�شركة نهائيا بت�سجيلها فـي ال�سجل التجاري ،
ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن عن الأ�ضرار الناجتة عن عدم
�إجراء هذا الت�سجيل .
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املـــادة ( ) 70
على ال�شركة �أن متكن اجلمهور من االطالع على نظامها فـي مركز عملها الرئي�سي ،
ويحق لكل �شخ�ص �أن ي�ستح�صل على ن�سخة مطابقة مقابل بدل معقول .
املـــادة ( ) 71
�إذا وقع �أي عيب فـي �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة امل�ساهمة جاز لكل ذي م�صلحة  ،خالل مدة
خم�س �سنوات من ت�أ�سي�س ال�شركة � ،أن ينذرها بوجوب ت�صحيح هذا العيب .
ف�إذا مل تبادر ال�شركة خالل �شهر من الإنذار �إىل �إجراء الت�صحيح الالزم  ،يعود لل�شخ�ص
املعني �أن يطلب �إىل هيئة ح�سم املنازعات التجارية �أن تقرر حل ال�شركة  .ويعترب امل�ؤ�س�سون
و�أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة ومراقبو احل�سابات الأولون  ،م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن
عن الأ�ضرار الناجتة عن حل ال�شركة واملعزوة �إىل �أعمالهم غري القانونية �أو �إهمالهم �أو
تق�صريهم فـي ت�أ�سي�س ال�شركة .
الف�صل الثاين
الأ�سهم وال�سندات
املـــادة ( ) 72
مينع على ال�شركات امل�ساهمة �أن ت�صدر " �أ�سهم ت�أ�سي�س " �أو " �سندات متتع " �أو �أي �سندات
�أخرى متنح امل�ؤ�س�سني �أو �أي �شخ�ص �آخر حقا فـي ح�صة من مدخول ال�شركة �أو �أرباحها
بدون م�ساهمة مالئمة وم�سبقة فـي ر�أ�س املال .
املـــادة ( ) 73
تتمثل �أ�سهم ال�شركة امل�ساهمة بوثائق قابلة للتداول وتكون الأ�سهم ا�سمية ويعطى كل �سهم
رقما خا�صا .
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املـــادة ( ) 74
جميع الأ�سهم فـي ال�شركة امل�ساهمة يجب �أن تكون بذات القيمة اال�سمية  ،وال يجوز جتزئة
ال�سهم وال �أن تكون ملكيته لأكرث من �شخ�ص واحد �إال فـي حالة ملكيته عن طريق املرياث
على �أن ميثل الورثة مبمثل واحد هو ال�شخ�ص الذي يرد ا�سمه �أوال فـي ال�سجل ويعترب
مالكو ال�سهم امل�شرتكون م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن عن االلتزامات الناجتة عن هذه
امللكية .
كما �أن حتويل ال�سهم ي�ستلزم جتيريا من جميع املالكني امل�شرتكني .
املـــادة ( ) 75
جميع الأ�سهم فـي ال�شركة امل�ساهمة تتمتع بحقوق مت�ساوية ومالزمة حلق ملكيتها وهي
احلق بقب�ض ان�صبة الأرباح املعلن عنها فـي اجلمعية العامة  ،وحق الأف�ضلية باالكتتاب
ب�أ�سهم جديدة  ،واحلق فـي اال�شرتاك بتوزيع موجودات ال�شركة عند الت�صفية  ،واحلق
بالتفرغ عن الأ�سهم وفقا للقانون  ،واحلق باالطالع على ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح
واخل�سائر و�سجل امل�ساهمني  ،واحلق ب�أن يتبلغ امل�ساهم الدعوات �إىل اجلمعيات العامة
وب�أن ي�شرتك ويقرتع فـي هذه اجلمعيات �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل  ،واحلق ب�أن يتقدم
بطلب �إبطال �أي قرار تتخذه اجلمعية العامة �أو جمل�س االدارة اذا كان خمالفا للقانون �أو
لنظام ال�شركة �أو لنظامها الداخلي  ،واحلق ب�أن يقا�ضي �أع�ضاء جمل�س االدارة ومراقبي
ح�سابات ال�شركة نيابة عن امل�ساهمني �أو نيابة عن ال�شركة عمال بامل ــادة (. )110
املـــادة (  ) 75مكرر
يجوز �أن ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على تقرير بع�ض االمتيازات لبع�ض �أنواع الأ�سهم
وذلك فـي الت�صويت �أو الأرباح �أو ناجت الت�صفية  ،على �أن تت�ساوى الأ�سهم من نف�س النوع
فـي احلقوق واملميزات �أو القيود .
وال يجوز تعديل احلقوق �أو املميزات �أو القيود املتعلقة بنوع من الأ�سهم �إال بقرار من
اجلمعية العامة غري العادية ومبوافقة ثلثي حاملي نوع الأ�سهم الذي يتعلق التعديل به .
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كما يجوز �إ�صدار �أ�سهم متتع بالن�سبة �إىل ال�شركات التي ين�ص نظامها على ا�ستهالك
�أ�سهمها قبل انق�ضاء �أجل ال�شركة  ،ب�سبب تعلق ن�شاط ال�شركة بالتزام با�ستغالل مورد من
موارد الرثوة الطبيعية �أو مرفق من املرافق العامة ممنوح لها ملدة حمدودة � ،أو بوجه من
�أوجه اال�ستغالل مما ي�ستهلك باال�ستعمال �أو يزول بعد مدة معينة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يت�ضمن  -نظام ال�شركة  -عند الت�أ�سي�س �شروط وقواعد
الأ�سهم املمتازة و�أ�سهم التمتع  ،وال يجوز زيادة ر�أ�س املال ب�أ�سهم ممتازة اال اذا كان النظام
يرخ�ص ابتداء بذلك وبعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية .
وحتدد الالئحة التنفيذية ال�ضوابط والأو�ضاع وال�شروط اخلا�صة با�صدار الأ�سهم املمتازة
و�أ�سهم التمتع.
املـــادة ( ) 76
بالرغم من �أحكام املادة ال�سابقة  ،ميكن �أن يق�ضي نظام ال�شركة ب�أن يق�سم ر�أ�س مالها
�إىل �أ�سهم من فئات خمتلفة ملنح مالكي الأ�سهم من كل فئة احلق ب�أن ينتخبوا  ،ب�أكرثية
�أ�صواتهم  ،عددا معينا �أو ن�سبة معينة من �أع�ضاء جمل�س االدارة .
اذا كان لل�شركة فئات خمتلفة من الأ�سهم  ،يجب �أن ت�ؤدي كل زيادة فـي ر�أ�س املال �إىل زيادة
ن�سبية فـي عدد �أ�سهم كل فئة ما مل يتم اجتماع خا�ص لكل فئة وجمعية عامة غري عادية
جلميع امل�ساهمني يتقرر خاللهما املوافقة على �إ�صدار غري متكافئ �أو على �إن�شاء فئة �أ�سهم
جديدة .
ال ميكن لأي قرار �صادر عن اجلمعية العامة �أن ي�ؤثر فـي حقوق �أي فئة ما مل توافق عليه
هذه الفئة باجتماع خا�ص  .تعقد االجتماعات اخلا�صة بكل فئة بني �أع�ضاء الفئة املذكورة
وفقا للقواعد التي ترعى اجلمعيات العامة غري العادية .
يكون حلملة الأ�سهم من فئة معينة حق الأف�ضلية باالكتتاب بالن�سبة فقط �إىل الأ�سهم
اجلديدة من الفئة ذاتها .
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املـــادة ( ) 77
يكون انتقال ملكية الأ�سهم القابلة للتداول التي يتم بيعها �أو �شرا�ؤها فـي ال�سوق وفق �أحكام
قانون �سوق ر�أ�س املال وال ي�شرتط موافقة جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ساهمة ذات العالقة على
ذلك .
وال يجوز للم�ؤ�س�سني فـي ال�شركة امل�ساهمة العامة االن�سحاب من ال�شركة �أو الت�صرف فـي
�أ�سهمهم قبل قيام ال�شركة بن�شر ميزانيتني عن �سنتني ماليتني متتاليتني اعتبارا من
تاريخ بداية الإنتاج الفعلي �أو املزاولة الفعلية للن�شاط ح�سب الأحوال  ،وي�ستثنى من ذلك
حاالت التنازل عن الأ�سهم اململوكة للحكومة �أو التنازل عن الأ�سهم بني امل�ؤ�س�سني �أنف�سهم
وحاالت الإرث  ،على �أنه يجوز مد فرتة عدم جواز االن�سحاب �أو الت�صرف ل�سنة �أخرى
بقرار من وزير التجارة وال�صناعة بناء على طلب الهيئة العامة ل�سوق املال  ،دون �أن يخل
ذلك بحق امل�ؤ�س�سني فـي �إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأ�سهم .
املـــادة ( ) 78
ال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية  ،ويجوز �إ�ضافة م�صاريف �إ�صدار
فـي حدود  %2من القيمة اال�سمية لل�سهم واذا �صدرت الأ�سهم بقيمة �أعلى من القيمة
اال�سمية  ،ي�ضاف الفائ�ض بعد تغطية م�صاريف الإ�صدار حل�ساب االحتياطي القانوين �أو
�إىل احتياطي خا�ص ين�ش�أ وفقا لأحكام امل ــادة (  )106من القانون .
املـــادة ( ) 79
تتمثل الأ�سهم التي تكون قيمتها غري م�سددة كامال ب�شهادات ا�سمية م�ؤقتة حتمل عبارة
تفيد �أنه يطلب من حائزها �أن ي�سدد املبلغ غري املدفوع من قيمتها عندما ي�صبح م�ستحقا
واجب الأداء  .عندما يتم ت�سديد كامل قيمة ال�سهم  ،يحق حلائزه �أن يت�سلم �شهادة نهائية
بهذا ال�سهم لدى �إعادة ال�شهادة امل�ؤقتة �إىل ال�شركة .
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املـــادة ( ) 80
تكون املبالغ غري املدفوعة من قيمة الأ�سهم م�ستحقة وواجبة الأداء كما هو حمدد فـي
وثيقة االكتتاب  ،و�إذا تخلف امل�ساهم عن ت�سديد �أي ق�سط فـي موعده حق لل�شركة بعد �أن
توجه �إليه فـي حمل �إقامته املبني فـي �سجل امل�ساهمني � ،إنذارا للدفع فـي مهلة �أربعة ع�شر
يوما على الأقل من تاريخ �إر�سال االنذار � ،أن تعر�ض �أ�سهمه للبيع فـي �سوق الأوراق املالية .
ولل�شركة �أن ت�سرتد من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنني كامل املبلغ غري امل�سدد
من قيمة الأ�سهم باال�ضافة �إىل الفوائد والنفقات على �أن يدفع الر�صيد �إىل امل�ساهم  ،و�إذا
مل تكف ح�صيلة البيع كان لل�شركة �أن تالحق امل�ساهم بالر�صيد فـي �أمواله اخلا�صة .
املـــادة ( ) 81
تنتقل ملكية الأ�سهم ب�إثباتها فـي �سجالت �سوق الأوراق املالية  ،ويجب تدوين انتقال امللكية
فـي �سجل امل�ساهمني لدى ال�شركة  ،والذي يجب ان يت�ضمن ا�سم امل�ساهم وجن�سيته وحمل
اقامته املختار وعدد الأ�سهم التي ميلكها و�أرقامها  .وال تعترب ال�شركة �أي �شخ�ص مالكا
لأ�سهم فيها ما مل تدون ملكيته فـي �سجل امل�ساهمني  ،وعلى ال�شركة ت�سجيل انتقال امللكية
بال مقابل خالل ثالثة �أيام من تاريخ ا�ستالمها امل�ستندات ال�ضرورية  ،وميتنع عليها
قب�ض �أي مبالغ مقابل ا�صدار �شهادات امللكية .
املـــادة ( ) 82
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية زيادة ر�أ�س املال املرخ�ص به  ،كما يجوز-
بقرار من جمل�س االدارة  -زيادة ر�أ�س املال امل�صدر  ،فـي حدود ر�أ�س املال املرخ�ص به ويجب
ان تتم زيادة ر�أ�س املال امل�صدر فعال خالل اخلم�س ال�سنوات التالية ل�صدور القرار املرخ�ص
بالزيادة واال اعتربت ك�أن مل تكن .
ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخ�صي�ص بع�ض ا�سهم الزيادة فـي ر�أ�سمال
ال�شركة للموظفني العاملني بها مبا ال يجاوز  %5من ر�أ�س املال امل�صدر  .ويحدد القرار
�شروط تداولها والتنازل عنها وحقوق العاملني بالن�سبة لها اثناء مدة خدمتهم وعند
انتهاء اخلدمة  .وحت�سب هذه املدة بالن�سبة �إىل كل زيادة تقررت �أو مت الرتخي�ص بها قبل
تاريخ العمل ب�أحكام هذا القانون ابتداء من هذا التاريخ .
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ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخ�صي�ص �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س املال
مل�صلحة �شخ�ص معني �أو �أكرث  ،وذلك وفقا لل�ضوابط التي ت�صدرها الهيئة العامة ل�سوق
املال .
املـــادة ( ) 83
لكل م�ساهم فـي حالة طرح �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س املال فـي اكتتاب عام حق الأف�ضلية فـي
االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة بن�سبة عدد الأ�سهم التي ميلكها .
ويجب ان ير�سل �إىل كل م�ساهم فـي حمل �إقامته املدون فـي �سجل امل�ساهمني �إ�شعار خطي
يعلمه بحق الأف�ضلية املذكور مرفقاً به �صورة من ن�شرة الإ�صدار املعتمدة من الهيئة
العامة ل�سوق املال  ،على �أن ين�شر هذا الإ�شعار فـي جريدتني يوميتني على الأقل وملرتني
متتاليتني وذلك بعد اعتماده من اجلهة املعنية وبحيث حتدد فيه املدة التي ميكن خاللها
ممار�سة هذا احلق مبا ال يقل عن خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الن�شر  ،ويجوز للم�ساهم
وف ـ ــق الإجراءات والأحك ـ ــام التي ي�صدرهـ ــا وزير التجـ ــارة وال�صناعة التنازل عن حقه
امل�شار �إليه .
و�إذا مل يتم االكتتاب فـي هذه الأ�سهم �أو بع�ضها من قبل امل�ساهمني خالل املدة املحددة
لذلك  ،وجب عر�ضها لالكتتاب العام وفقا للقواعد اخلا�صة باالكتتاب فـي ر�أ�س مال �شركة
م�ساهم ـ ــة قيد الت�أ�سيـ ــ�س على �أن يقوم ب�إجراءات ذلك جمل�س �إدارة ال�شرك ــة  .وللمجل�س
بدال من ذلك �أن يخف�ض الزيـ ــادة فـي ر�أ�س املـال مبا يعادل قيمة الأ�سهم التي مل يتم
االكتتاب بها .
املـــادة ( ) 84
ميكن �أن تقرر اجلمعية العامة غري العادية تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة اذا كان يفوق حاجتها
�أو اذا كانت ال�شركة قد تكبدت خ�سائر  ،غري انه ال ميكن ب�أي حال تخفي�ض ر�أ�س املال �إىل
�أقل من احلد الأدنى املو�ضح باملادة (  ) 58من القانون .
يجب ن�شر القرار القا�ضي بتخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة فـي جريدتني يوميتني على الأقل
وملرتني متتاليتني  ،مع دعوة جميع دائني ال�شركة مبوجب �إخطار كتابي �إىل تقدمي
اعرتا�ضاتهم خالل مدة �ستني يوما من تاريخ الإخطار .
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ال ي�صبح تخفي�ض ر�أ�س املال نافذا �إال بعد انق�ضاء مدة ال�ستني يوما املحددة اعاله وبعد
�أن يكون مت ار�ضاء جميع الدائنني املعرت�ضني اما بت�سديد ديونهم واما باعطائهم �ضمانات
مالئمة .
املـــادة ( ) 85
ال يجوز �أن تتملك ال�شركة امل�ساهمة �أ�سهمها �إال تبعا لقرار يق�ضي بتخفي�ض ر�أ�س مالها ،
�أو اذا كانت ت�شكل هذه الأ�سهم ق�سما من موجودات م�شروع ي�ؤول �إىل ال�شركة مبا له من
�أ�صول وعليه من ديون .
وا�ستثناء مما تقدم يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ان تقرر �شراء ال�شركة
لبع�ض �أ�سهمها مبا ال يجاوز  %10من ر�أ�سمالها امل�صدر وفقا لل�ضوابط التي حتددها  ،وبعد
موافقة الهيئة العامة ل�سوق املال .
املـــادة ( ) 86
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون �سوق ر�أ�س املال يكون ل�شركة امل�ساهمة بقرار من اجلمعية
العامة غري العادية �أن ت�صدر عن طريق االكتتاب املوجه �إىل اجلمهور �أو �إىل �شخ�ص معني
�أو �أكرث � ،سندات قابلة للتداول مقابل املبالغ التي تقرت�ضها وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها
قرار من وزير التجارة وال�صناعة .
ويجب �أن تكون جميع ال�سندات من ذات الإ�صدار بذات القيمة الإ�سمية وبذات اال�ستحقاق
و�أن ال يكون ال�سند قابال للتجزئة على �أن تدفع قيمة ال�سندات كاملة بتاريخ االكتتاب  ،وال
يجوز نقل ملكية ال�سند لأكرث من �شخ�ص �إال فـي حالة املرياث على �أن ميثل الورثة ممثل
واحد يختار من بينهم ويثبت ا�سمه فـي ال�سجل املعد لذلك وال يجوز حتويل ال�سند فـي
هذه احلالة �إال مبوافقة جميع مالكيه .
املـــادة ( ) 87
تكون ال�سندات ا�سمية  .وتعطي ل�صاحبها احلق فـي ا�ستيفاء فائدة حمددة املقدار تدفع فـي
�آجال معينة  .واحلق فـي ا�سرتداد القيمة اال�سمية ل�سنداته من �أموال ال�شركة .
ال يجوز لل�شركة �أن تقدم �أو ت�ؤخر موعد ا�ستحقاق ال�سندات التي ا�صدرتها �أو �أن تغري
�شروط هذه ال�سندات بدون موافقة جمعية عامة لأ�صحاب ال�سندات .
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ال يجوز لل�شركة �أن ت�صدر �سندات ذات يان�صيب وال يجوز لها ا�صدار �سندات يكون تاريخ
ا�ستحقاقها معلقا على احداث مقبلة  .كما ال يجوز لها �أن ت�صدر �سندات ذات مكاف�أة .
يجوز �أن تت�ضمن �شروط اال�صدار قابلية ال�سندات امل�صدرة للتحويل �إىل �أ�سهم بعد م�ضي
�سنتني على الأقل من تاريخ �إ�صدارها  .ويكون ملالك ال�سند اخليار بني قبول حتويل �سنداته
�إىل �أ�سهم �أو قب�ض القيمة الأ�سمية ل�سنداته .
املـــادة ( ) 88
ال يجوز ل�شركة م�ساهمة �أن ت�صدر �سندات  ،ما مل تتوفر ال�شروط التالية :
�أ � -أن يكون حترر ر�أ�سمال ال�شركة املكتتب به بكامله .
ب � -أن ال يزيد على ر�أ�س مال ال�شركة جمموع القيمة اال�سمية لكافة ال�سندات التي
ا�صدرتها ال�شركة ومل ت�سدد بعد بالإ�ضافة �إىل جمموع القيمة اال�سمية التي
تعتزم ا�صدارها  .وال يطبق هذا ال�شرط على القرو�ض التي جتريها امل�صارف عن
طريق ا�صدار �سندات .
ج � -أن ال مينع نظام ال�شركة ا�صدار �سندات و�أن ت�سمح جمعية عامة وفقا للأ�صول
با�صدار معني .
املـــادة ( ) 89
يجب �أن يتم االكتتاب بال�سندات عن طريق ثالثة م�صارف وطنية على الأقل مرخ�ص لها
بالعمل فـي ال�سلطنة  .تتم الدعوة لالكتتاب بنف�س الإجراءات التي تتم بها الدعوة �إىل
االكتتاب فـي الأ�سهم .
يجب �أن يتم توقيع البيان من جميع اع�ضاء جمل�س الإدارة الذين يعتربون م�س�ؤولني عن
�صحته  ،ويجب ان يت�ضمن :
�أ  -قرار اجلمعية العامة الذي رخ�ص ب�إ�صدار ال�سندات  ،والتاريخ الذي يحمله هذا
القرار .
ب  -تاريخ بدء االكتتاب وتاريخ اختتامه  ،واملكان املعني لالكتتاب و�شروطه .
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ج  -عدد ال�سندات املعرو�ضة وقيمتها اال�سمية  ،ومعدل الفائدة وتاريخ ا�ستحقاق
ال�سندات .
د � -أحكام و�شروط ال�سندات و�أي �ضمان �أو كفالة لإيفائها .
هـ  -جمموع القيمة اال�سمية لكافة ال�سندات التي �أ�صدرتها ال�شركة فـي ال�سابق ،
وال�ضمان �أو الكفالة املقدمة لهذه الغاية  ،وجمموع القيمة اال�سمية لل�سندات ،
�أن وجدت  ،التي يتم ت�سديدها بتاريخ �إ�صدار ال�سندات اجلديدة .
و  -مقدار ر�أ�سمال ال�شركة وقيمة �أي مقدمات عينية متت خالل اخلم�س �سنوات
االخرية .
ز  -معلومات كافية �إىل حد معقول عن �أعمال ال�شركة ال�سابقة وعن �أو�ضاعها املالية
مبا فـي ذلك �آخر ميزانية م�صدقة وح�ساب الأرباح واخل�سائر .
ح  -كيفية ا�ستعمال عائدات الإ�صدار  .يجب �أن تدرج املعلومات ال�سابقة فـي جميع
الإعالنات والن�شرات املتعلقة بالقر�ض  ،ويجب ان تذكر املعلومات املن�صو�ص عنها
فـي الفقرات �أ و ب و ج و د �أعاله فـي ال�سندات نف�سها مع الإ�شارة �إىل عدد وتاريخ
اجلريدة الر�سمية الذي ن�شر فيه البيان .
�إذا مل يتم التقيد بالأحكام ال�سابقة � ،أو �إذا تقرر العدول عن الإ�صدار � ،أو �إذا ت�أخر
الإ�صدار بدون �سبب م�شروع  ،يحق للمكتتبني بال�سندات �أن يلغوا �إكتتاباتهم و�أن
ي�ستعيدوا املبالغ املدفوعة منهم � .أن الأ�صول املن�صو�ص عليها ب�ش�أن الإكتتاب
بالأ�سهم و�إ�صدارها تطبق بوجه عام على الإكتتاب بال�سندات و�إ�صدارها من قبل
ال�شركات امل�ساهمة .
املـــادة ( ) 90
على جمل�س الإدارة �أن يعمد �إىل ت�سجيل الإ�صدار فـي ال�سجل التجاري بعد متام بيع
ال�سندات وي�سري على ت�سجيل وتداول وانتقال ملكية ال�سندات الأحكام الواردة فـي امل ــادة
(  ) 77من القانون .
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املـــادة ( ) 91
ان حملة �سندات كل �إ�صدار ي�ؤلفون بحكم القانون هيئة �شرعية  .على ال�شركة  ،خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ اختتام االكتتاب � ،أن تدعو حملة ال�سندات �إىل جمعية عامة
النتخاب ممثلني عنهم .
املـــادة ( ) 92
تتم دعوة اجلمعية العامة حلملة ال�سندات لالنعقاد مبوجب ا�شعار ين�شر فـي جريدتني
يوميتني على الأقل وملرتني متتاليتني وير�سل �إىل حملة ال�سندات اال�سمية قبل  15يوما
على الأقل من املوعد املحدد لالجتماع  ،وال تكون الدعوة �صحيحة ما مل تت�ضمن جدول
�أعمال اجلمعية .
املـــادة ( ) 93
ال تكون قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات قانونية ما مل يح�ضرها � ،شخ�صيا �أو
بالوكالة  ،عدد من حملة ال�سندات ميثل على الأقل ثلثي �سندات ا�صدار معني  .اذا مل
يكتمل هذا الن�صاب يدعى �إىل جمعية ثانية ملناق�شة جدول الأعمال ذاته  .يبلغ موعد
اجلمعية الثانية �إىل حملة ال�سندات بالطريقة ذاتها التي اتبعت ب�ش�أن اجلمعية الأوىل
وقبل ا�سبوع على الأقل من املوعد املحدد للجمعية الثانية  .يكفـي ب�ش�أن هذه اجلمعية
ن�صاب ميثل ثلث ال�سندات �شرط ان يتم انعقاد اجلمعية الثانية خالل �شهر واحد من تاريخ
اجلمعية الأوىل  .اال �أن القرار الذي يراد به متديد مهلة �إيفاء ال�سندات � ،أو تخفي�ض
معدل الفائدة �أو الدين الأ�سا�سي �أو ال�ضمانات �أو امل�سا�س ب�أي �شكل بحقوق حملة ال�سندات
ال ميكن ان يتخذ �إال اذا ح�ضر اجلمعية من حملة ال�سندات من ميثل ثلثي ال�سندات .
تتخذ القرارات ب�أكرثية ثلثي ال�سندات املاثلة فـي اجلمعية .
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املـــادة ( ) 94
يكون حلملة ال�سندات وكيل تعينه ال�شركة م�صدرة ال�سندات وفق ال�ضوابط التي ي�صدر بها
قرار من وزير التجارة وال�صناعة  ،على �أن يكون الوكيل �شركة من ال�شركات العاملة فـي
جمال الأوراق املالية و�أن يكون التعيني بعد موافقة الهيئة العامة ل�سوق املال .
وعلى ال�شركة م�صدرة ال�سندات �أن توجه �إىل ال�شركة وكيل حملة ال�سندات ذات الدعوات
التي توجهها �إىل امل�ساهمني حل�ضور اجلمعيات العامة  ،وعلى الوكيل ح�ضور هذه
اجلمعيات وامل�شاركة فـي املناق�شات التي جترى فيها  ،وال يكون للوكيل �صوت معدود فيما
ي�صدر من قرارات .
الف�صل الثالث
�إدارة ال�شركة امل�ساهمة
اجلزء الأول
جمل�س الإدارة
املـــادة ( ) 95
يتوىل �إدارة ال�شركة امل�ساهمة جمل�س �إدارة ين�ص نظام ال�شركة على حتديد عدد اع�ضائه
وعلى مدة واليته .
ال يجوز �أن يقل عدد �أع�ضاء املجل�س عن ثالثة فـي �شركات امل�ساهمة املقفلة وعن خم�سة
فـي �شركات امل�ساهمة العامة  ,كما ال يجوز �أن يزيد عدد الأع�ضاء فـي �أي منهما على اثني
ع�شر ع�ضوا  .وتكون مدة والية الع�ضو ثالث �سنوات على الأكرث مع جواز �إعادة انتخابه
�أكرث من مرة .
وحت�سب املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة من تاريخ انعقاد اجلمعية التي �أجري
فيها االنتخاب �إىل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة ال�سنوية الثالثة التي تليها  ،و�إذا جاوز
تاريخ انعقاد هذه اجلمعية مدة ال�سنوات الثالث امل�شار �إليها مدة الع�ضوية بحكم القانون
�إىل تاريخ انعقادها على �أن ال يجاوز ذلك نهاية املدة املحددة النعقاد اجلمعية العادية
ال�سنوية املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( . )120
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ال يجوز لأحد �أن يكون ع�ضوا �أو ممثال ل�شخ�ص اعتبارى فـي جمل�س �إدارة �أكرث من �أربع
�شركات م�ساهمة عامة مركز عملها الرئي�سي فـي �سلطنة عمان �أو �أن يكون رئي�سا ملجل�س
�إدارة �أكرث من �شركتني من هذه ال�شركات �أو �أن يجمع بني ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة
م�ساهمة عامة و�أخرى مقفلة متار�سان �أغرا�ضا مت�شابهة يكون مركز عملهما الرئي�سي فـي
�سلطنة عمان .
كما ال يجوز لأحد ان يكون ع�ضوا فـي جمل�س �إدارة ال�شركة �إذا حكم عليه  ،فـي عمان �أو فـي
اخلارج  ،بجناية �أو جرمية �شائنة ما مل يرد اليه اعتباره .
املـــادة ( ) 96
تنتخب اجلمعية العامة العادية اع�ضاء جمل�س الإدارة وفقا لأحكام القانون ونظام ال�شركة .
املـــادة ( ) 97
يتم اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة من بني امل�ساهمني �أو من غريهم ب�شرط �أن ميلك املر�شح
�إذا كان من امل�ساهمني حدا �أدنى من الأ�سهم يعينه نظام ال�شركة  .وي�صدر وزير التجارة
وال�صناعة قرارا بقواعد و�شروط انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ممثلي الأ�شخا�ص
الإعتبارية والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم .
املـــادة ( ) 98
�إذا �شغر مركز ع�ضو من االع�ضاء  ،فـي الفرتة التي تقع بني جمعيتني عامتني عاديتني ،
يعود للمجل�س  ،ما مل ين�ص النظام على خالف ذلك � ،أن يعني ع�ضوا م�ؤقتا تتوفر فيه
ال�شروط املفرو�ضة مبوجب النظام واملادة ال�سابقة  ،فيتوىل هذا الع�ضو مهامه حتى انعقاد
اجلمعية العامة العادية التالية � .إذا بلغ �أكرث من الن�صف عدد الأع�ضاء امل�ؤقتني املعينني
من قبل جمل�س الإدارة عمال بالفقرة ال�سابقة  ،وجب على جمل�س الإدارة ان يدعو  ،خالل
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�شهرين  ،جمعية عامة عادية النتخاب �أع�ضاء املجل�س وفقا لنظام ال�شركة ليحلوا حمل
الأع�ضاء الذين انتخبوا فـي ال�سابق ومل يبقوا فـي مراكزهم � .إن الأع�ضاء املنتخبني من
اجلمعية العامة العادية مللء املراكز ال�شاغرة فـي املجل�س يعملون طوال الفرتة املتبقية من
ع�ضوية ا�سالفهم ما مل يق�ض نظام ال�شركة بغري ذلك .
املـــادة ( ) 99
للجمعية العامة فـي �أي وقت ودومنا حاجة لأي مربر � ،أن تعزل �أي ع�ضو من اع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو �أن تعزلهم جميعا حتى ولو ن�ص نظام ال�شركة على خالف ذلك .
املـــادة ( )100
فور انتخاب اجلمعية العامة العادية جمل�س �إدارة جديد  ،يجتمع هذا املجل�س لينتخب
رئي�سا له من بني �أع�ضائه  ،ال يجوز �أن تفوق مدة والية الرئي�س مدة واليته كع�ضو جمل�س
�إدارة  ،مع امكانية �إعادة انتخابه  .ميكن فـي �أي وقت �أن يدعو الرئي�س املجل�س لعقد
اجتماعاته الالحقة  ،وعلى الرئي�س �أن يدعو املجل�س لالنعقاد عندما يطلب �إليه ذلك
ع�ضوان �أو �أكرث من �أع�ضاء املجل�س � .إذا تعذر على الرئي�س ان يلبي هذا الطلب �أو �إذا مل
يرغب فـي ذلك  ،تتم الدعوة لالجتماع من قبل �أي ع�ضوين من اع�ضاء جمل�س الإدارة .
ال يكون اجتماع جمل�س الإدارة قانونيا �إال �إذا كان ن�صف الأع�ضاء على الأقل حا�ضرين �أو
ممثلني  .ميكن �أن ين�ص نظام ال�شركة على ن�سبة �أو عدد �أكرب  ،كما ميكن ان ين�ص على
ن�صاب خا�ص الجتماعات املجل�س .
ويتخذ املجل�س قراراته بالأكرثية الن�سبية من الأع�ضاء احلا�ضرين �إال �إذا ن�ص نظام
ال�شركة على ن�سبة �أكرب وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س  .يجوز
لل�شخ�ص االعتباري الذي ميثله ع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينيب عنه �شخ�صا �آخر من
التابعني له حل�ضور �أي اجتماع والت�صويت بالنيابة عنه .
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ولأي ع�ضو �أن ينيب عنه ع�ضوا �آخر من اع�ضاء املجل�س  ،وال يجوز لع�ضو املجل�س �أن ينوب
عن �أكرث من ع�ضو واحد  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن تكون االنابة خا�صة ومكتوبة .
املـــادة ( ) 101
حتدد اجلمعية العامة املكاف�آت ال�سنوية وبدل ح�ضور جل�سات جمل�س �إدارة ال�شركة واللجان
املنبثقة عنه مبا ال يجاوز جمموعة  %5من �صافـي الأرباح ال�سنوية وبحد �أق�صى مائتي �ألف
ريال عماين على �أن ال يزيد بدل ح�ضور اجلل�سات لكل ع�ضو على ع�شرة �آالف ريال عماين
عن كل �سنة  ،وذلك بعد ا�ستقطاع االحتياطي القانوين واالختياري وفقا للمادة ( )106من
القانون وجتنيب �أو توزيع ن�سبة امل�ساهمني من الأرباح مبا ال تقل قيمته عن  %5من ر�أ�س
املال ما مل يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة ن�سبة �أعلى .
ويكون حتديد ن�سبة املكاف�آت وبدل ح�ضور اجلل�سات �إذا مل حتقق ال�شركة �أرباحا �أو حققت
�أرباحا ال ميكن معها جتنيب �أو توزيع كامل ن�سبة امل�ساهمني من الأرباح وفقا لل�ضوابط
التي ي�صدر بها قرار من الهيئة العامة ل�سوق املال .
ويجوز بالن�سبة لل�شركات التي حلق بر�أ�سمالها خ�سارة �أن متنح الأع�ضاء بدل ح�ضور
جل�سات جمل�س الإدارة التي تنعقد فـي ال�سنة �أو ال�سنوات التالية لتحقيق اخل�سارة وذلك
فـي احلدود ووفقا للقواعد التي ي�صدر بها قرار من الهيئة .
وتكون الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح ال�صافية م�ستنزال منها ما يكون حلق بر�أ�س مال
ال�شركة من خ�سائر فـي �سنوات �سابقة ومت �إطفا�ؤها بالكامل .
ويجب �أن يت�ضمن تقرير جمل�س الإدارة �إىل اجلمعية العامة العادية بيانا كامال عن جميع
املبالغ و�سائر املنافع التي يكون قد تلقاها كل ع�ضو من ال�شركة خالل ال�سنة كتعوي�ض عن
خدماته  ،مبا فـي ذلك املبالغ املدفوعة �إىل الأع�ضاء ب�صفتهم موظفـي ال�شركة .
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املـــادة ( ) 102
ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات للقيام بجميع الأعمال التي ت�ستلزمها �إدارة ال�شركة
لتحقيق مو�ضوعها ولتنفيذ مقررات اجلمعية العامة .
وال تكون هذه ال�صالحيات حمدودة �أو مقيدة �إال بقدر ما هو من�صو�ص عليه فـي القانون
�أو فـي نظام ال�شركة .
على �إنه يحظر على جمل�س الإدارة �أن يقوم بالأعمال التالية  ،ما مل يرخ�ص له �صراحة
بالقيام بها مبوجب نظام ال�شركة �أو بقرار من اجلمعية العامة :
�أ  -التربعات  ،ما عدا التربعات التي يتطلبها العمل متى كانت �ضئيلة القيمة وعادية .
ب  -بيع جميع موجودات ال�شركة �أو ق�سم هام منها .
ج � -إجراء الرهن �أو الت�أمني على موجودات ال�شركة � ،إال ل�ضمان ديونها املرتتبة فـي
�سياق �أعمالها االعتيادية .
د  -كفالة ديون الغري  ،ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق غايات ال�شركة .
وملجل�س الإدارة �أن يفو�ض ب�أكرثية جميع �أع�ضائه وفـي احلدود املر�سومة له جلانا
ي�ؤلفها من بني �أع�ضائه للقيام ببع�ض الأعمال امل�شار �إليها فـي هذه املادة .
املـــادة ( ) 103
يقوم رئي�س جمل�س الإدارة بتنفيذ مقررات املجل�س  ،وبت�سيري �أعمال ال�شركة االعتيادية
ب�إ�شراف ومراقبة جمل�س الإدارة .
ميكن �أن يدرج فـي نظام ال�شركة ن�ص يخول جمل�س الإدارة احلق ب�أن ينتخب نائبا للرئي�س
يقوم بوظيفة الرئي�س فـي حال غيابه  ،وكذلك مديرا �أو �أكرث تكون لهم �صالحية التوقيع
با�سم ال�شركة مت�ضامنني �أو منفردين وفقا ملا يقرره املجل�س .
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يجب �أن ي�سجل فـي ال�سجل التجاري �أ�سماء رئي�س جمل�س الإدارة ونائب الرئي�س واملديرين
فـي حال وجودهم  ،وكذلك �صالحيات التوقيع املنوطة بهم .
وعلى جمل�س الإدارة ت�شكيل جلنة للتدقيق من بني �أع�ضائه وتعيني مراقب داخلي
وم�ست�شار قانوين وفقا لل�ضوابط التي ت�صدرها الهيئة العامة ل�سوق املال على �أن تطبق
فـي �ش�أن �أع�ضاء جلنة التدقيق �أحكام امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة (  ) 109من هذا
القانون دون �إخالل مب�س�ؤولياتهم املرتتبة على ع�ضويتهم فـي جمل�س الإدارة .
املـــادة ( ) 104
تل ــزم ال�شركــة امل�ساهمــة بجميع الأعمال التي يقوم بها جمل�س �إدارتها ورئي�س جمل�س
�إدارتها ومديروها و�سائر امل�شرفني على �إدارتها � ،إن وجدوا  ،متى كانوا يعملون با�سم ال�شركة
و�ضمن حدود �صالحياتهم .
يحق للغري ح�سن النية �أن يفرت�ض �أن �أي عمل يقوم به جمل�س الإدارة �أو رئي�س جمل�س
الإدارة �أو مديرو ال�شركة فـي �سياق مزاولة ال�شركة �أعمالها  ،هو �ضمن ال�صالحيات املخولة
�إىل ه�ؤالء الأ�شخا�ص وهو يلزم ال�شركة  ،ما مل يكن احلد من �صالحياتهم م�سجال فـي
ال�سجل التجاري .
املـــادة (  ) 104مكررا
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركة بدء ونهاية ال�سنة املالية لل�شركة  -على �أنه بالن�سبة لل�سنة
املالية االوىل ف�أنه �إذا ت�أ�س�ست ال�شركة خالل الن�صف الأول من ال�سنة ف�إن �سنتها املالية
تنتهي بنهاية هذه ال�سنة � ،أما �إذا ت�أ�س�ست ال�شركة خالل الن�صف الثاين من ال�سنة ف�إن
�سنتها املالية تنتهي بنهاية ال�سنة التالية .
على ال�شركات امل�ساهمة العامة �إعداد ح�سابات ن�صف �سنوية غري مدققة ت�شمل امليزانية
العمومية وك�شف الأرباح واخل�سائر والتدفقات النقدية  ،على �أن يتم ن�شر هذه احل�سابات
خالل ثالثة �أ�شهر من انتهاء ن�صف ال�سنة املالية لل�شركة ويتم الن�شر فـي �صحيفتني
يوميتني .
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املـــادة ( ) 105
خالل �شهرين من نهاية ال�سنة املالية يجب على جمل�س الإدارة �أن يعد ميزانية ال�شركة
وبيانا يت�ضمن ح�ساب الأرباح واخل�سائر بعد تدقيقها من قبل مراقبي ح�سابات ال�شركة
ويجب �أن يت�ضمن البيان �شرحا وافيا لأهم بنود الإيرادات وامل�صروفات خالل ال�سنة املالية  .كما
يعد املجل�س تقريرا عن �أعمال ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية وعن الأرباح ال�صافية املقرتح
توزيعها  ،وتر�سل ن�سخ من جميع البيانات املتقدمة �إىل الهيئة العامة ل�سوق املال و ب�أمانة
ال�سجل التجاري قبل اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ب�أ�سبوعني على الأقل .
كما تر�سل ن�سخة من امليزانية وتقرير جمل�س الإدارة وتقرير مراقب احل�سابات �إىل كل
م�ساهم رفق الدعوة التي توجه اليه حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية .
املـــادة ( )106
على جمل�س الإدارة �أن يقتطع عن كل �سنة مالية كاحتياطي قانوين ع�شرة باملائة من
�أرباح ال�شركة ال�صافية بعد خ�صم ال�ضرائب �إىل �أن يبلغ االحتياطي القانوين ثلث ر�أ�سمال
ال�شركة على الأقل  .ال يجوز توزيع االحتياطي القانوين على امل�ساهمني ك�أن�صبة �أرباح .
ميكن للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين ح�سابات احتياطية اختيارية ال جتاوز %20
من �صافـي الأرباح لتلك ال�سنة بعد خ�صم ال�ضرائب واالحتياطي القانوين وال يجوز �أن
يزيد جمموع املقتطع با�سم االحتياطي االختياري عن ن�صف قيمة ر�أ�س مال ال�شركة
با�ستثناء امل�صارف و�شركات الت�أمني .
املـــادة ( )107
ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ي�شرتك فـي �إدارة عمل جتاري مناف�س لن�شاط ال�شركة
�إال مبوافقة اجلمعية العامة  ،على �أن جتدد املوافقة �سنويا  .كما ال يجوز لع�ضو جمل�س
الإدارة �أو موظفـي ال�شركة الرئي�سيني �أن ي�ستغل ما ي�صل �إليه من معلومات بحكم من�صبه
�أو وظيفته فـي حتقيق م�صلحة له �أو لأوالده الق�صر �أو لأحد من �أقاربه حتى الدرجة
الرابعة نتيجة التعامل فـي الأوراق املالية لل�شركة  ،كما ال يجوز �أن يكون لأي منهم م�صلحة
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مبا�شرة �أو غري مبا�شرة مع �أي جهة تقوم بعمليات يراد بها احداث ت�أثري فـي ا�سعار الأوراق
املالية التي �أ�صدرتها ال�شركة  ،وتطبق �أحكام املواد  110 ، 109من القانون عند خمالفة
ذلك .
املـــادة ( )108
ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أو غريه من الأطراف ذوي العالقة بال�شركة
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيما جتريه من �صفقات �أو عقود حل�سابها  ،وا�ستثناء من
ذلك يجوز �إجراء بع�ض ال�صفقات والعقود معهم على �أن يكون ذلك وفقا لل�ضوابط التي
ي�صدر بها قرار من الهيئة العامة ل�سوق املال ويبني هذا القرار املق�صود بالأطراف ذوي
العالقة وقواعد الإف�صاح عن هذه ال�صفقات والعقود .
املـــادة ( ) 109
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولون جتاه ال�شركة وامل�ساهمني والغري عن الأ�ضرار الناجتة
عن �أعمالهم املخالفة للقانون وعن �أعمالهم التي تتجاوز حدود �صالحياتهم وعن �أي غ�ش
�أو �إهمال يرتكبونه فـي �أداء مهامهم  ،وكذلك عن عدم ت�صرفهم ت�صرف ال�شخ�ص املتب�صر
فـي ظروف معينة .
�إذا ترتبت م�س�ؤولية �أكرث من ع�ضو عمال بالفقرة ال�سابقة  ،يعود لهيئة ح�سم املنازعات
التجارية �أن جتعل كال من الأع�ضاء املذكورين م�س�ؤوال عن جميع الأ�ضرار �أو عن جزء
منها وفقا ملا ترتئي الهيئة بالنظر �إىل ظروف الق�ضية .
تكون باطلة وك�أنها مل تكن الأحكام �أو الن�صو�ص التي تق�ضي باحلد من م�س�ؤولية �أع�ضاء
جمل�س الإدارة  ،ويرتتب على ال�شركة � ،أن تعيد �إىل �أي ع�ضو من اع�ضاء جمل�س الإدارة
التكاليف واملبالغ املحكوم بها فـي �أي دعوى مدنية �أو جزائية تقام عليه ب�سبب �أن م�س�ؤوليته
ترتبت عن �أعمال قام بها فـي �إدارة ال�شركة  ،وذلك فـي حال �صدور حكم نهائي فـي هذه
الدعوى يعفيه من امل�س�ؤولية .
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املـــادة ( ) 110
يعود لل�شركة �أن تقيم الدعوى على �أي ع�ضو من جمل�س �إدارتها تعتربه م�س�ؤوال عن
الأ�ضرار التي �أ�صابتها عمال ب�أحكام املادة ال�سابقة  .يتخذ جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة
العادية قرارا بهذا ال�ش�أن يق�ضي بتعيني �شخ�ص ملالحقة الدعوى نيابة عن ال�شركة كما
يق�ضي بتفوي�ضه ب�أن يدفع نفقات الدعوى من �أموال ال�شركة .
�أما �إذا كانت ال�شركة قيد الت�صفية فيعود مل�صفـي ال�شركة ان يتخذ القرار ب�إقامة الدعوى .
يعود لكل م�ساهم �أن يقرتح مقا�ضاة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،و�إذا مل تتبني اجلمعية العامة
العادية اقرتاحه  ،يحق له �أن يقيم الدعوى نيابة عن ال�شركة .
�إذا جنحت هذه الدعوى يجب �أن تعاد �إىل امل�ساهم نفقات وم�صاريف الدعوى من الأموال
املحكوم بها على �أن يدفع الر�صيد �إىل ال�شركة .
اجلزء الثاين
مراقبو احل�سابات
املـــادة ( )111
يكون ل�شركة امل�ساهمة مراقب ح�سابات  -على الأقل  -تعينه اجلمعية العامة العادية من
بني املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة .
وللهيئة و�ضع �ضوابط لتعيني مراقبي احل�سابات لدى �شركات امل�ساهمة العامة  ،ولها
االعرتا�ض على من يعني من قبل اجلمعيات العامة لهذه ال�شركات وذلك بقرار م�سبب
خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إيداع حم�ضر اجتماع اجلمعية العامة لدى الهيئة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون مراقبو احل�سابات م�ستقلني عن ال�شركة  ،فال يجوز �أن
يكونوا من امل�ؤ�س�سني �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو من موظفي ال�شركة �أو ال�شركات التابعة
لها  ،وال يجوز لهم ان يقدموا �إىل ال�شركة �أو ال�شركات التابعة لها خدمات فنية �أو �إدارية
�أو ا�ست�شارية فيما عدا ما حتدده الهيئة من هذه اخلدمات .
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ويبا�شر مراقبو احل�سابات مهامهم من تاريخ تعيينهم حتى انعقاد اجلمعية العامة
ال�سنوية التالية لهذا التاريخ  ،ويجوز لل�شركة جتديد تعيينهم على �أن تراعي ما ي�صدر
من �ضوابط وفقا للفقرة الثانية  ،وعلى مراقبي احل�سابات االلتزام مبا ت�صدره الهيئة من
قواعد وتعليمات فـي �ش�أن �شركات امل�ساهمة العامة وفقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 112
يحق للمراقبني فـي كل وقت �أن يفح�صوا جميع دفاتر ال�شركة و�سجالتها وم�ستنداتها  ،و�أن
يح�صلوا على جميع املعلومات التي يرونها �ضرورية حل�سن تنفيذ مهامهم  .على املراقبني
�أن يتحققوا من �أن امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر مطابقان لدفاتر و�سجالت ال�شركة ،
و�أن هذه الدفاتر وال�سجالت مم�سوكة ح�سب �أ�صول املحا�سبة املتعارف عليها �إجماال .
املـــادة ( )113
ي�ضع املراقبون تقريرا للجمعية العامة ال�سنوية يتعلق بو�ضع ال�شركة املايل وبتوزيع
�أن�صبة الأرباح املقرتح ويت�ضمن ر�أيهم فيما �إذا كانت امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر
املعرو�ضان على اجلمعية يعك�سان متاما و�ضع ال�شركة املايل ح�سب �أ�صول املحا�سبة املتعارف
عليها �إجماال .
كل تغيري يطر�أ على �أ�صول املحا�سبة املتبعة فـي حت�ضري امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر
منذ ال�سنة املالية املن�صرمة يجب �أن يذكر �صراحة فـي تقرير املراقبني .
�إذا مل يقدم تقرير مراقبي احل�سابات �إىل اجلمعية العامة �أو �إذا كان غري مطابق ملا تفر�ضه
الفقرة ال�سابقة ف�إن قرار اجلمعية العامة ال�سنوية القا�ضي بالت�صديق على احل�سابات
املعرو�ضة على اجلمعية ي�صبح باطال .
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على املراقب الذي يتحقق �أثناء قيامه مبهامه من وجود خمالفة للقانون �أو لنظام ال�شركة � ،أن
يعلم عنها �إدارة ال�شركة بوا�سطة املرجع املخت�ص  ،و فـي حال وجود خمالفة هامة �أن يعلم
اجلمعية العامة بها .
املـــادة ( ) 114
يكون مراقبو احل�سابات م�س�ؤولني جتاه ال�شركة وامل�ساهمني والغري عن الأ�ضرار الناجتة
عن �أي غ�ش يرتكبونه فـي �أداء مهامهم  ،وهم م�س�ؤولون جتاه ال�شركة وامل�ساهمني عن
الأ�ضرار الناجتة عن عدم قيامهم مبهامهم املهنية والفنية ب�شكل واف .
اجلزء الثالث
اجلمعيات العامة
املـــادة ( ) 115
يحق لكل م�ساهم �أن يح�ضر اجلمعيات العامة وله �صوت واحد مقابل كل �سهم بحوزته
حتى و�إن كان بيده �شهادة م�ؤقتة مقابل ال�سهم.للم�ساهم احلق ب�أن يوكل خطيا �أي �شخ�ص
�آخر لينوب عنه بح�ضور اجلمعية العامة وبالت�صويت على مقرراتها  .ميكن للم�ساهم �أن
يلغي هذه الوكالة فـي �أي وقت  .ال ي�شرتط فـي املمثل �أن يكون من م�ساهمي ال�شركة �إال
�إذا فر�ض نظام ال�شركة ذلك .
املـــادة ( ) 116
ملجل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعيات العامة لالنعقاد فـي �أي وقت  ،وعليه �أن يدعوها لالنعقاد
عندما يوجب القانون �أو نظام ال�شركة ذلك � ،أو عندما يطلب هذا الأمر م�ساهم �أو �أكرث
ميثلون ربع ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل .
�إذا تخلف جمل�س الإدارة عن دعوة اجلمعية العامة وجب على مراقبي احل�سابات دعوتها
لالنعقاد  ،وال تكون الدعوة �صحيحة ما مل ت�شتمل على جدول الأعمال ويجب ن�شر �إعالن
دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد  ،بعد اعتماده من الهيئة العامة ل�سوق املال �أو وزارة التجارة
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وال�صناعة ح�سب الأحوال  ،وذلك فـي �صحيفتني يوميتني ملرتني متتاليتني فيهما على
الأقل  ،كما يجب �أن تر�سل فـي الوقت نف�سه �إىل كل م�ساهم بالربيد العادى �أو ت�سلم �إليه �أو
�إىل ممثله باليد مقابل توقيعه وذلك قبل املوعد املحدد لالجتماع ب�إ�سبوعني على الأقل .
ويجب �إخطار الهيئة العامة ل�سوق املال مبوعد اجتماع اجلمعية العامة لل�شركات امل�ساهمة
العامــة و�إخطــار وزارة التجــارة وال�صناعــة مبوعــد اجتمــاع اجلمعيــة العام ــة لل�شركــات
امل�ساهمة املقفلة ولأي من هاتني اجلهتني �إيفاد مراقب حل�ضور االجتماع والإ�شراف على
الإجراءات املتعلقة به والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون  ،ويتم �إيداع
حم�ضر اجتماع اجلمعيات العامة بكل من اجلهتني موقعا من �أمني ال�سر ومعتمدا من
رئي�س االجتماع ومراقب احل�سابات وذلك خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انعقاد
اجلمعية العامة .
ويكون باطال كل اجتماع ال تراعى فيه الإجراءات واملواعيد ال�سابقة .
املـــادة ( )117
ي�ضع جدول �أعمال اجلمعية جمل�س الإدارة � ،أو مراقبو احل�سابات عند االقت�ضاء � ،أن
يدرجوا فـي جدول الأعمال �أي اقرتاح يقدمه م�ساهمون ميثلون �أكرث من ع�شرة باملئة
من ر�أ�س مال ال�شركة � ،شرط �أن يرد هذا االقرتاح لإدراجه فـي اجلدول قبل املوعد املحدد
للجمعية ب�شهر واحد على الأقل .
ال يجوز للجمعية العامة �أن تنظر فـي غري الأمور املدرجة فـي جدول �أعمال اجلمعية � ،إال
�أنه فـي حاالت ا�ستثنائية ميكن للجمعية �أن تنظر فـي مو�ضوع ملح وغري متوقع يطر�أ
�أثناء االجتم ـ ــاع ويكون ذلك بنـ ــاء على ق ـ ــرار تتخذه اجلمعية بالأكرثية الن�سبية لأ�صوات
احلا�ضرين .
املـــادة ( ) 118
للم�ساهمني ووكالئهم الذين ميثلون جميع �أ�سهم ال�شركة �أن يعقدوا جمعية عامة دون
مراعاة الأ�صول املقررة لدعوتها  ،ويعود لهذه اجلمعية �أن تتداول فـي جميع املوا�ضيع التي
يكون تقريرها من �صالحية اجلمعية العامة .
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املـــادة ( ) 119
للجمعية العامة العادية �أن تنظر وتبت بجميع الأمور التي ال يعود �أمر البت بها ح�صرا ،
عمال بالقانون �أو نظام ال�شركة � ،إىل جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة غري العادية .
املـــادة ( )120
فـي كل �سنة يجب �أن تعقد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية خالل ثالثة �أ�شهر من انتهاء
�سنة ال�شركة املالية  .تنعقد جمعيات عامة عادية �أخرى عندما يوجب ذلك القانون �أو نظام
ال�شركة �أو عندما تدعو احلاجة �إىل مثل هذا االجتماع  .ويجب �أن يت�ضمن جدول �أعمال
اجلمعية العامة ال�سنوية :
�أ  -درا�سة تقرير جمل�س الإدارة واملوافقة عليه .
ب  -درا�سة تقرير مراقب احل�سابات واملوافقة على امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر .
ج  -تقري ــر توزيع �أن�صبة الأرباح  ،على �أن ال توزع هذه الأن�صبة �إال من الأرباح
ال�صافية �أو من احل�سابات االحتياطية االختيارية �شريطة �أن تراعى دائما �أحكام
امل ــادة ( . )106
د  -انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة فـي حال انتهاء مدة �أحدهم �أو جميعهم �أو فـي حالة
�شغور مركز فـي املجل�س .
هـ  -تعيني مراقبي ح�سابات لل�سنة املالية  .مع مراعاة �أحكام قانون الرقابة املالية
للدولة .
املـــادة ( ) 121
�إن ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقارير جمل�س الإدارة ومراقبي ح�سابات
ال�شركة املتعلقة بال�سنة املالية املن�صرمة يجب �أن تكون فـي متناول م�ساهمي ال�شركة وحملة
�سنداتها من �أجل اطالعهم عليها �أثناء �ساعات العمل فـي مركز عمل ال�شركة الرئي�سي ،
وذلك خالل مدة �أ�سبوعني على الأقل ت�سبق مبا�شرة املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة
العادية ال�سنوية � .إذا حرم �أي م�ساهم من حقه باالطالع على الوثائق املذكورة يكون القرار
القا�ضي بالت�صديق عليها باطال وك�أنه مل يكن .
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على جمل�س الإدارة �أن ين�شر امليزانية العامة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وموجزا عن تقرير
جمل�س الإدارة فـي �إحدى ال�صحف اليومية املحلية وذلك خالل �شهر من م�صادقة اجلمعية
العامة العادية ال�سنوية عليها .
املـــادة (  )121مكرر
على �شركات امل�ساهمة العامة �أن تودع لدى الهيئة العامة ل�سوق املال املبالغ التي مل
ي�ستلمها م�ستحقوها من امل�ساهمني وذلك بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستحقاقها
وفقا للإجراءات التي ي�صدر بها قرار من جمل�س �إدارة الهيئة  ،على �أن تقوم هذه ال�شركات
بالإعالن عن ذلك ملرتني فـي جريدتني يوميتني خالل �أربعة ع�شر يوما على الأكرث من
تاريخ الإيداع .
وعلى الهيئة �أن تعلن عن امل�ستحقات املودعة لديها بالطريقة و فـي املواعيد التي يحددها
جمل�س �إدارتها .
املـــادة ( ) 122
ال تكون مقررات اجلمعية العامة العادية قانونية �إال �إذا ح�ضر االجتماع � ،شخ�صيا �أو
بالوكالة  ،م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .
�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب تتم الدعوة �إىل جمعية ثانية ملناق�شة جدول الأعمال ذاته  .يتبلغ
امل�ساهمون الدعوة �إىل اجلمعية العامة العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي متت فيها
دعوتهم �إىل �أول جمعية قبل املوعد املحدد للجمعية الثانية ب�إ�سبوع واحد على الأقل .
تكون قرارات اجلمعية الثانية قانونية مهما كان عدد الأ�سهم املمثل � ،شرط �أن تعقد هذه
اجلمعية خالل �شهر واحد من تاريخ اجلمعية الأوىل  .تتخذ اجلمعية العامة العادية
قراراتها بالأكرثية الن�سبية للأ�صوات التي اقرتعت ب�ش�أن قرار معني .
املـــادة ( )123
تعقد اجلمعية العامة غري العادية للنظر والبت فـي جميع الأمور التي يعود �إليها ح�صرا
�أمر البت فيها مبوجب القانون �أو نظام ال�شركة .
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ميكن �أن تقرر اجلمعية العامة غري العادية تعديل نظام ال�شركة  ،غري �أن هذا التعديل ال
يكون نافذا �إال �إذا وافق عليه مدير عام التجارة وقيد فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( )124
ال تكون قرارات اجلمعية العامة غري العادية قانونية �إال �إذا ح�ضر االجتماع �شخ�صيا �أو
بالوكالة م�ساهمون ميثلون ثالثة �أرباع ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل .
�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب تتم الدعوة �إىل جمعية ثانية ملناق�شة جدول الأعمال ذاته  .يتبلغ
امل�ساهمون الدعوة �إىل اجلمعية العامة غري العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي مت فيها
دعوتهم �إىل �أول جمعية  ،وذلك قبل املوعد املحدد للجمعية الثانية ب�إ�سبوعني على الأقل .
تكون قرارات اجلمعية الثانية قانونية �إذا ح�ضر هذا االجتماع � ،شخ�صيا �أو بالوكالة
م�ساهمون ميثلون �أكرث من ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة �شرط �أن يعقد هذا االجتماع خالل
�ستة �أ�سابيع من تاريخ اجلمعية الأوىل .
تتخذ اجلمعية العامة غري العادية قراراتها ب�أكرثية ثالثة �أرباع الأ�صوات التي اقرتعت
ب�ش�أن قرار معني  ،ب�شرط �أن ينال هذا القرار دائما �أ�صواتا تزيد على ن�صف جميع �أ�سهم
ال�شركة .
و�إذا كان القرار بتحويل �شركة امل�ساهمة املقفلة �إىل �شركة ت�ضامن �أو تو�صية وجب �أن يتخذ
القرار ب�إجماع امل�ساهمني .
املـــادة ( )125
يجب �أن ير�أ�س اجتماع اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة وعند تعذر ح�ضوره ير�أ�س االجتماع
نائبه املنتخب وفقالأحكام امل ــادة (  )103من هذا القانون  ،ف�إذا متت الدعوة �إىل اجلمعية
من قبل مراقبي احل�سابات وفقا للمادة ( )116وجب عليهم �أن يعينوا رئي�س هذه اجلمعية ،
وتعني اجلمعية �أمني �سر يقوم بتحرير حم�ضر اجتماعها يثبت فيه املداوالت اجلارية
�أثناء االجتماع والقرارات املقرتحة والت�صويت عليها  .ويكون لأي من م�ساهمي ال�شركة �أو
حاملي ال�سندات حق االطالع على هذا املح�ضر فـي مركز عمل ال�شركة الرئي�سي .
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املـــادة ( ) 126
�إن قرارات اجلمعية العامة املتخذة ح�سب الأ�صول عمال ب�أحكام القانون و�أحكام نظام
ال�شركة �أو نظامها الداخلي �إن وجد  ،تلزم ال�شركة وكل م�ساهم فيها  ،غري �إنها ال ت�ؤثر
فـي حقوق الغري �إال بقدر ما هو من�صو�ص عليه فـي هذا القانون  .خالل خم�س �سنوات من
تاريخ انعقاد اجلمعية العامة يحق لكل م�ساهم �أو �أي �شخ�ص �آخر ذي م�صلحة �أن يراجع
هيئة ح�سم املنازعات التجارية لتق�ضي ببطالن �أي قرار واعتباره ك�أنه مل يكن �إذا كان
قد اتخذ خالل هذه اجلمعية ب�صورة خمالفة لأحكام القانون �أو لأحكام نظام ال�شركة �أو
نظامها الداخلي �إن وجد � ،أو بوا�سطة الغ�ش �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة من �أي كان .
الف�صل الرابع
ال�شركات القاب�ضة
املـــادة ( ) 127
ال�شركة القاب�ضة هي �شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية تقوم بال�سيطرة املالية والإدارية
على �شركة �أو �أكرث من ال�شركات الأخرى التي ت�صبح تابعة لها وذلك من خالل متلكها
 %51على الأقل من �أ�سهم تلك ال�شركة �أو ال�شركات �سواء كانت من �شركات امل�ساهمة �أو من
ال�شركات حمدودة امل�س�ؤولية وت�ضاف عبارة " �شركة قاب�ضة " �إىل جانب ا�سم ال�شركة فـي
جميع �أوراقها و�إعالناتها والوثائق الأخرى ال�صادرة عنها .
يجب �أال يقل ر�أ�س مال ال�شركة القاب�ضة عن (  ) 2مليون ريال عماين  ،ال يجوز لل�شركة
القاب�ضة متلك ح�ص�ص فـي �شركات الت�ضامن �أو فـي �شركات التو�صية كما يحظر عليها
متلك �أية �أ�سهم فـي ال�شركات القاب�ضة الأخرى .
تكون �أغرا�ض ال�شركة القاب�ضة وفقا ملا يلي :
 �إدارة ال�شركات التابعة لها �أو امل�شاركة فـي �إدارة ال�شركات الأخرى التي ت�ساهم فيها . ا�ستثمار �أموالها فـي الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية .- 55 -

 تقدمي القرو�ض وال�ضمانات والتمويل لل�شركات التابعة لها . متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات وغريها من احلقوق املعنويةوا�ستغاللها وت�أجريها لل�شركات التابعة لها ولغريها .
وت�ؤ�س�س ال�شركة القاب�ضة ب�إحدى الطريقتني التاليتني :
�أ -بت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية تتحدد �أغرا�ضها بواحد �أو �أكرث من
الأغرا�ض املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة و فـي ت�أ�سي�س �شركات تابعة لها �أو
متلك �أ�سهم وح�ص�ص فـي �شركات م�ساهمة �أو �شركات حمدودة امل�س�ؤولية للقيام
بتلك الغايات .
ب -بتعديل �أغرا�ض �شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية قائمة �إىل �شركة قاب�ضة
وفقا لأحكام القانون .
ولوزير التجارة وال�صناعة بقرار منه حتديد الأحكام التنظيمية لل�شركات القاب�ضة
وال�شركات التابعة لها  ،كما يكون له تنظيم امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�شركات
التابعة بنظام موحد .
املـــادة ( )128
يجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة القاب�ضة دعوة رئي�س جمل�س �إدارة �أية �شركة تابعة حل�ضور
اجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركة القاب�ضة عند نظر املو�ضوعات املتعلقة بال�شركة التابعة
وذلك لإبداء ما يراه من مالحظات �أو �آراء �أو تقدمي ما يطلب منه من �إي�ضاحات �أو بيانات
وله اال�شرتاك فـي املناق�شة دون �أن يكون له �صوت معدود فـي املداوالت .
الف�صل اخلام�س
حل وت�صفية ال�شركة امل�ساهمة
املـــادة ( ) 129
حتـ ــل ال�شرك ــة امل�ساهمـة لأي من �أ�سباب احلل املن�صو�ص عليها فـي نظام ال�شركة �أو فـي
املادة  14من هذا القانون .
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ميكن للجمعية العامة غري العادية �أن تقرر حل ال�شركة فـي �أي وقت .
�إذا خ�سرت ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�سمالها  ،وجب على رئي�س جمل�س الإدارة �أن يدعو �إىل
عقد جمعية عامة غري عادية لتقرر ما �إذا كان يجب حل ال�شركة �أو تخفي�ض ر�أ�سمالها �أو
اتخاذ �أي تدبري �آخر منا�سب .
�إذا تخلف رئي�س جمل�س الإدارة عن دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد � ،أو �إذا
مل يتم انعقاد هذه اجلمعية لعدم توفر الن�صاب � ،أو �إذا تقرر عدم حل ال�شركة بدون �أن
تتخذ تدابري منا�سبة  ،حق لكل م�ساهم ولكل دائن من دائني ال�شركة �أن يراجع هيئة ح�سم
املنازعات التجارية التخاذ القرار بحل ال�شركة .
املـــادة ( ) 130
بعد احلل ت�صفى ال�شركة وفقا للقانون و�أحكام نظامها �شرط �أن ال تخالف هذه الأحكام �أي
�أحكام قانونية لها �صفة �إلزامية .
الف�صل ال�ساد�س
م�ساهمة ال�سلطنة وامل�ؤ�س�سات العامة العمانية
املـــادة ( )131
تخ�ضع ال�شركات امل�ساهمة التي ت�ساهم فيها ال�سلطنة �أو �أي م�ؤ�س�سة عامة عمانية �إىل
جميع �أحكام هذا القانون املتعلق بال�شركات امل�ساهمة التي ال تتعار�ض مع املواد التالية .
املـــادة ( )132
تتمثل ح�صة ال�سلطنة �أو �أي وحدة من وحداتها الإدارية فـي جمل�س �إدارة ال�شركة بع�ضو
�أو �أكرث يختارهم جمل�س الوزراء بناء على تر�شيح من وزارة املالية والوزير املخت�ص  ،وال
يجوز �إعفا�ؤهم من منا�صبهم �إال مبوافقة جمل�س الوزراء  ،ويحدد نظام ال�شركة عدد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ميثلون ح�صة ال�سلطنة �أو �أية وحدة من وحداتها الإدارية ،
وي�صدر بالتعيني والإعفاء قرار من الوزير امل�شرف على وزارة املالية .
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ينتخب باقي �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون ونظام ال�شركة  .ت�شرتك
فـي هذا الت�صويت الأ�سهم التي متثل ح�صة ال�سلطنة �أو امل�ؤ�س�سة العامة ما مل يق�ض نظام
ال�شركة بخالف ذلك .
املـــادة ( )133
ميار�س جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة املعينني كل ال�صالحيات املالزمة ملن�صب ع�ضو
جمل�س الإدارة  .ال ترتتب على الأع�ضاء املعينني مبوجب مر�سوم �سلطاين  ،كما ال ترتتب
على ال�سلطنة �أو على امل�ؤ�س�سة العامة � ،أي م�س�ؤولية من�صو�ص عليها مبقت�ضى �أحكام هذا
القانون وذلك من جراء الأعمال التي يقومون بها لدى ممار�ستهم مهامهم ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة .
الف�صل ال�سابع
ال�شركات البحرية
املـــادة ( )134
ال�شركة البحرية هي �شركة م�ساهمة تن�ش�أ فقط لتعاطي الن�شاطات البحرية املن�صو�ص
عليها فـي القانون البحري .
املـــادة ( ) 135
تخ�ضع ال�شركة البحرية �إىل �أحكام هذا القانون املتعلقة بال�شركات امل�ساهمة مع التعديالت
واال�ستثناءات املن�صو�ص عليها فـي القانون البحري .
الباب ال�ساد�س
ال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية
الف�صل الأول
ت�أ�سي�س ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية
املـــادة ( )136
ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية هي �شركة جتارية ذات ر�أ�س مال معني ومق�سم �إىل ح�ص�ص
مت�ساوية  ،وهي تت�ألف من �شخ�صني �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني
وتقت�صر م�س�ؤوليتهم على القيمة اال�سمية حل�ص�صهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة .
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ال يجوز �أن يزيد عدد ال�شركاء فـي ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية على �أربعني �شريكا .
تخ�ضــع ال�شرك ــة حمدودة امل�س�ؤولي ــة �إىل جمي ــع �أحكــام الباب الأول من هذا القانــون التي
ال تتعار�ض مع الأحكام الواردة فـي هذا الباب ال�ساد�س .
ويجب على ال�شركاء �أن ي�سجلوا ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية فـي ال�سجل التجاري وفقا
للقانون .
املـــادة ( )137
ميكن �أن يت�ألف ا�سم ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية من �أي كلمة  .كما ميكن �أن ي�شتمل على
ا�سم �شريك فـي ال�شركة �أو �أكرث �شرط �أن ال يكون ا�سم ال�شركة م�ضلال لغاياتها �أو هويتها
�أو هوية �أع�ضائها  .ويجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة � ،أينما ظهر  ،بعبارة " حمدودة امل�س�ؤولية "
�أو بامل�صطلح " �ش  .م  .م " .
�إذا ت�سببت خمالفة �أحكام الفقرة ال�سابقة بوقوع الغري ح�سن النية فـي خط�أ ما بالن�سبة
�إىل مدى م�س�ؤولية ال�شركاء  ،يعترب الأ�شخا�ص امل�س�ؤولون عن هذه املخالفة م�س�ؤولني
�شخ�صيا جتاه هذا الغري عن الأ�ضرار التي قد ترتتب لهم من جراء ذلك .
املـــادة ( )138
ال يجوز �أن يقل ر�أ�س مال ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية عن ع�شرين �ألف ريال عماين  ،ويجوز
ملدير عام التجارة ا�ستثناء بع�ض ال�شركات من هذا احلد وفقا للأحكام التي ي�صدر بها قرار
من وزير التجارة وال�صناعة وبحيث ال يقل ر�أ�سمال ال�شركة عن ثالثة �آالف ريال  ،ويجب
�أن تكون جميع احل�ص�ص فـي ال�شركة ذات قيمة ا�سمية مت�ساوية وحمددة عند االكتتاب ،
وال يجوز �أن تكون هذه احل�ص�ص ممثلة ب�صكوك قابلة للتداول .
�إذا نق�ص ر�أ�س مال ال�شركة عن حده الأدنى �أو ر�أ�س املال امل�سجل  ،كان لكل ذي م�صلحة �أن
ينذر ال�شركة كتابة ب�إعادة ر�أ�س املال �إىل احلد الذي كان عليه ف�إن مل تقم ال�شركة بذلك
خالل �سنة من تاريخ �إنذارها جاز له �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �أن تق�ضي بحلها .
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املـــادة ( )139
يجوز �أن تكون املقدمات فـي ر�أ�سمال ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية نقدية �أو عينية وال يجوز
�أن تت�ألف من خدمات �أو عمل �أي �شخ�ص كان .
ال يجوز لل�شركة املحدودة امل�س�ؤولية �أن تلج�أ بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إىل االكتتاب
العلني جلمع ر�أ�س مالها �أو لزيادته �أو ال�ستقرا�ض �أموال .
املـــادة ( )140
ال تعترب ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية م�ؤ�س�سة نهائيا وال تكون م�س�ؤولية ال�شركاء فيها
حمدودة �إال بتوافر جميع ال�شروط التالية:
�أ  -توقيع عقد ت�أ�سي�س ال�شركة من قبل جميع ال�شركاء فيها .
ب  -حتديد عدد احل�ص�ص التي ميلكها كل �شريك وحترير كامل القيمة اال�سمية
جلميع احل�ص�ص نقدا �أو عينا .
ج  -ت�سجيل ال�شركة فـي ال�سجل التجاري .
من �أجل ت�سديد قيمة ح�ص�ص ال�شركة يفتح فـي م�صرف يعمل فـي عمان ح�ساب
خا�ص با�سم ال�شركة مع عبارة " قيد الت�أ�سي�س " يودع فيه كل �شريك نقدا كامل
القيمة اال�سمية حل�صته فـي ر�أ�س املال  ،وبالن�سبة �إىل املقدمات العينية يجوز
تقدمي تقرير من مدققي احل�سابات ب�أحد املكاتب املرخ�ص لها بالعمل فـي
ال�سلطنة ي�ؤكد قيمة و�سداد كل �شريك حل�صته العينية فـي ر�أ�س مال ال�شركة قيد
الت�أ�سي�س � ،أو �أن يخ�ضع تقومي قيمة املقدمات العينية �إىل تقدير خبري �أو عدة
خرباء تعينهم وزارة التجارة وال�صناعة بناء على طلب ال�شركاء وفقا للقواعد
والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من وزير التجارة وال�صناعة .
وال يحق للم�صرف �أن يتخلى عن هذه الودائع لأي كان �إال ملديري ال�شركة بعد
تقدمي �شهادة تفيد قيدها بال�سجل التجاري �أو �إىل املودعني فـي حالة العدول عن
ت�أ�سي�س ال�شركة .
و�إذا مل ت�ؤ�س�س ال�شركة نهائيا خالل مدة �ستة �أ�شهر من تاريخ �أول م�ساهمة فـي ر�أ�س
املال  ،يحق لأي من ال�شركاء �أن يلغي عقد ت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب �إ�شعار ير�سله
�إىل ال�شركاء وامل�صرف  ،وعندها يحق جلميع املودعني �أن ي�سرتجعوا املقدمات فـي
ر�أ�س املال العائد لكل منهم .
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املـــادة ( )141
حتتفظ ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية ب�سجل لل�شركاء يدرج فيه ا�سم كل �شريك فـي ال�شركة
وجن�سيته وحمل �إقامته املختار وعدد احل�ص�ص التي ميلكها  .ال تعترب ال�شركة �أي �شخ�ص
مالك ح�ص�ص  ،ما مل ت�سجل ملكيته فـي �سجل ال�شركاء .
املـــادة ( )142
ال تكون احل�ص�ص فـي ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية قابلة للتجزئة � .إال �أنه ميكن �أن تعود
ملكيتها �إىل �أكرث من �شخ�ص واحد �شرط �أن يتمثل املالكون مبمثل واحد تعتربه ال�شركة
مالكا للح�ص�ص التي هي بحكم امللكية امل�شرتكة .
واملمثل هو ال�شخ�ص الذي يرد ا�سمه �أوال فـي �سجل ال�شركاء  ،ولكن الت�صرف بهذه احل�ص�ص
يتطلب �صكا موقعا من جميع املالكني امل�شرتكني  .يعترب مالكو احل�ص�ص امل�شرتكني
م�س�ؤولني بالتكافل والت�ضامن عن االلتزامات الناجتة عن هذه امللكية ويعتربون �شخ�صا
واحدا بالن�سبة �إىل حتديد عدد ال�شركاء الوارد فـي املادة . 136
املـــادة ( )143
مع مراعاة القيود قانونا و�أحكام عقد ت�أ�سي�س ال�شركة يحق لأي �شريك فـي ال�شركة
املحدودة امل�سو�ؤلية �أن يتفرغ عن �أي ح�صة من ح�ص�صه فـي ال�شركة لأي �شريك �آخر فيها
�أو للغري مبوجب وثيقة خطية .
املـــادة ( )144
�إذا �شاء �أحد ال�شركاء فـي ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية �أن يتفرغ عن �أي ح�صة من ح�ص�صه
فـي ال�شركة لأي �شخ�ص لي�س �شريكا فيها بعد  ،وجب عليه �أن ير�سل �إ�شعارا خطيا �إىل
مديري ال�شركة معربا عن رغبته فـي هذا التفرغ  ،مع عدد من الن�سخ عن الإ�شعار مواز
لعدد ال�شركاء فـي ال�شركة  ،على �أن يبني فـي هذا الإ�شعار عدد احل�ص�ص املنوي التفرغ عنها
وا�سم وجن�سيته وعنوان ال�شخ�ص املنوي التفرغ له و�شروط التفرغ املنوي �إجرا�ؤه .
على املديرين �أن يفيدوا عن تبلغهم الإ�شعار وتاريخ التبليغ  ،و�أن ير�سلوا على الفور ن�سخة
عنه �إلــى ك ــل �شري ــك �آخ ــر فـي ال�شرك ــة فـي حمــل �إقامتــه املبي ــن فـي �سجــل ال�شرك ــاء .
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على املديرين  ،عند �إر�سالهم هذا الإ�شعار �إىل �سائر ال�شركاء � ،أن يعلموهم خطيا عن حق
ه�ؤالء ال�شركاء ب�شراء احل�ص�ص املعرو�ضة للبيع بالأف�ضلية بال�شروط املبينة فـي الإ�شعار
وذلك عن طريق �إعالن رغبتهم فـي ال�شراء �إىل مديري ال�شركة و�إيداع ه�ؤالء كامل قيمة
ثمن �شراء احل�ص�ص التي يرغبون فـي �شرائها  ،وذلك خالل مدة خم�سة و�أربعني يوما من
تاريخ تبلغ املديرين الإ�شعار بالتفرغ املنوي �إجرا�ؤه .
ال يعترب الإعالن ب�إبداء الرغبة فـي ممار�سة حق الأف�ضلية �صحيحا ما مل يت�ضمن قبوال
�صريحا بجميع ال�شروط املبينة فـي الإ�شعار  ،وما مل يكن مرفقا ب�إيداع مر�ض لكامل
الثمن  ،وما مل يت�سلمه املديرون خالل املدة املحدودة فـي هذه املادة .
املـــادة ( ) 145
�إذا وردت �إعالنات ب�إبداء الرغبة فـي ممار�سة حق الأف�ضلية من �أكرث من �شريك وكانت
م�ستوفية ال�شروط وكان العدد الإجمايل للح�ص�ص املنوي �شرا�ؤها من قبل ه�ؤالء ال�شركاء
يفوق عدد احل�ص�ص املعرو�ضة للبيع  ،عندها يجري توزيع هذه احل�ص�ص فيما بني ال�شركاء ،
بن�سبة عدد احل�ص�ص التي ميلكها كل منهم على �أن يعتمد ب�ش�أن كل ح�صة فـي حال وجود
ك�سور العدد ال�صحيح الأقرب �إىل هذه الك�سور .
وتكون �أي ح�ص�ص باقية ملكا م�شرتكا جلميع ه�ؤالء ال�شركاء �أن ي�شرتي �أقل من الن�سبة
التي له احلق فيها  ،وجب �أن تخ�ص�ص له جميع احل�ص�ص التي �شاء �شراءها  .ويتم توزيع
احل�ص�ص الباقية بني ال�شركاء الباقني عمال ب�أحكام هذه املادة .
املـــادة ( ) 146
�إذا مل يرد �أي �إعالن  ،م�ستوفـي ال�شروط  ،ب�إبداء الرغبة فـي ممار�سة حق الأف�ضلية من �أي
�شريك فـي ال�شركة � ،أو �إذا كانت الإعالنات الواردة وامل�ستوفية ال�شروط تعود مبجموعها
�إىل عدد من احل�ص�ص يقل عن عدد احل�ص�ص املعرو�ضة للبيع  ،يعود للمديرين �أن يقرروا
�شراء احل�ص�ص التي �أحجم ال�شركاء عن �شرائها  ،با�سم ال�شركة وبال�شروط املبينة فـي
�إ�شعار التفرغ املنوي �إجرا�ؤه � ،شرط �أن ال ين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو �أي قرار �صادر
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عن جمعية ال�شركاء على خالف ذلك  ،و�شرط �أن ال يدفع الثمن �شراء هذه احل�ص�ص من
ر�أ�سمال ال�شركة وال من احتياطها القانوين .
ت�صبح احل�ص�ص امل�شرتاة با�سم ال�شركة وبهذه الطريقة ملكا م�شرتكا جلميع ال�شركاء فـي
ال�شركة بن�سبة عدد احل�ص�ص التي ميلكها كل منهم  ،غري �أن هذه احل�ص�ص املمتلكة على
هذا النحو  ،ال ت�شرتك بالت�صويت فـي جمعيات ال�شركاء وال تدخل فـي ح�ساب الن�صاب �أو
الأكرثية املطلوبة فـي هذه اجلمعيات  ،كما �أنها ال ت�ؤخذ بعني االعتبار عند توزيع �أن�صبة
الأرباح �أو موجودات ال�شركة .
و�إذا بيعت هذه احل�ص�ص ف�إن عائداتها تدفع �إىل ال�شركة وت�ضاف �إىل االحتياطي .
املـــادة ( )147
�إذا قرر ال�شركاء �أو ال�شركة �شراء احل�ص�ص املعرو�ضة  ،وجب على مديري ال�شركة �أن
ير�سلوا �إىل ال�شريك البائع �إعالنا خطيا يبدون فيه رغبتهم فـي ممار�سة حق الأف�ضلية
م�صحوبا بثمن �شراء احل�ص�ص كما هو حمدد فـي �إ�شعار التفرغ املنوي �إجرا�ؤه .
�إذا مل ي�ستلم ال�شريك البائع الإعالن واملبلغ املذكور خالل خم�سني يوما من تاريخ تبليغ
املديرين �إ�شعار التفرغ املنوي �إجرا�ؤه  ،ي�صبح حرا ب�أن يجري التفرغ �شرط �أن يتم ذلك
خالل الثالثني يوما التالية ووفقا لل�شروط املحددة فـي �إ�شعار التفرغ املنوي �إجرا�ؤه .
املـــادة ( )148
ال يطبق حق الأف�ضلية الذي يعود لل�شركاء ولل�شركة على احل�ص�ص التي تنتقل بالإرث
�أو بالو�صية عند وفاة �أحد ال�شركاء  .و�إذا انتقلت احل�ص�ص بالإرث �أو بالو�صية �إىل �أكرث
من �شخ�ص واحد و�أدى ذلك �إىل زيادة عدد ال�شركاء على �أربعني �شريكا  ،اعتربت ح�ص�ص
جميع الورثة �أو املو�صى لهم بحكم امللكية امل�شرتكة ما مل يتفق الورثة �أو املو�صى لهم
على نقل هذه احل�صـ ــ�ص �إىل عدد منهـ ــم بحيث يبقى عدد ال�شركاء �ضمن احلد الأق�صى
امل�سموح به .
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املـــادة ( )149
ميكن زيادة ر�أ�سمال ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية بقرار ي�صدره ال�شركاء بالإجماع  .ويحق
لكل �شريك �أن يكتتب بعدد من احل�ص�ص اجلديدة يتنا�سب مع عدد احل�ص�ص التي ميلكها  ،و�إذا
اكتتبت �شريك ب�أقل من الن�سبة التي يحق له بها  ،جاز لل�شركاء الآخرين فقط �أن يكتتبوا
باحل�ص�ص الباقية بن�سبة عدد احل�ص�ص التي ميلكونها .
املـــادة ( )150
ميكن تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية بقرار ي�صدره ال�شركاء بالإجماع �إذا
كان ر�أ�سمال ال�شركة يزيد على حاجتها �أو �إذا كانت ال�شركة قد تكبدت خ�سائر  ،غري �أنه ال
ميكن ب�أي حال تخفي�ض ر�أ�س املال �إىل �أقل من ع�شرين �ألف ريال عماين .
يجب �أن ين�شر القرار القا�ضي بتخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة فـي ال�صحف املحلية باللغة
العربية مرتني متتاليتني مع �إ�شعار يدعو جميع دائني ال�شركة �إىل تقدمي اعرتا�ضاتهم
خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ الن�شر .
ال ي�صبح تخفي�ض ر�أ�س املال نافذا �إال بعد انق�ضاء مدة الثالثني يوما وبعد �أن يكون قد
مت �إر�ضاء جميع الدائنني املعرت�ضني �إما بت�سديد ديونهم �أو ب�إعطائهم �ضمانات مالئمة .
الف�صل الثاين
�إدارة ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية
املـــادة ( )151
تناط �إدارة ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية مبدير �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني ميكن �أن
يكونوا من ال�شركاء �أو من غري ال�شركاء .
يعني املديرون ملدة حمددة �أو غري حمددة وفقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو مبوجبه  .بالرغم
من كل اتفاق خمالف يجوز عزل �أي مدير من وظيفته بقرار من جمعية ال�شركاء  ،و�إذا كان
املدير �شريكا فـي ال�شركة فال ي�شرتك بالت�صويت على القرار املتعلق بعزله من وظيفته .
ميكن �أي�ضا عزل املدير من وظيفته بقرار ي�صدر عن هيئة ح�سم املنازعات التجارية  ،بناء
على طلب �شريك �أو �أكرث من ال�شركاء فـي ال�شركة �إذا ر�أت الهيئة �سببا م�شروعا يربر هذا
العزل .
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املـــادة ( )152
ملديري ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية �أن يقوموا بجميع الأعمال لتحقيق غايات ال�شركة ،
�إال �إذا كانت �صالحياتهم حمدودة بعقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو باتفاقيـ ــة الحقة معقودة بني
جميع ال�شركاء وم�سجلة فـي ال�سجل التجاري .
على �أنه يحظر على املديرين �أن يقوموا بالأعمال التالية  ،ما مل يرخ�ص لهم �صراحة
بالقيام بها مبوجب عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو بقرار �صادر بالإجماع عن جميع ال�شركاء :
�أ  -التربعات  ،ما عدا التربعات التي يتطلبها العمل متى كانت �ضئيلة القيمة وعادية .
ب  -بيع جميع موجودات ال�شركة �أو ق�سم هام منها .
ج � -إجراء الرهن �أو الت�أمني على موجودات ال�شركة �إال ل�ضمان ديونها املرتتبة فـي
�سياق �أعمال ال�شركة االعتيادية .
د  -كفالة ديون الغري  ،ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق غايات ال�شركة .
املـــادة ( ) 153
تلزم ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية بجميع الأعمال التي يقوم بها مديروها العاملون با�سمها
والتي تدخل �ضمن نطاق �صالحياتهم .
ويحق للغري ح�سن النية �أن يفرت�ض �أن �أي عمل يقوم به مديرو ال�شركة فـي �سياق مزاولتها
�أعمالها هو �ضمن ال�صالحيات املخولة �إىل املديرين املذكورين ويلزم ال�شركة  ،ما مل يكن
احلد من �صالحيات املديرين م�سجال فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( )154
على املديرين �أن يقتطعوا عن كل �سنة مالية كاحتياطي قانوين ع�شرة باملئة من �أرباح
ال�شركة ال�صافية بعد ح�سم ال�ضرائب �إىل �أن يبلغ االحتياطي القانوين ثلث ر�أ�سمال
ال�شركة على الأقل  .ال يجوز توزيع االحتياطي القانوين على امل�ساهمني ك�أن�صبة �أرباح .
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املـــادة ( )155
�إن املديرين م�س�ؤولون جتاه ال�شركة وال�شركاء والغري عن الأ�ضرار الناجتة عن �أعمالهم
املخالفة للقانون وعن �أعمالهم التي تتجاوز حدود �صالحياتهم وعن �أي غ�ش و�إهمال
يرتكبونه فـي �أداء مهامهم  ،وكذلك عن عدم ت�صرف ال�شخ�ص املتب�صر فـي ظروف معينة .
�إذا ترتبت م�س�ؤولية �أكرث من مدير عمال بالفقرة ال�سابقة  ،يعود لهيئة ح�سم املنازعات
التجارية �أن جتعل كال من املديرين املذكورين م�س�ؤوال عن جزء منها وفقا ملا ترتئي الهيئة
بالنظر �إىل ظروف الق�ضية � .أي ن�ص �أو �شرط يحد من م�س�ؤولية املديرين يعترب باطال
وك�أنه مل يكن .
املـــادة ( )156
يعود لل�شركة �أن تقيم الدعوى على �أي من مديريها تعتربه م�س�ؤوال عن الأ�ضرار التي
�أ�صابتها عمال ب�أحكام املادة ال�سابقة  .تتخذ جمعية ال�شركاء قرارا بهذا ال�ش�أن يق�ضي
بتعيني �شخ�ص ملالحقة الدعوى نيابة عن ال�شركة كما يق�ضي بتفوي�ضه ب�أن يدفع نفقات
الدعوى من �أموال ال�شركة .
�إذا كانت ال�شركة قيد الت�صفية يعود مل�صفـي ال�شركة �أن يتخذ القرار ب�إقامة الدعوى  .يعود
لكل �شريك �أن يقرتح مقا�ضاة املديرين  ،و�إذا مل تتنب جمعية ال�شركاء اقرتاحه يحق له �أن
يالحق الق�ضية نيابة عنها .
و�إذا جنحت هذه الدعوى يجب �أن تعاد �إىل ال�شريك نفقاتها وم�صاريفها من الأموال
املحكوم بها على �أن يدفع الر�صيد �إىل ال�شركة .
املـــادة ( ) 157
يجب �أن يكون لدى ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية مراقب ح�سابات واحد على الأقل تعينه
جمعية ال�شركاء فـي �أحد الأحوال التالية :
�أ � -إذا زاد عدد ال�شركاء على الع�شرة .
ب � -إذا فاق ر�أ�سمال ال�شركة خم�سني �ألف ريال عماين .
ج � -إذا ن�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على تعيني مراقبي ح�سابات .
د � -إذا طالب �شريك �أو �أكرث ميثلون خم�س ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل بتعيني مراقب
ح�سابات .
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املـــادة ( )158
�إن �شروط تعيني مراقبي احل�سابات فـي ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية ومدة مهمتهم
وحقوقهم وواجباتهم وم�س�ؤوليتهم هي متاما ك�شروط تعيني مراقبي احل�سابات فـي
ال�شركة امل�ساهمة وكمدة تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم وم�س�ؤوليتهم .
املـــادة ( )159
خالل �أربعة �أ�شهر من نهاية �سنة ال�شركة املالية  ،يرتتب على مديري ال�شركة املحدودة
امل�س�ؤولية �أن ينظموا ميزانية موقوفة ب�آخر ال�سنة املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن
ال�سنة املالية املن�صرمة .
�إذا كان لل�شركة مراقبو ح�سابات يرتتب على املديرين خالل املدة ذاتها �أن ي�ضعوا بت�صرفهم
هذه امل�ستندات بالإ�ضافة �إىل تقريرهم عن �أعمال ال�شركة خالل ال�سنة املالية املن�صرمة
وعن الأرباح ال�صافية املقرتح توزيعها �إن وجدت .
على مراقبي احل�سابات �أن ينظموا تقريرهم املعد �إىل جمعية ال�شركاء و�أن ي�ضعوا ن�سخة
عنه بت�صرف املديرين خالل �شهرين من تاريخ تلقيهم بيانات ال�شركة املالية وتقرير
املديرين .
املـــادة ( ) 160
خالل �ستة �أ�شهر من نهاية �سنة ال�شركة املالية  ،ير�سل املديرون �إىل كل �شريك فـي ال�شركة
ن�سخة عن كل من ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقارير املديرين ومراقبي
احل�سابات � ،إن وجدوا  ،تتعلق بال�سنة املالية املن�صرمة مع دعوة لعقد جمعية ال�شركاء
للموافقة على هذه امل�ستندات وتوزيع الأرباح ال�صافية فـي حال وجودها .
يجب �أن يكون �أ�صل هذه امل�ستندات فـي متناول ال�شركاء من �أجل اطالعهم عليها �أثناء
�ساعات العمل  ،فـي مركز عمل ال�شركة الرئي�سي وخالل مدة �إ�سبوعني على الأقل ت�سبق
مبا�شرة املوعد املحدد النعقاد جمعية ال�شركاء للموافقة عليها .
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بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يحق لكل �شريك فـي ال�شركة �أن يطلع على �أ�صل امليزانيات وح�سابات
الأرباح واخل�سائر وتقارير املديرين ومدققي احل�سابات � ،إن وجدوا  ،املتعلقة ب�سنوات
ال�شركة املالية اخلم�س املن�صرمة وذلك فـي �أي وقت خالل �ساعات العمل فـي مركز عمل
ال�شركة الرئي�سي .
كل اتفاق خمالف لأحكام هذه املادة يكون باطال وك�أنه مل يكن .
املـــادة ( )161
ميار�س ال�شركاء فـي ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية مهامهم مبوجب قرارات يجري الت�صويت
عليها فـي جمعيات ال�شركاء � .إال �أنه فـي غري حاالت توزيع الأرباح واملوافقة على امليزانية
وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقارير املديرين ومراقبي احل�سابات � ،إن وجدوا  ،ميكن �أن
تتخذ القرارات دومنا حاجة �إىل جمعية وذلك فـي حال موافقة جميع ال�شركاء فـي ال�شركة
على �أي من هذه القرارات خطيا .
املـــادة ( ) 162
لكـ ــل �شريـ ــك �أن يح�ضــر جمعي ــات ال�شركـ ــاء ويكـون له �صوت واحد عن كل ح�صة ميلكها
�أو ميثلها .
يعود لل�شريك احلق فـي �أن يوكل خطيا �أي �شخ�ص �آخر لينوب عنه بح�ضور جمعية ال�شركاء
وبالت�صويت على مقرراتها  .وميكن لل�شريك �أن يلغي هذه الوكالة فـي �أي وقت كان .
ي�شرتط فـي هذا الوكيل �أن يكون �شريكا فـي ال�شركة �إال �إذا ن�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على
خالف ذلك .
املـــادة ( )163
ملديري ال�شركة �أن يدعوا فـي �أي وقت جمعيات ال�شركاء وعليهم �أن يدعوا هذه اجلمعيات
لالنعقاد عندما يوجب القانون �أو عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ذلك �أو عندما يطلب هذا الأمر
�شريك �أو �أكرث ميثلون خم�س ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل � .إذا تخلف املديرون عن دعوة
جمعية ال�شركاء  ،حق لأي �شريك �أن يطلب من جلنة ح�سم املنازعات التجارية تعيني
�شخ�ص يتوىل دعوة جمعية ال�شركاء وو�ضع جدول الأعمال .
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تر�سل الدعوة �إىل كل �شريك حل�ضور اجلمعية قبل التاريخ املحدد لعقدها بع�شرين يوما
على الأقل  .ال تكون الدعوة �صحيحة ما مل تت�ضمن جدول �أعمال اجلمعية .
ال يجوز جلمعية ال�شركاء �أن تنظر فـي غري الأمور املدرجة فـي جدول �أعمال اجلمعية .
�إال �أنه فـي حاالت ا�ستثنائية ميكن للجمعية �أن تنظر فـي مو�ضوع ملح وغري متوقع يطر�أ
�أثناء االجتماع .
املـــادة ( )164
لل�شركاء ووكالئهم الذين ميثلون جميع احل�ص�ص فـي ال�شركة �أن يعقدوا جمعية ال�شركاء
دون مراعاة الأ�صول املقررة لدعوتها  ،ويعود لهذه اجلمعية �أن تتداول فـي جميع املوا�ضيع
التي يكون تقريرها من �صالحية جمعية ال�شركاء .
املـــادة ( ) 165
ال تكون مقررات جمعية ال�شركاء قانونية �إال �إذا ح�ضر االجتماع �شخ�صيا �أو بالوكالة ،
�شركاء ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل .
�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب تتم الدعوة �إىل جمعية ثانية ملناق�شة جدول الأعمال ذاته  .يبلغ
ال�شركاء الدعوة �إىل اجلمعية الثانية قبل املوعد املحدد لعقدها ب�أ�سبوع على الأقل .
تكون قرارات اجلمعية الثانية قانونية مهما كان مقدار الر�أ�سمال املمثل �شرط �أن تعقد
اجلمعية الثانية املذكورة خالل �شهر واحد من تاريخ اجلمعية الأوىل .
املـــادة ( )166
تتخذ جمعية ال�شركاء قراراتها بالأكرثية الن�سبية للأ�صوات التي اقرتعت ب�ش�أن قرار
معني � ،إال �إذا ن�ص القانون �أو عقد ت�أ�سي�س ال�شركة على �أكرثية �أعلى .
املـــادة ( ) 167
على الرغم من �أحكام املادة  165يجب  ،من �أجل زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة �أو من
�أجل حتويل ال�شركة �إىل �شركة ت�ضامن �أو تو�صية � ،أن يتخذ جميع ال�شركاء باالجماع قرار
بهذا ال�ش�أن .
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ويقت�ضي من �أجل �إجراء �أي تعديل �آخر على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو من �أجل اتخاذ قرار
بتحويل ال�شركة �إىل �شركة م�ساهمة � ،أن يتخذ قرارا بهذا ال�ش�أن ب�أكرثية ال�شركاء متثل
ثالثة �أرباع الر�أ�سمال على الأقل .
املـــادة (  )167مكررا
تتمثل ح�صة ال�سلطنة �أو �أية وحدة من وحداتها الإدارية فـي ال�شركة مبدير �أو �أكرث
يختارهم جمل�س الوزراء بناء على تر�شيح من وزارة املالية والوزير املخت�ص  .وال يجوز
�إعفائهم من منا�صبهم �إال مبوافقة جمل�س الوزراء .
ويحدد عقد ت�أ�سي�س ال�شركة عدد املديرين الذين ميثلون ح�صة ال�سلطنة �أو �أي وحدة من
وحداتها الإدارية وي�صدر بالتعيني والإعفاء قرار من الوزير امل�شرف على وزارة املالية ،
وال ترتتب على املديرين املعينني  ،كما ال ترتتب على ال�سلطنة �أو �أي وحدة من وحداتها
الإدارية �أية م�س�ؤولية من�صو�ص عليها مبقت�ضى �أحكام هذا القانون  ،وذلك من جراء
الأعمال التي يقومون بها لدى ممار�ستهم ملهامهم كمديرين لل�شركة .
الف�صل الثالث
حل وت�صفية ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية
املـــادة ( )168
حتل ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية لأي من �أ�سباب احلل املن�صو�ص عليها فـي عقد ت�أ�سي�س
ال�شركة �أو فـي املادة  14من هذا القانون .
ميكن جلمعية ال�شركاء �أن تقرر فـي �أي وقت حل ال�شركة بقرار ت�صدره �أكرثية ال�شركاء
متثل ثالثة �أرباع ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل .
املـــادة ( ) 169
بعد احلل ت�صفى ال�شركة املحدودة امل�س�ؤولية وفقا للقانون و�أحكام عقد ت�أ�سي�سها �شرط �أن
ال تخالف هذه الأحكام �أي �أحكام قانونية لها �صفة �إلزامية .
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الباب ال�سابع
العقوبات
املـــادة ( ) 170
يعاقب الأ�شخا�ص املذكورين �أدناه  ،عند �إدانتهم  ،باحلب�س من ثالثة �أيام �إىل ثالثة �سنوات
�أو بغرامة من ع�شرة �إىل خم�سمائة ريال عماين �أو بكلتا هاتني العقوبتني :
�أ  -كل �شخ�ص يدرج �أو ي�ستعمل  ،بنية الغ�ش  ،معلومات كاذبة فـي عقد ت�أ�سي�س �شركة
جتارية �أو فـي نظامها � ،أو فـي طلب احل�صول على الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة
م�ساهمة �أو فـي بيانها � ،أو فـي �أي م�ستند �ضروري لت�أ�سي�س �شركة جتارية � ،أو
يغفل  ،بنية الغ�ش �أو واقعة جوهرية فـي �أي من امل�ستندات املذكورة  .وكان من
�ش�أن هذه الأمور خداع الغري و�إحلاق ال�ضرر به .
ب  -كل �شخ�ص يحمل �آخرا على االنتماء �إىل �شركة جتارية با�ستعمال الطرق
االحتيالية وكل م�ؤ�س�س �شركة م�ساهمة �أو ع�ضو فـي جمل�س �إدارتها ي�شرتك فـي
�إ�صدار دعوة اجلمهور لالكتتاب ب�أ�سهم �أو �سندات عائدة ل�شركة م�ساهمة مع علمه
ب�أن هذه الدعوة قد �صدرت خالفا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ،
وكل �شخ�ص يعر�ض هذه الأ�سهم �أو ال�سندات لالكتتاب مع علمه بوجود املخالفة
املذكورة .
ج  -كل �شخ�ص يقوم  ،بنية الغ�ش  ،بتقدير قيمة �أي مقدمات عينية فـي ر�أ�سمال �شركة
جتارية مببلغ يزيد على خم�سة وع�شرين باملائة عن �سعرها احلقيقي .
د  -كل �شخ�ص ي�شرتك  ،مع علمه بالأمر ،فـي توزيع �أرباح �صورية ل�شركة جتارية
على �أ�سا�س ميزانية مغ�شو�شة �أو دون ميزانية �أو على �أ�سا�س قائمة جرد �أو ح�ساب
�أرباح وخ�سائر مغ�شو�شني .
هـ  -كل مدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مراقب ح�سابات �أو م�صف �أو �أي �شخ�ص مكلف
ب�إدارة �شركة جتارية  ،يدرج �أو ي�ستعمل  ،ق�صدا  ،معلومات كاذبة فـي ميزانية
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�أو ح�ساب �أرباح وخ�سائر �شركة جتارية �أو فـي تقرير معد لل�شركاء �أو جلمعية
امل�ساهمني �أو جلمعية ال�شركاء � ،أو يغفل  ،ق�صدا � ،أي واقعة جوهرية فـي �أي
من امل�ستندات املذكورة  ،وكان من �ش�أن هذه الأمور �إخفاء حالة ال�شركة املالية
احلقيقية عن ال�شركاء �أو عن الغري .
املـــادة (  )170مكررا
يعاقب الأ�شخا�ص املذكورين �أدناه ب�صفاتهم ال�شخ�صية بغرامة مالية ال تقل عن  5000ريال
عماين وال تزيد عن  10000ريال عماين فـي حالة تخلفهم عن الدعوة �إىل عقد اجتماع
اجلمعية العامة العادية ال�سنوية فـي امليعاد املقرر النعقادها :
�أ  -رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة .
ب  -مراقبو ح�سابات ال�شركة فـي حالة تخلف جمل�س الإدارة عن توجيه الدعوة �إىل
االنعقاد .
املـــادة ( ) 171
يعاقب الأ�شخا�ص املذكورين �أدناه  ،عند �إدانتهم  ،بغرامة من ع�شرة �إىل خم�سمائة ريال
عماين :
�أ  -كل �شخ�ص يدرج �أو ي�ستعمل  ،عن �إهمال  ،معلومات كاذبة فـي عقد ت�أ�سي�س �شركة
جتارية �أو فـي نظامها � ،أو فـي طلب احل�صول على الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة
م�ساهمة �أو فـي بيانها �أو فـي �أي م�ستند �ضروري لت�أ�سي�س �شركة جتارية � ،أو يغفل ،
عن �إهمال � ،أي واقعة جوهرية فـي �أي من امل�ستندات املذكورة .
ب  -كل �شخ�ص م�س�ؤول عن خمالفة ال�شركة لأحكام املادة  4من هذا القانون .
ج  -كل �شري ــك �أو ع�ض ــو جملــ�س �إدارة �أو مدير فـي �شركة جتارية يخالف �أحكـام املــواد 8
�أو � 107أو  ، 108وكل مراقب ح�سابات فـي �شركة م�ساهمة �أو �شركة حمدودة
امل�س�ؤولية يخالف �أحكام الفقرة الثالثة من امل ــادة (  )111من هذا القانون .
د  -كل �شخ�ص يقوم  ،عن �إهمال  ،بتقدير �أي مقدمات عينية فـي ر�أ�سمال �شركة
جتارية ب�أكرث من �سعرها احلقيقي .
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هـ  -كل ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو �أي �شخ�ص مكلف ب�إدارة �شركة جتارية لها
مراقبو ح�سابات  ،يعرقل مراقبي احل�سابات فـي ممار�سة مهامهم .
و  -كل �شخ�ص ي�شرتك  ،مع علمه بالأمر ،فـي توزيع �أي ق�سم من االحتياطي القانوين
خالفا لأحكام املادتني 106و  154من هذا القانون .
ز  -كل مدير �أو ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مراقب ح�سابات �أو م�صف �أو �أي �شخ�ص مكلف
ب�إدارة �شركة جتارية يدرج �أو ي�ستعمل  ،عن �إهمال  ،معلومات كاذبة فـي ميزانية
�أو ح�ساب �أرباح وخ�سائر �شركة جتارية �أو فـي تقرير معد لل�شركاء �أو جلمعية
امل�ساهمني �أو جلمعية ال�شركاء � ،أو يغفل  ،عن �إهمال  ،ت�ضمني �أي واقعة جوهرية
فـي �أي من امل�ستندات املذكورة .
املـــادة ( )172
�إن فر�ض العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الباب ال ي�ؤثر على ما يرتتب على العمل �أو
التق�صري املعاقب عليه من نتائج قانونية مبا فـي ذلك امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار التي
قد ي�سببها هذا العمل �أو هذا التق�صري .
الباب الثامن
�ألغي هذا الباب مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 84/32
الباب التا�سع
�أحكام انتقالية وختامية
املـــادة ( ) 190
�إن ال�شركات التجارية التي يكون جميع �أع�ضائها من رعايا �سلطنة عمان تعترب قائمة على
وجه �صحيح  ،حتى ولو مل تتخذ �أحد �أ�شكال ال�شركات التجارية املن�صو�ص عليها فـي هذا
القانون �أو حتى لو ناق�ضت فـي �صك ت�أ�سي�سها �أو نظامها �أحكام هذا القانون � ،شرط �أن
تثبت �إىل وزارة التجارة وال�صناعة  ،بطرق الإثبات اخلطية وال�شفهية املقدمة خالل �سنة
من تاريخ ن�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية � ،أنها ت�أ�س�ست ومتار�س فـي عمان ن�شاطا
جتاريا متتابعا قبل تاريخ ن�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية  .مع مراعاة �أحكام
الفقرة ال�سابقة تطبق على ال�شركات املذكورة الأحكام القانونية التي ترعى �أقرب �شكل من
�أ�شكال ال�شركات املن�صو�ص عنها فـي هذا القانون .
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املـــادة ( ) 191
�إن ال�شركات التجارية التي يكون ع�ضوا �أو �أكرث من �أع�ضائها من غري رعايا �سلطنة عمان
تعترب قائمة على وجه �صحيح  ،حتى ولو مل تتخذ �أحد �أ�شكال ال�شركات التجارية املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون �أو حتى لو ناق�ضت فـي �صك ت�أ�سي�سها �أو نظامها �أحكام هذا القانون ،
�شرط �أن تثبت �إىل وزارة التنمية بطرق الإثبات اخلطية �أو ال�شفهية املقدمة خالل مدة
�سنة من تاريخ ن�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية � ،أنها ت�أ�س�ست ومتار�س فـي عمان
ن�شاطا جتاريا متتابعا قبل تاريخ الأول من يناير �سنة 1970م  ،و�شرط �أن ال تكون بعد
التاريخ املذكور قد زادت ر�أ�سمالها �أو و�سعت نطاق �أعمالها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
مع مراعاة �أحكام الفقرة ال�سابقة تطبق على ال�شركات املذكورة الأحكام القانونية التي
ترعى �أقرب �شكل من �أ�شكال ال�شركات املن�صو�ص عنها فـي هذا القانون .
املـــادة ( ) 192
متنح ال�شركات التجارية التي يكون ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضائها من غري رعايا �سلطنة عمان
والتي ت�أ�س�ست بعد تاريخ الأول من �شهر يناير �سنة1970م وقبل تاريخ ن�شر هذا القانون فـي
اجلريدة الر�سمية  ،والتي يتوافق و�ضعها مع �أحكام قانون احلرف االجنبية وا�ستثمار ر�أ�س
املال الأجنبي � ،أو تكون معفية من �أحكام القانون املذكور  .مهلة �سنة اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية لكي تتخذ �أحد �أ�شكال ال�شركات التجارية املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون ولكي ت�سوي عقد ت�أ�سي�سها �أو نظامها و�أو�ضاعها و�أعمالها وفقا
لأحكامه  .كل �شرك ــة تطب ــق عليه ــا �أحكـ ــام الفقرة ال�سابقة وال تتقيد بها خالل مهلة
ال�سنة املحددة لها تعترب باطلة وميكن حلها وت�صفيتها بنهاية املهلة املذكورة  ،بناء على
طلب يقدم �إىل هيئة ح�سم املنازعات التجارية من قبل وزير التجارة وال�صناعة �أو من قبل
�أي كان .
املـــادة ( ) 193
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية .
حـرر فـي  22 :من ربيع الآخر �سنة 1394هـ
املـوافــــق  15 :من مايــــــــــــــــو �سنة 1974م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

- 74 -

