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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/18

باإ�ســدار قانـــون ال�سركـــات التجاريــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4 ، 

وعلى قانون �سوق راأ�س املــال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 
وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون ال�سركات التجارية ، املرفق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير التجارة وال�سناعة ، ورئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال ، كل بح�سب 
اخت�سا�ســـه ، اللوائـــح تنفـيذا لأحكام هذا القانون ، خالل مـــدة ل تزيد علـى �سنــة واحــدة 
مــــن تاريـــخ العمل بــــه ، كمــــا ي�ســـدران القـــرارات الالزمـــة لتنفـيــــذ اأحكــام هــذا القانـــون ، 
واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ، فـيما ل يتعار�س مع اأحكــــام 

هذا القانون . 

املــادة الثالثــــة 

اأو�ساعها خالل  ، توفـيق  القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون  ال�سركات التجارية  على 
�سنة واحدة من تاريخ العمل به . 
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املــادة الرابعــــة 

يلغــــى قانــــون ال�سركـــات التجاريــــة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقـــم 74/4 ، كمـــا يلغـــــى 

كل ما يخالف القانون املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . 

املــادة الخام�ســة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )60( �ستني يوما من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي :   8  من جمادى الثانيـة �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 13 من فبرايـــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانـــون ال�سركـــات التجاريـــة
البـــاب الأول

الأحكـــام العامـــة
الف�ســـل الأول

تعريفـــات واأحكـــام م�سرتكـــة
املــادة ) 1 (

فـــــي تطبيق اأحكام هـذا القانـــون يكـــون للكلمــــات والعبــارات الآتيـــة املعانـــي املحـــددة قريـــن 
كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

1 - الـــــوزارة : 
وزارة التجارة وال�سناعة . 

2 - الـــــوزير : 
وزير التجارة وال�سناعة . 

3 - الهيئــــة : 
الهيئة العامة ل�سوق املــال . 

4 - اجلهـــة املخت�ســـة : 
الوزارة اأو الهيئة ح�سب الأحوال . 

5 - امل�سجــــــل : 
اأمانة ال�سجل التجاري . 

6 - الإدارة التنفـيذيــــة : 
الرئي�س التنفـيذي اأو املدير العام - بح�سب الأحوال - اأو املدير ، وكل تنفـيذي يتبع 
جملـ�س املديريــن اأو جملـــ�س اإدارة ال�سركـــة اأو يتبـــع اأحـــد املذكورين تبعيـــة مبا�ســــرة ، 

اأو يخول القيام ببع�س اخت�سا�سات جمل�س املديرين اأو جمل�س الإدارة . 

7 - وثائق التاأ�سي�س : 
عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها الأ�سا�سي . 
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8 - احلوكمـــة : 
اإدارة  فـي  امل�ؤ�س�سي  االن�سباط  حتقق  التي  واالإجراءات  واملعايري  املبادئ  جمم�عة 
م�س�ؤوليات  حتديد  خالل  من  وذلك   ، العاملية  واالأ�ساليب  للمعايري  وفقا  ال�سركة 
االعتبار  فـي  وتاأخذ   ، لل�سركة  التنفـيذية  واالإدارة  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  وواجبات 

حماية حقوق امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح . 

9 - يوم عمــــل : 
يوم عمل ر�سمي بالوزارات والهيئات والدوائر احلكومية . 

10 - الالئحــــة : 
اللوائح ال�سادرة تنفـيذا لهذا القانون . 

املــادة ) 2 (

ت�ســــري اأحكـــام هـــــذا القانـــون علـــــى ال�سركــــات التجاريــة التـــي يكــــــون مركزهـــــا الرئي�ســـــي 
فـي ال�سلطنة ، اأو التي تزاول فـيها ن�ساطها الرئي�سي . 

املــادة ) 3 (

ال�سركــــة التجاريــــة كيـــان قان�نـــي ين�ســاأ مب�جــب عقــد يلتــزم مبقت�ســـاه �سخ�ســـان اأو اأكثـــر 
باأن ي�سهم كل منهم فـي م�سروع ي�ستهدف الربح ، وذلك بتقدمي ح�سة فـي راأ�س املــال تكـــ�ن 
اإما حقوقا مادية ، واإما معنوية ، واإما خدمات اأو عمال ، لقت�سام اأي ربح اأو خ�سارة تنتج 

عن امل�سروع . 
وا�ستثناء من اأحكام الفقرة ال�سابقة ، يجوز اأن تتكون ال�سركة من �سخ�س واحد وفقا لأحكام 

هذا القانون . 

املــادة ) 4 (

يجب اأن تتخذ ال�سركات التجارية اأحد الأ�سكال الآتية : 

1 - �سركة الت�سامن . 

2 - �سركة التو�سية . 

3 - �سركة املحا�سة . 

4 - �سركة امل�ساهمة )عامة / مقفلة( . 
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5 - ال�سركة القاب�سة . 

6 - ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية . 

7 - �سركة ال�سخ�س الواحد . 

املــادة ) 5 (

تعـــد باطلـــة ، كل �سركة متار�س عمال جتاريـا دون اأن تتخـذ اأحد الأ�سكـال املن�سـو�س عليها 
فــــي املــــادة )4( مــــن هـــذا القانــــ�ن ، ولكــــــل ذي م�سلحـــــــة التم�ســـــك ببطالنهـــا ، وللمحكمــــة 

اأن تق�سي بذلك من تلقاء نف�سها . 
ويكون الأ�سخا�س الذين تعاملوا اأو ت�سرفوا با�سم ال�سركة اأو حل�سابها م�سوؤولني �سخ�سيا ، 

وبالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عما قام�ا به من اأعمال اأو اأجروه من ت�سرفات . 

املــادة ) 6 (

تت�لــى الــــــ�زارة الت�سجيــــل والرقابــــة واالإ�ســــراف علــى جميـــع ال�سركـــات اخلا�سعـــة الأحكــــام 
هذا القانون ، عدا �سركة امل�ساهمة العامة ، فـينعقد الخت�سا�س ب�ساأنها للهيئة . 

املــادة ) 7 (

يج�ز للجهة املخت�سة اإ�سدار مناذج ل�ثائق التاأ�سي�س . 
وفـيمــــا عـــدا �سركــة املحا�ســـة ، تكـــون وثائـــق التاأ�سيـــ�س متاحـــة لطـــالع اجلمهـــور ، ويجـــب 

ت�سجيلها وفقا للقوانني املعمول بها . 

املــادة ) 8 (

ال يج�ز اأن تت�سمن وثائق التاأ�سي�س اأي �سرط يعفـي امل�ؤ�س�سني اأو بع�سهم من امل�س�ؤولية 
الناجمة عن تاأ�سي�س ال�سركة ، ويبطل كل �سرط يخالف ذلك . 

املــادة ) 9 (

فـيما عدا �سركة املحا�سة ، يجب اأن تكون وثائــق التاأ�سـي�س والتعديـــالت التي تطراأ عليها 
مكت�بــــــة باللغـــــــة العربيــــــة ، واإال كانــــت باطلــــة ، ولكـــل ذي م�سلحـــــــة التم�ســــك بالبطـــــالن 

فـي م�اجهة ال�سركاء اأو امل�ساهمني . 
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املــادة ) 10 (

وثائق  من  اأي  ببطالن  الدفع  بع�سا  بع�سهم  م�اجهة  فـي  امل�ساهمني  اأو  لل�سركاء  يج�ز 
التاأ�سيـــــ�س لعــــدم كتابتهــــا اأو عـــدم كتابة تعديلهــــا اأو عدم ت�سجيل اأي منها لدى امل�سجل ، 

وال يج�ز لهم هذا الدفع فـي م�اجهة الغري الذي يج�ز له التم�سك ب�ج�د ال�سركة . 

املــادة ) 11 (

يجــــب اأن يكــــون غـــر�س ال�سركة م�سروعـــــا ، وكــــل �سركــــة يكون غر�سها خمالفــــا للقانـــون 
اأو النظام العام اأو االآداب تعد باطلة ، ولكل ذي م�سلحـــة التم�ســـك ببطالنها ، وللمحكمـــة 

اأن تق�سي بذلك من تلقاء نف�سها . 
ويكون الأ�سخا�س الذين تعاملوا اأو ت�سرفوا با�سم ال�سركة اأو حل�سابها م�سوؤولني بالت�سامن 

عن االلتزامات النا�سئة عما قام�ا به من اأعمال اأو اأجروه من ت�سرفات . 

املــادة ) 12 (

كـــل �سركـــة توؤ�س�س فـي ال�سلطنة تكــون عمانيـــة اجلن�سيـــة ، وتتمتـــع باملـزايــــا التــــي يقررهــــا 
هذا القانون . 

ويجب اأن تتخذ ال�سلطنة مركزا رئي�سيا لها ، ولها اأن تتخذ فرعا اأو اأكرث داخل ال�سلطنة 
اأو خارجها . 

املــادة ) 13 (

اإخالل بالتزامات  اأجنبي دون  يج�ز تاأ�سي�س �سركات مهنية و�سركات مب�ساهمة راأ�س مال 
ال�سلطنة باتفاقيات التجارة العاملية . على اأن يكون املركز الرئي�سي لكل منها فـي ال�سلطنة 

ومتار�س فـيها ن�ساطها . 
كما يج�ز تاأ�سي�س �سركات تعمل خارج حدود ال�سلطنة )االأوف �س�ر( فـي املناطــق احلــرة ، 

ويقر جمل�س ال�زراء اأنظمة هذه ال�سركات والق�اعد واالإجراءات التي حتكم عملها . 
وللجهة املخت�سة ت�سجيل فروع ل�سركات اأجنبية ومكاتب متثيل جتاري داخل ال�سلطنة ، 

وفقا لل�سروط التي حتددها . 
وال يتبـــــــع ذلك بال�ســـــــرورة متتـــــع ال�سركــــة باحلقــــ�ق املق�ســـــ�رة قان�نـــــــا علــــى العمانيــــني 

اإال اإذا كانت ممل�كة بالكامل لعمانيني . 
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املــادة ) 14 (

فـيمــــا عـــدا �سركة املحا�سة ، تكت�سب ال�سركة ال�سخ�سية العتبارية من تاريخ ت�سجيلهــا ، 
ومع ذلك يك�ن لل�سركـــة قيـــد التاأ�سي�س �سخ�سية اعتبارية خالل فتـــرة تاأ�سي�سها بالقـــدر 

الالزم لذلك . 
ولكل ذي م�سلحة التم�سك ب�ج�د ال�سركة فـي م�اجهة امل�ؤ�س�سني رغم عدم انتهاء اإجراءات 

تاأ�سي�سها . 
ول يجوز لل�سركاء اأو امل�ساهمني الحتجاج بال�سخ�سية العتبارية لل�سركة اإل بعد ت�سجيلها . 
ويكــــون الأ�ســـخا�س الذيــن تعاملـــوا اأو ت�سرفــــوا با�ســــم ال�سركــــة اأو حل�سابهـــا خــــالل فتــــرة 
التاأ�سي�س م�س�ؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عما قام�ا به من اأعمال اأو اأجروه 

من ت�سرفات . 

املــادة ) 15 (

يجــــب علـــى ال�سركة اأن تــــ�دع لــــدى اجلهــــة املخت�ســـة جميع القرارات واملحا�ســـر وغريهــــا 
التايل لتاريخ  اليوم  اأيام من  ، وذلك خالل )7( �سبعة  اإيداعه لديها  القان�ن  مما ي�جب 

�سدور القرار ، اأو انعقاد اجلمعية العامة اأو حتقق ال�اقعة امل�جبة لالإيداع . 

املــادة ) 16 (

والإنذارات  وامل�ستندات  والعقود  الإعالنات  تت�سمن  اأن  يجب   ، املحا�سة  �سركة  عدا  فـيما 
، ا�سمها و�سكلها  واالإي�ساالت وجميع االأوراق واملطب�عات االأخرى التي ت�سدرها ال�سركة 

ومركز عملها ، وغري ذلك من البيانات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 17 (

اأو اأي بيانات  يجوز للجهة املخت�سة اأن تطلب من اأي �سركة تقدمي بيانات مالية مدققة 
اأخرى وفقا للق�اعد وامل�اعيد التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 18 (

ل تقبل الدعوى املوؤ�س�سة على الطلبات النا�سئة فـي ظل اأحكام هذا القانون �سد اأو فـيما 
بني ال�سركاء اأو امل�ساهمني فـي ال�سركة ب�ساأن وثائق تاأ�سي�س اأو اأعمال ال�سركة ، كما ل تقبل 
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الدعـــوى على مديري ال�سركة اأو اأع�ساء جملـــ�س اإدارتها اأو مراقبي ح�ساباتها اأو م�سفيهـــا 
اأو على ورثة اأو خلفاء اأي من املذكورين ، ب�سبب الأعمال التي قاموا بها فـي اأثناء ممار�ستهم 
مهامهم ، اإال اإذا اأقيمت خالل )5( خم�س �سنوات تبداأ من اأحدث تاريخ من التواريخ الآتية : 

تاريخ ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل .   - 1
تاريخ حدوث الفعل اأو التق�سري الذي ه� �سبب الدع�ى .   - 2

تاريــــخ موافقــــة ال�سركــــاء اأو انعقــــاد اجلمعيــــة العامة لل�سركة التـــي قــــدم املديـــــر   - 3
اأو جمل�س االإدارة ح�سابا عن عمليات ال�سركة عن املدة التي ت�سمل الفعل اأو التق�سري 

الذي هو �سبب الدعوى املقامة �سد املديرين اأو جمل�س الإدارة اأو اأحد اأع�سائه . 

املــادة ) 19 (

يجب ن�سر كل ما يتعني ن�سره وفقا الأحكام هذا القان�ن اإلكرتونيا على النح� الذي حتدده 
اجلهة املخت�سة . 

ويج�ز للجهة املخت�سة حتديد و�سيلة ن�سر اأخرى باالإ�سافة اإلى الن�سر االإلكرتوين . 

املــادة ) 20 (

على الهيئة و�سع املبادئ املنظمة للح�كمة ، تلتزم بها �سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات 
التــي متتــلك احلك�مــة فـيهــا ح�س�ســـا ، وللــ�زارة و�سع املبادئ املنظمــة حل�كمـــة ال�سركـــات 

الأخرى . 

الف�ســــل الثانـــي

امل�ساهمــــات فــــي راأ�س املــال

املــادة ) 21 (

تكـــ�ن امل�ساهمـــة فـي راأ�س مــــال ال�سركـــة نق�دا ، اأو ح�س�سا عينية منق�لة اأو غري منق�لة ، 
اأو حق�قــــا معن�ية ، اأو خدمات اأو عمــــال ، وذلك مع مراعــاة االأحكام اخلا�ســة التـــي تنظــــم 

كل �سكل من اأ�سكال ال�سركات الواردة فـي ن�سو�س هذا القانون . 
وحتدد بالنق�د قيمة جميع امل�ساهمات فـي راأ�س مال ال�سركة ، وذلك فـي وثائق تاأ�سي�سها . 



- 9 -

املــادة ) 22 (

اإذا ق�ست املحكمة املخت�سة - بناء على طلب اأحد ال�سركاء اأو امل�ساهمني اأو ورثتهم اأو اأحد 
دائنـــــي ال�سركـــة - بـــاأن م�ساهمـــة اأحـــد ال�سركـــاء اأو امل�ساهمــــني العينية قـــد قـــدرت باأكثـــــر 
من قيمتها ، وجب على ال�سريك اأو امل�ساهم اأن يدفع اإلى ال�سركة نقدا الفرق بني القيمة 

املقدرة لالأموال التي قدمها ، وقيمتها احلقيقية فـي تاريخ ح�سول امل�ساهمة . 
ويكــــ�ن جميـــع ال�سركــــاء اأو امل�ساهمـــني فـي ال�سركة م�س�ؤولــــني بالت�سامـــن جتاه دائنيهـــا 
عن اأداء هذا الفرق لل�سركة ، ويك�ن لهم حق الرج�ع على ال�سريك اأو امل�ساهم الــذي قدرت 

م�ساهمته باأكرث من قيمتها . 

املــادة ) 23 (

التاأ�سي�س  وثائق  تت�سمن  ما مل  القيمة  مت�ساوية  ال�سركة  مال  راأ�س  فـي  امل�ساهمات  تكون 
خالف ذلك . 

املــادة ) 24 (

اإذا تخلف اأحد ال�سركاء اأو امل�ساهمني عن تقدمي م�ساهمته فـي راأ�س مال ال�سركة ، كان لباقي 
ال�سركــــاء اأو امل�ساهمــــني مطالبتــــه بتنفـيذ ما التزم به جتاهها اأو اإخراجـــه من ال�سركـــة ، 
مـــع احتفاظهـــم فـي كــل من احلالتني مبا لهم اأو مبا لل�سركـــة من حــــق مطالبـــة ال�سريـــك 

اأو امل�ساهم املتخلف بالتع�ي�س عن ال�سرر املرتتب على ذلك . 

املــادة ) 25 (

اإذا كانت امل�ساهمة املقدمة من اأحد ال�سركاء اأو امل�ساهمني عبارة عن حق ملكية اأو اأي حق�ق 
العي�ب اخلفـية  ال�سركة عن  امل�ساهم م�س�ؤوال جتاه  اأو  ال�سريك  ، يك�ن هذا  اأخرى  عينية 

وعيوب امللكية ، و�سامنا لها وفقا للقوانني املعمول بها .  
املــادة ) 26 (

ل يجــــوز للدائنـــني ال�سخ�سيــني لأحـــد ال�سركاء اأو امل�ساهمني اأن يطالبوا بت�سديد دينهـــم 
من ح�سة هذا ال�سريك اأو امل�ساهم فـي راأ�س مال ال�سركة ، ويجــ�ز لـــهم عنـــد حـــل ال�سركــة 
اأو امل�ساهم فـي م�ج�دات ال�سركة املتبقية  اأن يطالب�ا بت�سديد دينهم من ح�سة ال�سريك 

بعد ت�سديد ديونها . 
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ومــع ذلك ، يجــ�ز للدائــنني ال�سخ�سيـني الأحــد ال�سركـــاء فـــي �سركــة جتاريــة غيــر �سركــة 
امل�ساهمة اأن يطالب�ا بت�سديد دينهم من ن�سيب هذا ال�سريـــك فـي اأرباح ال�سركة كمــا هـــي 
حمددة فـي ح�ساب اأرباح وخ�سائر ال�سركة ، اأما بالن�سبة اإلى �سركة امل�ساهمة ، فـيمكن فقط 

املطالبة بالت�سديد من ح�سة امل�ساهم فـي اأن�سبة الأرباح املعتمدة للتوزيع . 
امل�ساهمة - ف�سال عن احلقوق  امل�ساهمني فـي �سركة  ال�سخ�سيني لأحد  ويجوز للدائنني 
املن�سو�س عليها فـي الفقرتني ال�سابقتني - اأن يطلبوا بيع اأ�سهمه فـي املزاد العلني لي�ستوفوا 

حقهم من ح�سيلة البيع ، مع مراعاة اأحكام القوانني النافذة . 

املــادة ) 27 (

يكون توزيع الأرباح واخل�سائر بن�سبة امل�ساهمة فـي راأ�س مال ال�سركة ما مل تن�س وثائق 
التاأ�سيـــــ�س على خـــــــالف ذلك ، وكــــــــل نــــ�س يق�ســـي بحرمـــان اأحــــد ال�سركــــاء اأو امل�ساهمني 
من امل�ساركة فـي االأرباح اأو باإعفائـــه من اخل�سائــــر يكـــ�ن باطــــال ، ويحــــدد ن�سيــــب ال�سريـــك 

اأو امل�ساهم من الأرباح اأو اخل�سائر فـي هذه احلالة بن�سبة م�ساهمته فـي راأ�س املــال . 

املــادة ) 28 (

ال يج�ز الأي �سريك اأو م�ساهم اأو مدير اأو جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�سائه - دون 
م�افقة جميع ال�سركاء امل�سبقة اأو اجلمعية العامـة ، ح�سب االأح�ال - اأن ي�ستعمل م�ج�دات 
ال�سركة اأو اأم�الها مل�سلحته اأو مل�سلحة الغري ، اأو اأن يعقد بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
اأي اتفــــاق مـــــع ال�سركة حل�سابـــه اأو حل�ساب اأحد اأقاربه حتـــى الدرجــــة الثانيــــة ، وت�ستثنـــى 

من ذلك العق�د العادية التي تربمها ال�سركة مع زبائنها فـي �سياق ن�ساطها العادي . 
وكــــل من يخالـــــف اأحكام هذه املــادة يك�ن م�س�ؤوال جتاه ال�سركـــة عــن االأرباح التـــي جناهــا 
من هذه املخالفة ، وعن االأ�سرار الناجمة عنها ، ويج�ز اأن تقام دع�ى التع�يــ�س من كل 

ذي م�سلحة . 

املــادة ) 29 (

ال يج�ز لل�سركاء فـي �سركة جتارية دون م�افقة جميع ال�سركاء امل�سبقة ، اأن يق�م�ا حل�سابهم 
اأو حل�ساب الغيــر باأعمــــال �سبيهــــة باأعمال ال�سركــــة ، وي�ستثنى من هذا القيـــــد ال�سركـــــاء 

فـي �سركات املحا�سة ، وامل�ساهمون فـي �سركات امل�ساهمة . 



- 11 -

الف�ســـل الثالـــث

حتــول ال�سركــة واندماجهــا وحلهـــا وت�سفـيتهــا

الفــــرع الأول

حتــــول ال�سركــــة

املــادة ) 30 (

يجـــ�ز حتـ�ل ال�سركـــة اإلى �سكـــل اآخـــر مــن ال�سركات بقرار ي�ســــدر وفقـــا لالأو�ســـاع املقــــررة 
لتعديل وثائق التاأ�سي�س ، وبعد ا�ستيفاء �سروط التاأ�سي�س لل�سكل املقرر الذي تتح�ل اإليه 
ال�سركة ، ويجب اأن يكون قرار التحول م�سحوبا ببيان باأ�سول ال�سركة وخ�سومها والقيمة 

التقديرية لهذه االأ�س�ل واخل�س�م ، ويجري التاأ�سري بتح�ل ال�سركة لدى امل�سجل . 
ويجب ن�سر قرار التحول خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �سدوره . 

املــادة ) 31 (

ال يرتتب على حت�ل ال�سركة ن�س�ء �سخ�س اعتباري جديد ، وتظل ال�سركة حمتفظة بعد 
حت�لها بحق�قها والتزاماتها ال�سابقة على التح�ل ، وال يرتتب على التح�ل براءة ذمة 
ال�سركاء املت�سامنني من التزامات ال�سركة ال�سابقة على التح�ل اإال اإذا قبل الدائن�ن ذلك ، 
ويفرت�س هذا القب�ل اإذا مل يعرت�س الدائن على التح�ل كتابة خــالل )30( ثالثــني يوما 
من تاريخ اإخطاره ر�سميا بقرار التح�ل اأو ن�سره وفقا لالإجراءات التي حتددها الالئحة . 
واإذا اعرت�س اأي من الدائنني لدى امل�سجل على حت�ل ال�سركة ، فال ت�ستكمل االإجراءات 
اأو قبول الدائنني ا�ستمرار ال�سمانات ال�سابقة املقدمة من ال�سركاء  اإل بعد �سداد الدين 

املت�سامنني اأو ا�ست�سدار ال�سركة قرارا من املحكمة املخت�سة برف�س االعرتا�س . 

املــادة ) 32 (

يك�ن لكــل �سريــك اأو م�ساهــم فـي حالة التح�ل عدد من احل�س�س اأو االأ�سهم فـي ال�سركــــة 
التي مت التح�ل اإليها يعادل قيمة احل�س�س اأو االأ�سهم التي كانت له فـيها قبل التح�ل . 

واإذا كان التح�ل اإلى �سركة حمدودة امل�س�ؤولية وكانت قيمة ح�س�س ال�سريك اأقل من احلد 
االأدنى لقيمة احل�سة فـي ال�سركة ، وجب على ال�سريك تكملتها نقدا خالل )30( ثالثني 
يوما من تاريخ اإخطاره ، واإل اعترب من�سحبا من ال�سركة ، ويتم الوفاء بقيمة ح�سته ح�سب 

القيمة ال�سوقية فـي تاريخ التحول . 
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الفــرع الثانـــي

اندمــاج ال�سركـــة

املــادة ) 33 (

يجــ�ز ل�سركـــة اأو اأكثــر - واإن كانت قيد الت�سفـية - اأن تندمــج فـي �سركة اأخــرى مــن �سكلهــا 
اأو من �سكل اآخر ، ويكون الندماج باإحدى الطريقتني الآتيتني : 

1 - ال�سم : وهو حل �سركة اأو اأكرث ونقل اأ�سولها والتزاماتها اإلى �سركة قائمة . 

2 - املــــــــزج : وهـ� حــل �سركتــني اأو اأكثــر وتاأ�سي�س �سركة جديـــدة تنتقـــل اإليهـــا اأ�ســـ�ل 
والتزامات كل �سركة من ال�سركات املندجمة . 

مـــع مراعــــاة الأحكام الــــــواردة فــــي املــــواد اأرقــــام )34( ، )35( ، )36( ، )37( ، )38( ، )39( 
من هذا القان�ن ، حتدد الالئحة االإجراءات والقـ�اعد التي يجب على ال�سركات الراغبة 

فـي الندماج مراعاتها وكيفـية تقومي اأ�سولها . 

املــادة ) 34 (

واالأو�ساع  لل�سروط  طبقا  االندماج  فـي  الراغبة  ال�سركات  باتفاق  االندماج  قرار  ي�سدر 
املقررة لتعديل وثائق التاأ�سي�س دون اتباع اإجراءات الت�سفـية ، ويجب اأن يبني االتفاق اأ�سماء 
تلك ال�سركات وبيانات كافـية عنها وا�سم ال�سركة التي �س�ف تنتج عن االندماج واملعدالت 

التي �س�ف يتم على اأ�سا�سها تبادل ملكية احل�س�س اأو االأ�سهم و�سروط تخ�سي�سها . 
وفـي جميع االأح�ال ، ال ينفذ قرار االندماج اإال بعد احل�س�ل على م�افقة اجلهة املخت�سة ، 

وفقا لل�سكل الذي حت�لت اإليه ال�سركة وت�سجيله لدى امل�سجل . 

املــادة ) 35 (

يتم االندماج بطريق ال�سم باتباع االإجراءات االآتية : 

1 - ي�سدر قرار من ال�سركة املندجمة بحلها ودجمها فـي ال�سركة الداجمة . 

2 - يقـــــوم �سافـــــي اأ�ســـول ال�سركـــــة املندجمــــة طبقــــا لآخر بيانات ماليــــة مدققــــة ، 
واإال اتخذت اإجراءات تق�مي االأ�س�ل وفقا للق�اعد املعم�ل بها قان�نا . 
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ال�سركة  تقومي  لنتيجة  وفقا  مالها  راأ�س  بزيادة  قرارا  الداجمة  ال�سركة  ت�سدر   -  3
املندجمة . 

بن�سبة  املندجمة  ال�سركة  فـي  امل�ساهمني  اأو  ال�سركاء  على  املــال  راأ�س  زيادة  توزع   -  4
ح�س�سهم فـيها . 

املــادة ) 36 (

يتم االندماج بطريقة املزج باتباع االإجراءات االآتية : 

ت�ســـدر كــل �سركــــة من ال�سركات املـــراد دجمهـــــا قـــرارا بحلهــــا ، وتاأ�سيـــ�س ال�سركــــة   - 1
اجلديدة وفقا للق�اعد املتطلبة مب�جب هذا القان�ن . 

يتــــم تقويـــم اأ�ســـول والتزامـــات ال�سركـــــات املراد دجمهــــا وفقا للقواعــــد املعمــــول   - 2
بها قان�نا ، ويتم حت�يلها اإلى ال�سركة اجلديدة . 

ال�سركات  اأ�سـول  قـيمة  �سافـي  عن  يقل  ل  مال  براأ�س  اجلديدة  ال�سركة  توؤ�س�س   - 3
اجلاري حلها ، ويخ�س�س لكل �سركة مندجمة عدد من احل�س�س اأو الأ�سهم يعادل 
ح�ستهـــــا اأو اأ�سهمهــــا فـي راأ�س مال ال�سركــــة اجلديـــدة ، وتـــــوزع هــــــذه احل�ســــــ�س 
اأو الأ�سهــــم بني ال�سركــــاء اأو امل�ساهمـــني فـي كل �سركة مندجمة بن�سبـــة ح�س�سهــم 

اأو اأ�سهمهم فـيها . 

املــادة ) 37 (

يجــــب ن�سر قــرار الندماج خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �ســدوره ، واإل اعتبــر 
كاأن مل يكن . 

ولدائني ال�سركة اأن يعرت�س�ا على قرار االندماج لــدى امل�سجــل خــالل )30( ثالثــني يومـــا 
مـــن تاريـــخ اإخطارهــم ر�سميــا بالقــرار اأو ن�ســره اإذا كــان فـي االندمـــاج م�ســـا�س بحق�قهـــم ، 

ويجب عليهم اأن ي�دع�ا ن�سخة من االعرتا�س لدى اجلهة املخت�سة . 
واإذا مل تقم ال�سركة بت�س�ية االعرتا�س كان للمعرت�س اإقامة دع�ى باإبطال هذا القرار 
اأمام املحكمة املخت�سة خالل )15( خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ تقدمي االعرتا�س ، ويرتتب 
علـــى االعتــــرا�س لدى امل�سجل وقف اإجراءات االندمـــاج حلني قيام ال�سركـــة بت�س�يــة االأمر 
مع الدائـن املعتــر�س اأو ا�ست�ســدار اأمــر مــن املحكمـــة املخت�ســة باال�ستمــــرار فـــي اإجــــراءات 

الندماج اأو تنق�سي املدة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة دون اإقامتها . 
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املــادة ) 38 (

اإذا مل تقدم اأي اعرتا�سات خالل فرتة االإعالن اعترب قرار االندماج نهائيا ، وحتل ال�سركــــة 
الداجمــــة اأو ال�سركــــة اجلديــــدة - ح�سب االأحـــ�ال - حمـــل ال�سركات املندجمــة فــــي جميــع 
حقوقهــا والتزاماتهـــا اعتبـــارا مـــن تاريخ ت�سجيـــل بيانـــات ال�سركــات فـــي �سجـــالت ال�سركـــة 
الداجمة فـي حال الندماج بطريقة ال�سم ، اأو اعتبارا من ت�سجيل ال�سركة اجلديدة لدى 
امل�سجل فـي حالة االندماج بطريقة املزج ، وذلك فـي حدود ما اتفق عليه فـي عقد االندماج 

مع عدم الإخالل بحقوق الدائنني . 

املــادة ) 39 (

ت�ستمر اإدارة ال�سركة التي قررت الندماج قائمة اإلى اأن ي�سبح الندماج نافذا . 

الفـــرع الثالــــث

حـــل ال�سركـــة وت�سفـيتهـــا

اأول : احلـــل واإجـــراءات الت�سفـيـــة

املــادة ) 40 (

مع مراعاة االأحكــام اخلا�سة بحل كــــل �سكـــل مــن اأ�سكـــال ال�سركـــات ، حتل ال�سركــة لالأ�سبـــاب 
التي تن�س عليها وثائق التاأ�سي�س ، كما حتل لالأ�سباب االآتية : 

عـــدم مزاولة ال�سركة ن�ساطها مـــن تاريخ تاأ�سي�سها اأو توقفها عن مزاولته لأكرث   - 1
من )2( �سنتني . 

حل�ل االأجل املحدد لل�سركة .   - 2
انتهاء الغر�س الذي اأ�س�ست ال�سركة من اأجله اأو ا�ستحالة حتققه .   - 3

انتقال احل�س�س اأو الأ�سهم اإلى عدد من ال�سركـــاء اأو امل�ساهمني يقل عــن احلـــد   - 4
املقرر قانونا . 

املــال عن احلد االأدنى ال�اجب ت�افره دون التمكن من زيادته  اإذا انخف�س راأ�س   - 5
خالل االأجل املحدد لذلك . 

اإفـــال�س ال�سركــــة اأو خ�سارة كامــل راأ�س مالهـــا اأو معظمه اإذا حالــت هــذه اخل�ســـارة   - 6
دون ا�ستعمال ما تبقى من راأ�س املــال ا�ستعمال جمديا . 

7 - اتفاق ال�سركاء على حل ال�سركة . 
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ويج�ز حل ال�سركة بحكم ق�سائي بناء على طلب ذوي ال�ساأن اأو اجلهة املخت�سة . 
وفــــي جميـــع االأح�ال ، يجب اتخاذ اإجراءات الت�سفـية مبجرد حتقق اأي �سبب من اأ�سباب 
حل ال�سركة ، واإذا مل تقم ال�سركة بهذه االإجراءات وجب اإجراوؤها مب�جب قرار ق�سائي 

بناء على طلب ذوي ال�ساأن اأو اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 41 (

اجلمعية  قرار  �سدور  اأو  ال�سركاء  اتفاق  تاريخ  من  القانون  بحكم  منحلة  ال�سركة  تعترب 
العامة غري العادية اأو �سدور حكم ق�سائي نهائي - ح�سب االأح�ال - وفق االأ�سباب املن�س��س 

عليها فـي املــادة )40( من هذا القانون . 
وتدخل ال�سركة مبجرد حلها فـي ط�ر الت�سفـية ، وحتتفظ بال�سخ�سية االعتبارية بالقدر 
الالزم الأعمال الت�سفـية ، وت�ساف اإلى ا�سمها خالل مدة الت�سفـية عبارة " قيد الت�سفـية " . 

املــادة ) 42 (

تنتهي �سلطات جميع املخ�لني باإدارة ال�سركة من تاريخ حلها ، ويك�ن كل من يجري عمال 
يرتبها  التي  واللتزامات  الآثار  عن  م�سوؤول  التاريخ  هذا  منذ  ال�سركة  با�سم  ت�سرفا  اأو 
العمل اأو الت�سرف فـي ماله اخلا�س ، واإذا اأجرى العمل اأو الت�سرف اأكرث من �سخ�س كان�ا 

م�س�ؤولني بالت�سامن عن ذلك . 
ومع ذلك ، ي�ستمــــر املديــــرون اأو جمـــل�س االإدارة فـي عملهـــم ، وتكــ�ن م�س�ؤوليتهــم كاأمنــــاء 

على م�ج�دات ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني م�سف لها ، ويت�سلم مهامه . 

املــادة ) 43 (

يجب اأن يت�سمن اتفاق ال�سركاء اأو قرار اجلمعية العامة غري العادية اإذا كانت الت�سفـية 
اختيــــارا ، اأو احلكم اإذا كانت جربا ، تعيني م�سف اأو اأكرث وحتديد اأتعابه واملدة التي يجب 
اأن تنتهي خاللها الت�سفـية ، على اأن يكون امل�سفـي من املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحا�سبة 

واملراجعة واملعتمدين لدى اجلهة املخت�سة . 
ويجــــب األ تتجــــاوز مــــدة الت�سفـيــــة الختياريـــة )3( ثــــالث �سنــــوات ، ول يجــــــوز متديدهـــــا 

اإل مــن اجلهـــة املخت�ســة . 
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املــادة ) 44 (

يجب اأن يـــودع املديرون اأو جمل�س اإدارة ال�سركـــة لدى امل�سجل ن�سخـــة من قرار الت�سفـيــــة 
اأو من احلكم خالل )15( خم�سة ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ �ســـدوره ، علـى اأن ين�ســر 
القـــرار اأو منطـــوق احلكـــم - ح�ســب الأحـــوال - خــالل )7( �سبعــة اأيــام مـــن تاريــخ الإيـــداع 

لدى امل�سجل . 

املــادة ) 45 (

يكــــ�ن عزل امل�سفـــي مب�جب اتفاق ال�سركاء ، اأو بقرار مـــن اجلمعيـــة العامـــة غيـــر العاديــة 
اأمر على عري�سة من رئي�س املحكمة التي اأ�سدرت  اأو مب�جب  اإذا كان معينا من قبلهم ، 
حكم الت�سفـيــة املت�سمـــن تعيني امل�ســـفي ، ويجب اأن يت�سمــــن التفاق اأو القــــرار اأو الأمـــــر 

- ح�سب االأح�ال - تعيني من يحل حمل امل�سفي الذي مت عزله . 

املــادة ) 46 (

جتــــري الت�سفـية وفقا ملا ين�س عليه القرار اأو احلكــــم ال�سادر باإجرائها ، واإذا لــــم يت�سمـــن 
كل منهما ذلك ، اتبعت اخلط�ات االآتية : 

1 - يخطر امل�سفـي جميع الدائنني بخطابــات م�سجلة بعلم ال��س�ل على عناوينهم 
�ســد  مطالباتهــم  لتـقديـــم  دعوتهــم  مع  الت�سفـية  بافتتاح  ال�سركـــة  لدى  املدونة 
ال�سركة ، واإذا كانت عناوين الدائنني غري معل�مة يتم اإعالنهم ودع�تهم لتقدمي 
 ، االأح�ال  ، وفـي جميع  القان�ن  الن�سر وفقا الأحكام هذا  مطالباتهم عن طريق 
مينح الإعالن للدائنني مهلة )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ الن�سر لتقدمي 

مطالباتهم . 

ويجــــب اأن يقـــ�م امل�سفــــي باإجـــراء االإعـــالن خـــــالل )7( �سبعـــة اأيـــام مـــن تاريـــــــخ 
اإيداع القرار اأو احلكم ال�سادر بالت�سفـية لدى امل�سجل . 

2 - ت�س�ية جميع االدعاءات ال�سحيحة املقدمة �ســد ال�سركــة علــى اأن تراعـــى مراتــب 
الدي�ن عند ال�فاء بها ، وذلك بعد ا�ستيفاء نفقات الت�سفـية واأتعاب امل�سفـي . 
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3 - ت�زيع امل�جــ�دات املتبقيــة بني ال�سركــــاء اأو امل�ساهمــــني وفقـــا ل�ثائـــق التاأ�سيـــ�س ، 
واإذا مل تت�سمـــن هــــذه ال�ثائــــق ن�ســــا بـــــذلك ، وجــــب ت�زيعهـــــا بن�سبــــة م�ساهمـــة 

كــل منهم فـي راأ�س مال ال�سركة . 

واإذا مل يكن �سافـي امل�ج�دات كافـيا لتغطية القيمة الكاملة للح�س�س اأو االأ�سهم - كما هي 
اأو امل�ساهمني بذات ن�سبة  حمددة فـي وثائق التاأ�سي�س - وجب ت�زيع العجز بني ال�سركاء 

حتمل اخل�سائر . 

ثانيـــا : �سالحيــات امل�سفـــي والتزاماتـــه

املــادة ) 47 (

واتفاق  �سلطاته  على  املفرو�سة  والقيود  بتعيينه  ال�سادر  القرار  ي�سجل  اأن  امل�سفي  على 
ال�سركاء اأو قرار اجلمعية العامة غري العادية اأو احلكم ال�سادر بذلك بطريقة الت�سجيل 
املقررة لتعديل وثائق التاأ�سي�س ، وال يحتج قبل الغري بتعيني امل�سفـي اأو بطريقة الت�سفـية 

اإل من تاريخ الت�سجيل . 

املــادة ) 48 (

يق�م امل�سفـي ف�ر ت�سلمه مهامه باال�سرتاك مع مراقب ح�سابات ال�سركة اأو مديريها - اإن 
وجدوا - بجرد اأ�س�ل ال�سركة وخ�س�مها ، ويجب اأن حترر قائمة مف�سلة بذلك ، واأن تعد 
بيانات مالية لل�سركة ، يوقع كل منها من امل�سفـي واملديرين ، اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة ، 

ومراقب احل�سابات . 

املــادة ) 49 (

يت�سلم امل�سفي اأم�ال ال�سركــة ودفاترهــا وم�ج�داتها ووثائقها ، ويجب اأن مي�ســك دفتـــرا 
لقيــد الأعمــال املتعلقــة بالت�سفـيـــة ، واأن يتبــع فـي اإم�ساك هـــذا الدفتـــر قواعــد املحا�سبـــة 

املتعارف عليها . 
وعلى امل�سفـي اأن ميكن ال�سركاء وامل�ساهمني والدائنني من االطالع على الدفرت اخلا�س 

بقيد الأعمال املتعلقة بالت�سفـية . 
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املــادة ) 50 (

يجــــب اأن تت�سمن جميع العقــــ�د واالإي�ســــاالت واالإنــــذارات واأي م�ستندات اأخــــرى ت�ســــدر 
عن ال�سركة عبارة �سريحة باأنها )قيد الت�سفـية( . 

املــادة ) 51 (

مع مراعاة اأي قيد ين�س عليه القرار اأو احلكم ال�سادر بالت�سفـية يكون للم�سفـي مطلق 
اأم�الها  على  للمحافظة  االإجراءات  جميع  واتخاذ  ال�سركة  اأعمال  اإدارة  فـي  ال�سالحية 
م�ج�داتها  لت�سفـية  يلزم  ما  جميع  واتخاذ   ، العالقة  اأعمالها  واإجناز  حق�قها  وا�ستيفاء 
وال�فاء بدي�نها ، كما يك�ن له ب�سفة خا�سة متثيل ال�سركة اأمام الغري واأمام الق�ساء فـيما 

يقام منها اأو عليها ، وغري ذلك من ال�سالحيات التي تبينها الالئحة . 
واإذا ت�سمــــن القـــرار اأو احلكـــم ال�ســـادر بالت�سفـية تعيني اأكثــر من م�ســــف ، وجــــب عليهـــم 
اأن يعملوا جمتمعني ما مل يخولهم القرار اأو احلكم حق العمل بانفراد ، ويكونون م�سوؤولني 
بالت�سامن عن تع�ي�س ال�سرر الذي يلحق بال�سركة وال�سركاء اأو امل�ساهمني والغري نتيجة 

جتاوزهم حدود �سلطاتهم اأو نتيجة الأخطاء التي قد يرتكبونها فـي اأداء اأعمالهم . 

املــادة ) 52 (

يجب على امل�سـفـي اتخاذ االإجراءات الالزمة ال�ستـيفاء ما لل�سركة من حـق�ق لدى الغري ، 
واأن ي�دع فـي ح�ساب ال�سركة قيد الت�سفـية املبالغ التي يتقا�ساها با�سمها فـي اأحد امل�سارف ، 

وذلك خالل ي�م عمل على االأكرث من وقت قب�سها . 
ول يجوز للم�سفي اأن يتخلى عن اأي تاأمني اأو �سمان ، اأو اأن يقبل اأي تاأمني لل�سركة باأقل 

من قيمته احلالية . 
كمـــــا ال يجــــ�ز للم�سفـي اأن يبيـع م�جــ�دات ال�سركـــة وم�ساريعهـــا جملة اإال بعـــد احل�ســـ�ل 
علـــى م�افقــة ال�سركـــاء اأو امل�ساهمــني اإذا كانـــت الت�سفـيـــة اختياريـــة ، اأو م�افقــــة املحكمــــة 
املخت�سة اإذا كانت الت�سفـية اإجبارية ما مل ين�س القرار اأو احلكم ال�سادر بتعيني امل�سفـي 

على ج�از بيعها جملة . 

املــادة ) 53 (

ال يجــــ�ز للم�سفــــي اأن يبــــداأ اأعمــــاال جديدة اإال اإذا كانــت الزمـــــة الإمتــــام اأعمــــال �سابقـــة ، 
واإذا قـــام امل�سفـــــي باأعمال جديدة ال تقت�سيها الت�سفـيـــة كــــان م�س�ؤوال فـــــي جميـــع اأم�الـــــه 

عن هذه االأعمال ، فاإذا تعدد امل�سف�ن كان�ا م�س�ؤولني بالت�سامن . 
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ثالثا : انتهــاء اأعمـــال الت�سفـيــة

املــادة ) 54 (

على امل�سفـي اإنهاء الت�سفـية فـي املدة املحددة لذلك بالقرار اأو احلكم ال�سادر بالت�سفـية . 
ومع مراعاة ن�س املــادة )43( من هذا القانون ، يجوز لالأ�سباب التي يبينها امل�سفـي متديد 
كانت  اإذا  العادية  العامة غري  اأو من اجلمعية  ال�سركاء  بقرار من  للت�سفـية  املحددة  املدة 
كانت  اإذا  املخت�سة  املحكمة  رئي�س  اأمر على عري�سة من  اأو مب�جب   ، اختيارية  الت�سفـية 

الت�سفـية اإجبارية . 
وفـي جميع االأح�ال ، يجب على امل�سفـي اإذا امتدت اأعمال الت�سفـية الأكرث من �سنة اأن يدع� 
ال�سركاء اأو امل�ساهمني فـي نهاية كل �سنة متتد اإليها اأعمال الت�سفـية وفق اإجراءات دع�ة 
ال�سركــــاء اأو اجلمعيـــة العامــــة غيــر العاديـــة ، ليعر�س عليهم تقريـــرا عن اأعمــال الت�سفـيــــة 
فــــي ال�سنة املنتهيــــة ، والبيانــــات املــاليـــة عــن هـــذه ال�سنـــة ، ويجــــب اأن يكـــــ�ن ذلك خــــالل 

)30( ثالثني يوما على الأكرث من انتهاء ال�سنة . 

املــادة ) 55 (

تلتزم ال�سركة باالأعمال والت�سرفات التي يجريها امل�سفـي با�سمها ، اإذا كانت مما تقت�سيه 
الت�سفـية . 

ويك�ن امل�سفـي م�س�ؤوال جتاه ال�سركة وال�سركاء اأو امل�ساهمني والغري عن االأ�سرار الناجمة 
عن اأعماله اأو ت�سرفاته املخالفة للقانون ، وعن اأعماله التي تتجاوز حدود �سالحياته ، 
وعن اأي غ�س اأو تزوير اأو اإهمال فـي اأداء مهامه ، وكذلك عن عدم ت�سرفه ت�سرف ال�سخ�س 
احلري�س ، واإذا تعدد امل�سف�ن كان�ا م�س�ؤولني بالت�سامن ما مل يكن لكل منهم حق العمل 
اأو احلكم ال�سادر بتعيينهم ، ول ت�سمع الدعوى �سد امل�سفـي ب�سبب  بانفراد وفقا للقرار 

اأعمال الت�سفـية بعد انق�ساء )5( خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء اأعمال الت�سفـية . 

املــادة ) 56 (

يقدم امل�سفـي عند انتهــاء الت�سفـيــة تقريرا نهائيا ، وح�سابــا ختاميـــا مدققــــا مــن مراقــــب 
 )30( والدائنني خالل  امل�ساهمني  اأو  ال�سركاء  اإلى  الت�سفـية  اأعمال  ال�سركة عن  ح�سابات 

ثالثني يوما من انتهاء هذه الأعمال للموافقة عليها . 
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املــادة ) 57 (

واحل�ساب  النهائي  التقرير  على  امل�ساهمني  اأو  ال�سركاء  مبوافقة  الت�سفـية  اأعمال  تنتهي 

اخلتامي ، ويجب اأن يودع امل�سفـي ن�سخة من موافقتهم على انتهاء الت�سفـية لدى امل�سجل 

خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدورها ، ويجب على امل�سجل اإلغاء ت�سجيل ال�سركة اعتبارا 

من تاريخ اإيداعها . 

وعلـــى امل�سفــــي اأن يقــــوم بن�ســـر موافقـــة ال�سركاء اأو امل�ساهمني بانتهــــاء الت�سفـيـــة خــــالل 

)2( يومني من تاريخ اإيداعها لدى امل�سجل . 

املــادة ) 58 (

اإذا مل تتم امل�افقة على التقرير النهائي واحل�ساب اخلتامي ، كان للم�سفـي عر�س اأوجه 

اخلالف على املحكمة املخت�سة ، وطلب بطالن قرار الرف�س . 

وعلــــى امل�سفـــــي اأن يــــودع ن�سخــــة مــــن احلكـــم الــــذي ي�ســـدر فـي الدعـــوى لــــدى امل�سجـــــل 

خــالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �سدوره . 

واإذا �سدر احلكم ببطالن قرار ال�سركاء اأو امل�ساهمني وانتهاء الت�سفـية ، وجب ن�سره وفقا 

للفقرة الثانية من املــادة )57( من هذا القان�ن ، ووجب على امل�سجل اإلغاء ت�سجيل ال�سركة 

اعتبارا من تاريخ اإيداع احلكم . 

واإذا �ســـدر احلكــــم بتاأييـــد قــــرار ال�سركــاء اأو امل�ساهمـــني ، جـــاز عــزل امل�سفـــي وتعيـــني اآخــــر 

ل�ستكمال اأعمال الت�سفـية . 

املــادة ) 59 (

على امل�سفـي اأن يودع ناجت الت�سفـية التي مل يت�سلمها م�ستحقوها بال�سندوق الذي قد ين�ساأ 

لهذا الغر�س بقرار من اجلهة املخت�سة ، على اأن يبني هذا القرار املدة التي يجب اأن تودع 

هذه االأم�ال خاللها واإجراءات ذلك وامل�سروفات التي ت�ستلزمها اإدارة هذه االأم�ال خ�سما 

من قيمتها اإلى اأن يتم �سرفها مل�ستحقيها . 

وي�سري على املبالغ امل�سار اإليها حكم املــادة )135( من هذا القانون . 
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البـــاب الثانـــي

�سركـــات الت�سامــن والتو�سيـــة واملحا�ســة

الف�ســـل الأول

�سركـــة الت�سامـــــن

املــادة ) 60 (

�سركـة الت�سامــن هــي �سركـــة تتاألف من �سخ�ســـني اأو اأكثــر مــن الأ�سخــا�س الطبيعيـني ، 
يك�ن�ن م�س�ؤولني بالت�سامن فـي جميع اأم�الهم عن التزامات ال�سركة ، وتنتقل امل�س�ؤولية 

عند وفاة اأي منهم اإلى تركته فـيما مل ي�ف به من التزامات . 

املــادة ) 61 (

يتك�ن ا�سم �سركة الت�سامن من اأ�سماء جميع ال�سركاء ويج�ز اأن يقت�سر على ا�سم �سريك 
اأو اأكثــــر مــــع اإ�سافة كلمــــة "و�سركاوؤه" ، ويجب اأن يكون ا�سم ال�سركة مطابقا للحقيقــة ، 
فاإذا ا�ستمل على ا�سم �سخ�س غري �سريك مب�افقته ، كان هذا ال�سخ�س م�س�ؤوال بالت�سامن 

عن ديون ال�سركة . 
ويج�ز اأن يك�ن لل�سركة ا�سم جتاري خا�س ، �سريطــة اأن يقرتن مبا يدل علــى اأنهــا �سركــة 

ت�سامــــن . 

املــادة ) 62 (

يجــــب علــى ال�سركـــاء اأن يتقدمــــوا بطلـــب لت�سجيــــل �سركــــة الت�سامــــــــن ووثائــــق تاأ�سي�سهــــا 
لــدى امل�سجــل ، وذلك خـــالل )30( ثالثني يومـــا مـــن تاريخ توقيع وثائــق التاأ�سيـــ�س وفقـــا 

لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 63 (

كــــل �سريـــك فـي �سركــــة ت�سامــــن يكت�سب �سفـــة التاجـــر ، ويعتبـــر قائمـــــــا باأعمال جتاريـــــة 
حتت ا�سم ال�سركة ، ويرتتب على اإفال�س ال�سركة اإفال�س جميع ال�سركاء فـيها . 
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املــادة ) 64 (

يج�ز لل�سركة اأن تبقي فـي ا�سمها ا�سم �سريك ان�سحب منها اأو ت�فـي اإذا قبل ذلك ال�سريك 
املن�سحب ، اأو الورثة . 

وال ي�ساأل ال�سريك املن�سحب عن االلتزامات التي ترتتب على ال�سركة بعد تاريخ ت�سجيل 
ان�سحابه منها اإال اإذا وافق على اأن ي�ستمر ا�سمه �سمن اأ�سماء ال�سركاء االآخرين ، وفـي هذه 
ال�سركة  مع  تعامل  �سخ�س  اأي  جتاه  بالت�سامن  م�س�ؤوال  املن�سحب  ال�سريك  يظل  احلالة 

بح�سن نية على اأن ين�سر هذا االن�سحاب فـي حمل الن�سر الذي حتدده الالئحة . 
ويك�ن ال�رثة م�س�ؤولني بالت�سامن فـي جميع اأم�الهم جتاه اأي �سخ�س تعامل مع ال�سركة 

بح�سن نية اإذا وافق�ا على ا�ستمرار ا�سم م�رثهم �سمن ا�سم ال�سركة . 

املــادة ) 65 (

ل يجوز اأن تكون ح�س�س ال�سركاء فـي �سركة الت�سامن ممثلة باأوراق قابلة للتداول . 

املــادة ) 66 (

ال يج�ز التنازل عن احل�س�س فـي �سركة الت�سامن اإال مب�افقة جميع ال�سركاء ومبراعاة 
القيود الواردة فـي وثائق التاأ�سي�س ، وكل اتفاق يق�سي بجواز التنازل دون قيد يعترب باطال . 
ومـــــع ذلك ، يج�ز لل�سريــــك اأن يتنازل للغري عن احلقـــ�ق املت�سلـــة بح�ستـــه فـي ال�سركة ، 

ول يكون لهذا التفاق اأثر اإل فـيما بني طرفـيه . 

املــادة ) 67 (

لدائني ال�سركة حق الرج�ع عليها فـي اأم�الها ، ولهم اأي�سا حق الرج�ع على اأي �سريك 
فـي اأم�الــــه اخلا�ســة ، ويك�ن جميع ال�سركاء ملتزمني بالت�سامن جتاه دائني ال�سركـــة ، 
وال يج�ز التنفـيذ على اأم�ال ال�سريك ب�سبب التزامات ال�سركة اإال بعد احل�س�ل على حكم 

نهائي فـي م�اجهة ال�سركة واإنذارها وامتناعها عن ال�فاء فـي وقت منا�سب . 
ويكــــ�ن احلكم ال�سادر على ال�سركـــة حجـــة علـــى ال�سريـــك ، واإذا وفى اأحد ال�سركاء بديـــن 
على ال�سركة ، جاز له اأن يرجع مبا وفاه على ال�سركة ، وجاز له اأي�سا اأن يرجع على ال�سركاء 
الباقني ، كل بقدر ح�سته فـي الدين ، فاإذا كان اأحد ال�سركاء مع�سرا حتمل تبعة هذا االإع�سار 

ال�سريك الذي وفى بالدين وبقية ال�سركاء املو�سرين كل بقدر ح�سته . 
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املــادة ) 68 (

يعد جميع ال�سركاء فـي �سركة الت�سامن مديرين لل�سركة ، اإال اأنه يج�ز اأن ين�س فـي وثائق 
التاأ�سي�س على اأن تناط االإدارة ملدير واحد اأو اأكرث من االأ�سخا�س الطبيعيني من ال�سركاء 

اأو من غريهم . 
واإذا تعـــدد املديــــــرون وحـــــدد لكـــــــل منهـــــم اخت�ســا�س معيـــن فــــــال ي�ســـــاأل املديـــــر ال�احـــــــد 

اإل عن الأعمال الواقعة فـي دائرة اخت�سا�سه . 
�سدرت  اإذا  اإال  �سحيحة  القرارات  تك�ن  فال  جمتمعني  باالإدارة  يق�م�ا  اأن  ا�سرتط  فاإذا 
اأو باالأغلبية املن�س��س عليها فـي وثائق التاأ�سي�س ، ومع ذلك يج�ز لكل مدير  باالإجماع 

القيام باالأعمال العاجلة التي يرتتب على تف�يتها خ�سارة لل�سركة اأو �سياع ربح عليها . 

املــادة ) 69 (

يج�ز الأي �سريك لي�س مديرا اأن يطلب ، فـي اأي وقت ، اأي معل�مات عن ال�سركة ، واأن يطلع 
ويفح�س بنف�سه ، اأو من ينوب عنه ، دفاترهـا و�سجالتها وح�ساباتها واأوراقهـا الأخرى ، وله 
اأي�سا اأن يطعن اأمام املحكمة املخت�سة فـي اأي قرار ي�سدر عن املديرين يرى اأنه خمالف 
اأيـــا مـــن هــــذه  اأو ل�ثائــق التاأ�سي�س ، ويقع باطال اأي اتفاق يحرم هذا ال�سريـــك  للقان�ن 

احلقوق . 

املــادة ) 70 (

اإذا كـــان املديــر �سريكـــا ومعينـا فـي عقــد ال�سركـــة ، فـــال يجـــ�ز عزله اإال باإجمـــاع ال�سركــــاء ، 
اأو بحكم مــن املحكمــة بنــاء على طلب اأغلبيــة ال�سركــاء ، ويرتتــب على عــزل املديــر فـي اأي 

من هاتني احلالتني حل ال�سركة ما مل تن�س وثائق التاأ�سي�س على خالف ذلك . 
واإذا كان املدير �سريكا ومعينا فـي عقد م�ستقل عن وثائق التاأ�سي�س اأو كان من غري ال�سركاء ، 

جاز عزله باأغلبية ال�سركاء ، وال يرتتب على هذا العزل حل ال�سركة . 

املــادة ) 71 (

، ما مل تن�س  اأعمال االإدارة العادية التي تتفق وغر�س ال�سركة  اأن يبا�سر جميع  للمدير 
وثائق تاأ�سي�سها على تقييد �سلطته فـي هذا اخل�سو�س ، وتلتزم ال�سركة بكل عمل يجريه 

املدير با�سمها فـي حدود �سلطته . 
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املــادة ) 72 (

ال يج�ز للمدير القيام بالت�سرفات التي جتاوز االإدارة العادية اإال مب�افقة جميع ال�سركاء 
اأو بن�س �سريح فـي وثائق التاأ�سـي�س ، وي�ســري هذا احلظر ب�سفـــة خا�ســـة علـــى الت�سرفات 

الآتية : 
1 - تقديــم التربعــات ، مــا عــدا التربعات التي تتطلبها م�سلحــــة العمــل متــــى كانــت 

�سئيلة القيمة وعادية . 
2 - بيع جميع م�ج�دات ال�سركة ، اأو جزء مهم منها . 

3 - اإجـراء الرهــن اأو التاأمـــني على م�ج�دات ال�سركـــة اإال ل�سمـــان دي�نهـــا املرتتبــة 
فـي �سياق اأعمالها العتيادية . 

4 - كفالة دي�ن الغري ، ما عدا الكفاالت املعق�دة فـي �سياق العمل االعتيادي من اأجل 
حتقيق غايات ال�سركة .   

املــادة ) 73 (
مع مراعاة االأحكام املنـ�س��س عليها فـي هـذا القان�ن ، حتل �سركة الت�سامن ب�فاة اأحد 
ال�سركاء اأو ان�سحابه من ال�سركة ، اأو اإذا تقرر فقدانه االأهلية ، اأو اأ�سهر اإفال�سه ما مل تن�س 

وثائق التاأ�سي�س على خالف ذلك . 
ومع ذلك ، اإذا تبقـــــى بال�سركــــة �سريكــان اأو اأكثــــــر جاز لهـــم اأن يقـــــرروا ا�ستمـــرار ال�سركــــــة 

فـيما بينهم على اأن ي�سجل�ا ذلك القرار لدى امل�سجل . 

املــادة ) 74 (

يجوز للمحكمــة اأن تق�سي - بناء على طلب اأحد ال�سركاء - بحل �سركـــة الت�ســامن ب�سبـــب 
تق�سري �سريك اأو اأكرث فـي القيام بالتزاماته ، اأو الأي �سبب اآخر ي�ست�جب احلل . 

ومـــع ذلك ، يجـــ�ز لل�سركـــــاء اأن يطلبــــــــ�ا من املحكمــــة الق�سـاء باإخـــراج ال�سريــك املق�ســـــر 
من ال�سركة اإذا اعترب تق�سريه �سببا كافـيا حلل ال�سركة . 

املــادة ) 75 (

فـي حالــــة ا�ستمرار ال�سركــــة بعد ان�سحــاب ال�سريــــك اأو اإخراجـــه منهـــا اأو فقدانــــه اأهليتــــه 
اأو اإفال�سه اأو وفاته توؤول اإليه ، اأو اإلى ممثليه ال�سرعيني ، اأو ورثته ، وفقا ملا يقت�سيه احلال 
قيمة ح�سته فـي ال�سركة مقدرة مب�جب قائمة جرد خا�سة منظمة بتاريخ ح�سول الواقعة 
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اإلى ذلك ، وفـي حال اخلالف على قيمة هذه احل�سة ، يتم تقدير قيمتها بناء  التي اأدت 
على طلب ذوي ال�ساأن من قبل املحكمة املخت�سة باال�ستناد اإلى تقرير خبري اأو اأكرث تعينهم 
املحكمــــة ، مـــا لــم يتفــق االأطــراف علــى طريقــة اأخـــرى للتقديـــر ، وتدفــع قيمـــة احل�ســـة 
اإلى م�ستحقيها نقدا اأو عينا ، ول يكون مل�ستحقيها اأي ن�سيب فـي عائدات ال�سركة الالحقة . 

املــادة ) 76 (

ت�سفـــى ال�سركـــة بعد حلها وفقا لأحكام هذا القانون ووثائق تاأ�سي�سها ، �سريطــة األ تخالــف 
اأي اأحكام قانونية لها �سفة اإلزامية . 

ويحــق جلميــع ال�سركــاء - مبــن فـيهــم الذيــن ليــ�س لهــم حــق اإدارة ال�سركـــة - اأن ي�سرتكــ�ا 
ب�س�رة عملية فـي القرارات التي لها تاأثري على ت�سفـية ال�سركة . 

الف�ســــل الثانــــي

�سركـــــة التو�سيــــة

املــادة ) 77 (

�سركة التو�سية هي �سركة تتكون من فئتني من ال�سركاء : 

1 - �سريــــك مت�سامن اأو اأكثـــر يك�نــــ�ن م�س�ؤولني بالت�سامـــن فــــي جميــــع اأم�الهـــم 
عن التزامات ال�سركة . 

اأو اأكرث تك�ن م�س�ؤوليتهم عن التزامات ال�سركة بقدر م�ساركتهم  2 - �سريك م��س 
فـي راأ�س املــال ، على اأن يحدد مقدار تلك امل�ساركة فـي وثائق التاأ�سي�س . 

املــادة ) 78 (

يتك�ن ا�سـم �سركــة الت��سية من ا�ســم �سريــك مت�سامـــن واحد اأو اأكرث مع اإ�سافة مـــا يــــدل 
على وج�د �سركاء ، كما يجب اأن يتبع ا�سم ال�سركة اأينما ظهر ، بعبارة "�سركة تو�سية" . 

املت�سامن  كال�سريك  ي�سبح  ال�سركة  ا�سم  فـي  ا�سمه  اإدراج  على  م��س  �سريك  وافق  واإذا 
م�ســـوؤول عــــن التزامات ال�سركـــة جتـــاه اأي �سخـــ�س ثالــث تعامـــل بح�سـن نيــة مــع ال�سركــــة 

على اأنه �سريك مت�سامن . 
ويج�ز اأن يك�ن لل�سركة ا�سـم جتاري خا�س ، �سريطــة اأن يقرتن مبا يــدل على اأنهــا �سركــة 

تو�سية . 
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املــادة ) 79 (

الت��سية  اأن يتقدم�ا بطلب لت�سجيل �سركة  املت�سامنني  ال�سركاء  اأو  ال�سريك  يجب على 
ووثائق تاأ�سي�سها لدى امل�سجل خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ توقيع وثائق التاأ�سي�س 

وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 80 (

ال يج�ز لل�سريك امل��سي اأن يت�لى اإدارة ال�سركة اأو اأن ي�سارك فـيها ، وال اأن يلزمها بت�سرفاته ، 
ومع ذلك يجـــ�ز لـــه بنف�سه اأو مبن ين�ب عنــــه ، وفـي اأي وقت ، اأن يفح�س دفاتــــر ال�سركـــة 
و�سجالتها وح�ساباتها واأوراقها االأخرى لل�ق�ف على �سري اأعمالها وفر�سها امل�ستقبلية ، 
وله اأن يت�ساور مع ال�سركــاء االآخرين ح�ل ذلك ، وال يعد مبمار�ستـــــه هذه ال�سالحيــــات 

م�ساركا فـي اإدارة ال�سركة . 
واإذا ا�سطلع ال�سريك امل��سي باأي دور فـي اإدارة ال�سركة ي�سبح م�س�ؤوال بالت�سامن عـن اأي 

التزامات تن�ساأ فـي م�اجهة ال�سركة فـي اأثناء ا�سطالعه بذلك الدور . 

املــادة ) 81 (

ال يعــــد ال�سريـــك امل��سي قائما باأعمال جتارية با�سم ال�سركة ، وال يكت�ســب �سفــة التاجــر ، 
ول يوؤدي اإفال�س ال�سركة اإلى اإفال�سه . 

املــادة ) 82 (

ل توؤدي وفاة اأحد ال�سركاء املو�سني اأو اإعــالن فقدانــه الأهليــة اأو اإ�سهــار اإفال�ســه اإلـــى حــل 
�سركة الت��سية ، ما مل تقرر املحكمة املخت�سة خالف ذلك ، ويت�لى ال�سركاء املت�سامن�ن 

ت�سفـية ال�سركة عند حلها . 

املــادة ) 83 (

يرتتب على احلكم باإ�سهار اإفال�س �سركة الت��سية اإفال�س ال�سركاء املت�سامنني فقط . 

املــادة ) 84 (

تخ�سع �سركة الت��سية جلميع االأحكام ذات ال�سلة املنظمة ل�سركة الت�سامن فـيما مل يرد 
ب�ساأنه ن�س فـي هذا القانون . 
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الف�ســـل الثالــــث

�سركــــة املحا�ســـة

املــادة ) 85 (

�سركـــــة املحا�ســـة هــي �سركـــة تتاألـــف مـــن �سخــ�سني اأو اأكثـــــر مـــن الأ�سخـــــا�س الطبيعيـــني 
اأو االعتباريني ، وهي �سركة م�سترتة ال يحتج بها فـي م�اجهة الغري ، وال تتمتع بال�سخ�سية 
االعتبارية ، كما ال تخ�سع الأي من اإجراءات الت�سجيل لدى امل�سجل ، ويج�ز اإثبات عقد 
�سركة املحا�سة بكافة طرق االإثبات ، غري اأنه اإذا ك�سف اأي من ال�سركاء عن وج�د �سركة 
املحا�سة اإلـى الغيـر وتعامــل معــه بهذه ال�سفة ، تطبــق علـــى هـــذا العقــد الأحكـــام املنظمـــة 

ل�سركة الت�سامن وال�سريك املت�سامن فـيها . 

املــادة ) 86 (

يحدد عقد �سركة املحا�سة غر�سها ، وحقوق ال�سركاء والتزاماتهم وكيفـية توزيع الأرباح 
واخل�سائر وطريقة اإدارة ال�سركة ، وغري ذلك من العنا�سر االأ�سا�سية . 

املــادة ) 87 (

ال يعد ال�سريك املحا�س تاجرا ، ما مل يقم بالعمليات التجارية بنف�سه . 

البــــاب الثالـــث

�سركـــة امل�ساهمـــة

الف�ســـل الأول

التاأ�سيـــــ�س

الفـــرع الأول الأحكـــام العامــــة

املــادة ) 88 (

�سركة امل�ساهمة هي �سركة ينق�سم راأ�س مالها اإلى اأ�سهــم يتم تداولها على النحـــو املقــــرر 
قانونا . 

ول ي�ساأل امل�ساهم اإل بقدر م�ساهمته فـي راأ�س املــال . 
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املــادة ) 89 (

تتاألــــف �سركة امل�ساهمة من )3( ثالثــــة اأ�سخا�س على الأقـــــل من الأ�سخــــا�س الطبيعيـــني 
اأو االعتباريـــني ، وي�ستثنى من ذلك ال�سركات التي تن�سئها الدولة مبفردها اأو باال�ستــراك 

مع اآخر .   
املــادة ) 90 (

يك�ن لل�سركة ا�سم جتاري ، وال يج�ز اأن يك�ن ا�سما ل�سخ�س طبيعي ، اإال اإذا كان غر�س 
ال�سركة ا�ستغالل براءة اختـراع م�سجلة قان�نا با�سم ذلك ال�سخ�س اأو فـي حالــــة التحــ�ل 
هوية  اأو  هويتها  اأو  لغاياتها  ال�سركة م�سلال  ا�سم  يكون  األ  ويجب   ، م�ساهمة  �سركة  اإلى 
اأع�سائهــــا ، واأن يتبـــع ا�ســـم ال�سركــــة اأينمــــا ظهر بعبـــــارة "�سركة م�ساهمـــة عمانيــــة عامــة " 

اأو امل�سطـلح )�س.م.ع.ع( ، اأو "�سركة م�ساهمة عمانية مقفلة" اأو امل�سطلح )�س.م.ع.م( . 
واإذا ترتــب على خمالفــة الفقــرة ال�سابقـــة وقـــ�ع الغيـــر ح�ســـن النيـــة فـي خطــاأ ، فـيعتبـــر 
الأ�سخــــا�س املخالفـــون م�سوؤولــــني �سخ�سيـــا جتـــاه هـــذا الغيـــر عن الأ�سرار التــي تلحــق به 

من جراء ذلك .    
املــادة ) 91 (

ل يجــــوز اأن يقـــل راأ�س املــال امل�سدر ل�سركــــة امل�ساهمـــة العامـــة عــــن )2000000( مليونــــي 
ريال عماين ، و�سركة امل�ساهمة املقفلة عن )500000 ( خم�سمائة األف ريال عماين . 

وا�ستثنــاء مـن ذلك ، يجــ�ز اأن يكــــ�ن احلد االأدنـى لــراأ�س مـــال ال�سركـــة امل�ساهمـــة العامـــة 
)1000000( ملي�ن ريال عماين اإذا كانت نا�سئة عن طريق التح�ل من �سكل قان�ين اآخر . 

الفــــرع الثانــــي

املوؤ�س�ســــون

املــادة ) 92 (

حتمل  بنية  تاأ�سي�سها  اإجراءات  فـي  فعليا  ا�سرتك  من  كل  امل�ساهمة  ل�سركة  م�ؤ�س�سا  يعد 
امل�س�ؤولية النا�سئة عن ذلك . 

ويعــد موؤ�س�ســـا ب�سفة خا�سة كل من وقع وثائق التاأ�سي�س ، اأو قدم ح�سة نقديــة اأو عينيــة 
عند تاأ�سي�سها . 

وال يعترب م�ؤ�س�سا من يق�م من غري امل�ساهمني باإعداد اأو مراجعة وثائق التاأ�سي�س . 
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املــادة ) 93 (

على املوؤ�س�س اأن يبذل فـي تعامالته مع ال�سركة قيد التاأ�سي�س اأو حل�سابها عناية ال�سخ�س 

احلري�س ، ويك�ن امل�ؤ�س�س�ن م�س�ؤولني بالت�سامن عن اأي اأ�سرار قد تلحق ال�سركة اأو الغري 

من جراء تق�سريهم . 

واإذا تلقـــى امل�ؤ�ســـ�س اأي معل�مــــات اأو اأمـــ�ال تخـــــ�س ال�سركـــة قيــد التاأ�سيــ�س ، وجـــــب عليــــه 

اأن يحيط ال�سركة بهذه املعل�مات ، واأن يرد اإليها تلك االأم�ال ، واأي اأرباح يك�ن قد ح�سل 

عليها نتيجة ما تلقاه . 

املــادة ) 94 (

ي�سري فـي حق ال�سركة بعد تاأ�سي�سها كل ت�سرف يجريه امل�ؤ�س�س�ن مع الغري با�سم ال�سركة 

قيد التاأ�سي�س اإذا كان �سروريا لتاأ�سي�سها ، ويجب اأن ت�سدق تلك الت�سرفات من اجلمعية 

العامة التاأ�سي�سية . 

املــادة ) 95 (

يجب قبل امل�سادقة على اأي ت�سرف من الت�سرفات امل�سار اإليها فـي املــادة )94( مــن هـــذا 

القانــــ�ن اإحاطـــة اجلمعيـــة العامة التاأ�سي�سية باحلقائـــق املت�سلة بالت�سرف ، ويكـــ�ن كــــل 

مـــن يخالـــف هذا اللتـــزام م�سوؤول فـي ماله اخلا�س عما قـــد يلحـــق ال�سركـــة مــن �ســـرر 

من جـــراء الت�سرف الــــذي متـــت امل�سادقة عليــه ، وتكــ�ن امل�س�ؤولية على �سبيــل الت�سامـــن 

عند تعدد امل�س�ؤولني عن ذلك . 

واإذا لـــم تتــم امل�سادقــة علـــى اأي من الت�سرفــــات امل�ســـار اإليهــا ، كـــان امل�ؤ�س�ســـ�ن م�س�ؤولــــني 

بالت�سامن عن االآثار وااللتزامات النا�سئة عن الت�سرف . 

املــادة ) 96 (

على املوؤ�س�سني اأن يختاروا من بينهم جلنة ل يقــل عــدد اأع�سائهــا عــن )3( ثالثــة اأع�ساء ، 

تت�لى اتخاذ اإجراءات التاأ�سي�س . 
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املــادة ) 97 (

يجب اأن ت�ستمل وثائق التاأ�سي�س ب�سفة خا�سة على البيانات الآتية : 
1 - ا�سم ال�سركة ومركز عملها الرئي�سي . 

2 - اأغرا�س ال�سركة . 
3 - مقدار راأ�س مال ال�سركة وعدد الأ�سهم التي ينق�سم اإليها وقيمة ال�سهم ونوعه . 

4 - اأ�سمـــــــاء امل�ؤ�س�ســـــني وجن�سياتهـــم وحمــال اإقامتهــــــم وعناوينهــــم وعــــــدد االأ�سهـــم 
التـي تـــم الكتتــاب بهــا مـن كــل واحـد منهـم . 

5 - عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة . 
6 - مدة ال�سركة اإن كانت حمددة املدة ، وتاريخ بدئها ، وتاريخ نهايتها . 

املــادة ) 98 (

يكـــون تاأ�سي�س �سركــة امل�ساهمــــة بتقديـــم طلــــب التاأ�سيـــ�س اإلـــى اجلهـــة املخت�ســــة ، موقعــــا 
من )3( ثالثة من املوؤ�س�سني على الأقل ، ومرفقا به قائمة باأ�سماء اأع�ساء اللجنة التاأ�سي�سية . 

املــادة ) 99 (

علــى اللجنـــة التاأ�سي�سيــة اأن ترفـــق بطلــــب التاأ�سي�س ن�سخـــة من وثائـــق التاأ�ســـي�س موقعـــة 
من جميع امل�ؤ�س�سني ، واأي بيانـــات اأو وثائق اأخرى حتددهـــا الالئحـــة ، كما ترفــــق �سهــادة 

م�سرفـية ، تفـيد �سداد املوؤ�س�سني لقيمة الأ�سهم بالن�سبة ل�سركة امل�ساهمة املقفلة . 
ويجب اأن يبت فـي طلب التاأ�سي�س خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تقدمي الطلب 
م�ست�فـيا كافة االأوراق املطل�بة ، واإذا رف�س الطلب اأو انق�ست املهلة املحددة دون اأن يبت 

فـيه ، يحق الأ�سحاب ال�ساأن التظلم من ذلك وفق االإجراءات التي تبينها الالئحة . 

املــادة ) 100 (

على املوؤ�س�ســني فـي �سركـــة امل�ساهمة العامـــة اأن يكتتبوا بن�سبة ل تقـــل عـــن )30%( ثالثـــني 
فـي املائة ، ول تزيــد علــى )60%( �ستني فـي املائــــة مـــن راأ�س املــال ، ويطرح الباقــي لالكتتـــاب 
العام ، اإل فـي حالة التحول اإلى �سركة م�ساهمة عامة ، فاإنه يجوز للم�ساهمني اأو ال�سركاء 
فـي ال�سركة قبل التحول اأن يحتفظوا بن�سبة )75%( خم�سة و�سبعني فـي املائة من راأ�س املــال . 
ن�سبة  اإلى �سركة م�ساهمة عامة متلك  املتح�لة  ال�سركة  فـي  للم�ؤ�س�سني  ال�سماح  وللهيئة 

اأعلى من الن�سبة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة . 
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املــال  راأ�س  املائة من  فـي  اأكرث من )20%( ع�سرين  اأن يغطي  الواحد  للموؤ�س�س  ول يجوز 
�ســواء با�سمـــه اأو باأ�سمــــاء اأبنائـه الق�ســر الذيـن تقـل اأعمارهم عـــن )18( ثمانــــي ع�ســــرة �سنة ، 
اإل فـي حالــــة التحــــول ، فـيجـــوز للموؤ�س�سني فـي هـــــذه احلالــــة الحتفــــاظ بح�ستهم فـيمــا 
لو زادت على الن�سبة املقررة لكل موؤ�س�س ، كما ت�ستثنى ال�سركات اململوكة بالكامل للدولة 

وال�سركات القاب�سة من الن�سب املقررة . 
وعلى امل�ؤ�س�سني تقدمي ما يفـيد االكتتاب بالن�سبة املحددة لهم للهيئة قبل اعتماد اإجراءات 

الكتتاب العام .  
وال يج�ز للم�ؤ�س�سني اأن يكتتب�ا بعد ذلك فـي االأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام . 

املــادة ) 101 (

تت�لى  التي  ، واجلهات  االإ�سدار  اإعالن  يت�سمنها  اأن  التي يجب  البيانات  الالئحة  حتدد 
تلقي طلبات االكتتاب وعددها وم�س�ؤوليتها ، وق�اعد واإجراءات التعامل مع املبالغ امل�دعة . 

املــادة ) 102 (

على اللجنة التاأ�سي�سية ن�سر اإعالن االإ�سدار بعد اعتماد ن�سرة االإ�سدار ، وذلك وفق الق�اعد 
وامل�اعيد التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 103 (

يحرر طلب االكتتاب - الذي يج�ز اأن يك�ن اإلكرتونيا - ح�سب النم�ذج الذي تعده الهيئة . 

املــادة ) 104 (

على اللجنة التاأ�سي�سية تعيني اإحدى ال�سركات املرخ�س لها من قبل الهيئة كمتعهد بتغطية 
االإ�ســــدار ، واالإف�ساح عــن التكاليــف املبا�سرة وغري املبا�سرة املتعلقة بالتغطيــة ، ويتعــني 
على ال�سركة املتعهدة بالتغطية تقدمي �سهادة ت�ؤكد اأنها اطلعت على درا�سة اجلدوى املعدة 

للم�سروع . 

املــادة ) 105 (

للهيئة حتديد اإجراءات و�سروط االكتتاب ، وحتديد احلدين االأدنى واالأعلى لعدد االأ�سهم 
ال�اجــب االكتتـــاب بهــا ، واحلــاالت التي يقبــل فـيـــها طلــب االكتتـــاب ، وحـــاالت الرفـــ�س ، 
والطريقة املقرتحة لت�زيع االأ�سهم بني املكتتبني ، والفرتة الزمنية املحددة الإعادة املبالغ 

الفائ�سة اإليهم . 
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املــادة ) 106 (

اإذا وجهت الدع�ة اإلى اجلمه�ر لالكتتاب فـي اأ�سهم اإحدى ال�سركات تعني على امل�ؤ�س�سني 
الذين ي�سهم�ن بتقدمي ح�س�س عينية اأن ي�سف�ها فـي وثيقة االكتتاب ، وحتدد الالئحة 

االإجراءات ال�اجب اتباعها لتق�مي تلك احل�س�س . 

املــادة ) 107 (

علــــى امل�ؤ�س�سني اأن ي�جه�ا الدع�ة للجمهـــ�ر لالكتتـــاب خـــالل مـــدة )30( ثالثـــني يومــــا 
من تاريخ �سدور القرار بتاأ�سي�س ال�سركة . 

ويبقــــى الكتتـــاب مفتوحــــا وفـــق املــــدة املحــــددة فــــي ن�ســــرة الإ�ســـدار مبــــا ل يجـــــاوز )15( 
خم�سة ع�سر يوما ، وللهيئة عند القت�ساء ال�سماح بتمديدها ملدة مماثلة . 

املــادة ) 108 (

علــى اللجنــة التاأ�سي�سية دعـــ�ة اجلمعيـــة العامــة التاأ�سي�سية لالجتمـــاع فـــي املكـــان وامل�عـــد 
الذي حتدده ن�سرة االإ�سدار ، ويجب اإخطار اجلهة املخت�سة مب�عد انعقاد هذه اجلمعية ، 

وللجهة املخت�سة اإيفاد مراقب حل�س�ر االجتماع . 
 

املــادة ) 109 (
يراأ�س اجلمعية العامة التاأ�سي�سية اأحد اأع�ساء اللجنة التاأ�سي�سية ، ول يكون انعقاد اجلمعية 
اأو باالإنابة ، م�ساهم�ن ميثل�ن )65%( خم�سة  اإذا ح�سر االجتماع ، �سخ�سيا  اإال  �سحيحا 
و�ستني فـي املائة من راأ�س مال ال�سركة على االأقل ، واإذا مل يت�فر هذا الن�ساب تتم الدع�ة 
اإلى جمعية ثانيـة ملناق�سة جدول االأعمال ذاته ، وي�ستـــرط ل�سحـــة االإنابـــة اأن تكـــ�ن ثابتـــة 

بتفوي�س كتابي . 
اأن تعقـــد  تك�ن قرارات اجلمعية الثانية �سحيحة مهما كان عدد االأ�سهم املمثلة ، �ســرط 
هذه اجلمعية خالل )14( اأربعة ع�سر ي�ما من تاريخ اجلمعية االأولى ، وذلك بالن�سر وفقا 
لأحكام هذا القانون قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية الثانية بــ )7( �سبعة اأيام على الأقل ، 

وتتخذ اجلمعية قراراتها باالأغلبية املطلقة لالأ�س�ات التي اقرتعت . 
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املــادة ) 110 (

على اللجنة التاأ�سي�سية اأن تقدم اإلى اجلمعية العامة التاأ�سي�سية تقريرا يت�سمن املعلومات 
اأنفقت فـي �سبيــل تاأ�سيــ�س ال�سركــــة  ال�افـية عن االإجــراءات التي اتخـــذت ، واملبالـــغ التي 

والت�سرفات التي اأجريت نيابة عن ال�سركة قيد التاأ�سي�س .  

املــادة ) 111 (

تخت�س اجلمعية العامة التاأ�سي�سية مبا ياأتي : 

1 - التحقق من مراعاة ال�سروط الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركة . 

2 - امل�افقة على اإجراء تعديالت على النظام االأ�سا�سي لل�سركة اإذا اقت�سى االأمر ذلك . 

3 - امل�سادقة على االإجراءات والنفقات والت�سرفات املن�س��س عليها فـي املــادة )110( 
من هذا القانون . 

4 - انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة الأول . 

5 - تعيني مراقب اأو مراقبي احل�سابات . 

6 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يت�سمنها النظام الأ�سا�سي لل�سركة . 

املــادة ) 112 (

فـيما  التقيد  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحكام  وفقا  اأعمالها  تزاول  التي  ال�سركات  على  يجب 
جتريه من ت�سرفات باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، وتتولى اجلهة املخت�سة اإ�سدار لئحة 

خا�سة تت�سمن ت�سكيل جلنة �سرعية ونظامها واخت�سا�ساتها . 

املــادة ) 113 (

دون االإخالل باحلق فـي طلب احلكم ببطالن ال�سركة اإذا وقع عيب فـي اإجراءات تاأ�سي�سها ، 
يكــ�ن لكــل ذي م�سلحــة خـــالل )3( ثـــالث �سنـــوات من تاريـــخ التاأ�سيــ�س اأن ينــــذر ال�سركـــة 
بت�سحيح العيب ، فاإذا مل تبادر اإلى الت�سحيح خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الإنذار 
كان له طلب احلكم بحلها ، وللمحكمة املخت�سة اأن حتدد مهلة ال تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر 
لت�سحيح البطالن اإن كان ممكنا ، فاإذا تعذر ذلك ، تق�سي املحكمة بحل ال�سركة ، ويجب 
ت�سفـيتها باعتبارها �سركة واقعية ، وذلك دون االإخالل بحق الغري فـي التع�ي�س عن ذلك 

اإن كان له مقت�س . 
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املــادة ) 114 (

ال يج�ز لل�سركة االحتجاج ببطالنها لعيب فـي اإجراءات التاأ�سي�س ، ويك�ن م�ؤ�س�س� ال�سركة 
م�س�ؤولني بالت�سامن عن االأ�سرار الناجمة عن حل ال�سركة ب�سبب التق�سري فـي اإجراءات 

تاأ�سي�سها . 

املــادة ) 115 (

يجب على اأول جمل�س اإدارة ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل خـــالل )15( خم�سة عـــ�سر يوما 
م�سوؤولني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ويكون   ، التاأ�سي�سية  العامة  اجلمعية  انعقاد  تاريخ  من 

بالت�سامن عن االأ�سرار الناجتة عن عدم اإجراء هذا الت�سجيل .  
املــادة ) 116 (

على ال�سركـة اأن متكــن اجلمهور مـن الطــالع علــى نظامهـــا الأ�سا�ســي فـي مركـــز عملهـــا 
اأن يح�ســل  ، ويحـــق لكل �سخ�س  ، وفـي موقعهــــا على �سبكة املعلومات العاملية  الرئي�ســــي 
على ن�سخة مطابقة لالأ�سل مقابل مبلغ يحدده جمل�س اإدارة ال�سركة بعد م�افقة اجلهة 

املخت�سة . 

املــادة ) 117 (

و�سوؤون  واأعمالها  ال�سركــة  اإدارة  لتنظيم  داخليــة  لوائــح  و�سع  الإدارة  جملــ�س  على  يجب 
العاملني بها خالل �سنة من تاريخ ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل ، وذلك وفق ال�س�ابط 

التي حتددها الالئحة . 

الف�ســـل الثانـــي

راأ�س مــــال ال�سركـــة

الفـــرع الأول

الأ�سهــــــــم

املــادة ) 118 (

يكون لل�سركة راأ�س مال م�سدر ، ويجوز اأن يحدد نظامها الأ�سا�سي راأ�س مال مرخ�سا به 
يجاوز راأ�س مالها امل�سدر . 

ويكون راأ�س مال ال�سركة ممثال باأ�سهم قابلة للتداول على النحو املقرر قانونا . 
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ويحظر على ال�سركة اإ�سدار " اأ�سهــم تاأ�سيــ�س " ، اأو " �سنـــدات متتــع " ، اأو اأي �ســندات اأخـــرى 
متنح امل�ؤ�س�سني ، اأو اأي �سخــ�س اآخــر حقــا فــي جــزء من مدخ�ل ال�سركة اأو اأرباحـــها بـــدون 

م�ساهمة مالئمة م�سبقة فـي راأ�س املــال . 

املــادة ) 119 (

ميثل  اأن  على   ، املرياث  حالة  فـي  اإال  �سخ�س  من  الأكرث  ال�سهم  ملكية  تك�ن  اأن  يج�ز  ال 
الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم ، واإل مثلهم من يرد ا�سمه اأول فـي �سجل م�ساهمي 

ال�سركة . 
ويكون الورثة م�سوؤولني بالتـ�سامن فـيما بينهم عن اللتزامات التي ترتبها هـذه امللكية ، 
وال يج�ز الت�سرف فـي ال�سهم اململ�ك لل�رثة اإال مب�افقـتهم جميعا اأو وكيلهم القان�ين . 

املــادة ) 120 (

دمــج  بطريــق  قيمتــه  زيادة  يجوز  كما   ، ال�سهم عن طريق جتزئته  قيمة  تخفـي�س  يجوز 
االأ�سهم فـي بع�سها ، وذلك بقرار من جمل�س اإدارة ال�سركة . 

املــادة ) 121 (

اأهم هذه احلقوق فـي قب�س  ، وتتمثل  مللكيتها  الأ�سهم بحقوق مت�ساوية ومالزمة  تتمتع 
اأن�سبة الأرباح املعلن عنها فـي اجلمعية العامة ، واأف�سلية الكتتاب فـي الأ�سهم اجلديدة ، 
والت�سرف فـي االأ�سهم ، واحل�س�ل على ن�سخة من البيانات املــالية ، واالطالع على �سجل 
امل�ساهمني ، وح�س�ر اجلمعيات العامة ، والت�س�يت على ما يعر�س فـيها من م��س�عات 
العامة  اجلمعيات  ت�سدره  قرار  اأي  اإبطال  اأو  وقف  وطلب   ، حما�سرها  على  والطالع 
 ، الداخلية  لوائحها  اأو  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  اأو  للقانون  باملخالفة  الإدارة  جمل�س  اأو 
ومقا�ســـــاة اأع�ســــاء جملــــــ�س االإدارة ومراقــــب احل�سابــــات ، وذلك باالأ�سالـــــــة اأو باالإنابــــــة 
عن امل�ساهمني اأو عن ال�سركة ، وحق اال�سرتاك فـي ت�زيع م�ج�دات ال�سركة عند الت�سفـية . 

املــادة ) 122 (

يجــــوز اأن ين�س النظــام الأ�سا�ســي لل�سركــة علــى تقريــر بعــــ�س المتيـــازات لبعـــ�س الأ�سهـــم 
فـي الت�س�يت اأو االأرباح اأو ناجت الت�سفـية اأو غري ذلك من احلق�ق ، على اأن تت�ساوى االأ�سهم 
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من ذات الن�ع فـي احلق�ق اأو االمتيازات اأو القي�د ، وال يج�ز تعديل احلق�ق اأو االمتيازات 
اأو القي�د املتعلقة بن�ع من االأ�سهم اإال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ، ومب�افقة 

ثلثي امل�ساهمني مالكي هذا النوع من الأ�سهم . 

املــادة ) 123 (

يجوز اإ�سدار اأ�سهم متتع بالن�سبة اإلى ال�سركات التي ين�س نظامها الأ�سا�سي على ا�ستهالك 
اأ�سهمهـــا قبـــــل انق�ساء اأجل ال�سركـــة ، ب�سبــب تعلق ن�ساط ال�سركة بالتزام ا�ستغــالل مــ�رد 
من م�ارد الرثوة الطبيعية ، اأو مرفق من املرافق العامة ممن�ح لها ملدة حمددة ، اأو ب�جه 
من اأوجه اال�ستغالل مما ي�ستهلك باال�ستعمال ، اأو ينفد بعد مدة معينة ، وت�سدر ال�سركة 

اأ�سهم التمتع وفق ال�س�ابط التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 124 (

يج�ز لل�سركة حت�يل بع�س اأ�سهمها اإلى �سهادات اإيداع قابلة للتداول فـي االأ�س�اق العاملية ، 
وذلك بال�ســـروط التي حتددهــــا الالئحــــة ، وت�ســـدر هذه ال�سهادات من بنك اإيــــداع دولــــي 

دون اأن يرتتب على ذلك انتقال ملكية االأ�سهم اإليه . 
ويجب على ال�سركة وبنك االإيداع الدويل ووكيله "بنك احلفظ الدويل" اتخاذ االإجراءات 

التي تبينها الالئحة لتحويل الأ�سهم اإلى �سهادات اإيداع . 

املــادة ) 125 (

يكـــ�ن طرح االأ�سهـــم وغريهـــا مـــن االأوراق املــاليــــة التي ت�سدرهــا �سركــة امل�ساهمــة العامـــة 
فـي اكتتاب عام اأو خا�س وفقا لالأحكام املقررة قانونا . 

ويجـــوز ل�سركـــة امل�ساهمة املقفلـــــــة طرح اأوراقهـــا املــاليـــة عــــدا الأ�سـهــم فـي اكتتـــاب عــــام ، 
وذلك على النح� املقرر قان�نا . 

املــادة ) 126 (

يجوز اإ�سافة )2%( اثنني فـي املائة على الأكرث اإلى قيمة ال�سهم لتغطية م�ساريف الإ�سدار ، 
واإذا زاد املبلــغ بعــــد تغطيـــة امل�ساريـــف ، يتـــم حت�يلــــه اإلى ح�ســــاب االحتياطـــــي القان�نــــي 

اأو اإلى اأي احتياطي اآخر ين�ساأ وفقا لأحكام هذا القانون . 



- 37 -

املــادة ) 127 (

ال يج�ز للم�ؤ�س�سني فـي �سركة امل�ساهمــة العامــة الت�سرف فـي اأ�سهمهم قبل قيام ال�سركة 
بن�ســر ميزانيتـني عـــن )2( �سنتني ماليتني متتاليتني اعتبارا من تاريخ ت�سجيلهــــا ، ويجـــوز 
مد فرتة منع الت�سرف ملدة �سنة اأخرى بقرار من الهيئة على اأال يخل ذلك بحق امل�ؤ�س�سني 

فـي اإجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك االأ�سهم . 
وي�ستثنى من ذلك حــــاالت التنـازل عن االأ�سهم اململ�كــــة للدولــــة ، اأو التنـــازل عن االأ�سهـــم 
بني امل�ؤ�س�سني اأنف�سهم ، وحاالت االإرث ، وكذلك �سركة امل�ساهمة العامة التي تن�ساأ عن طريق 
حت�ل �سركة قائمة ، �سريطة اأن تك�ن قد اأكملت )2( �سنتني على الأقـــل قبل تاريخ التحول . 

املــادة ) 128 (

يكون انتقال ملكية اأ�سهم ال�سركة باإثباته فـي �سجل امل�ساهمني ، ول تعتد ال�سركة مبلكية 
اأي م�ساهم لأي �سهم ما مل ت�سجل ب�سجل امل�ساهمني اخلا�س بها . 

الفـــرع الثانـــي

توزيـــع الأربــــاح واخل�سائـــر

املــادة ) 129 (

يكون توزيع الأرباح ال�سنوية اأو املرحلية بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على اأحدث 
البيانات املــالية املدققة . 

ويجــ�ز مب�افقــة اجلمعيـــة العامة العادية حت�يــل جــزء من االأربـــاح ال�سافـيــة اإلــى اأ�سهــم 
تخ�س�س للم�ساهمني ، ويرتتب على ذلك زيادة راأ�س املــال امل�سدر بقيمة هذه االأ�سهم . 

املــادة ) 130 (

ل يجوز توزيع اأرباح على امل�ساهمني فـي احلالت الآتية : 
اإذا ترتب على الت�زيع امل�سا�س بقدرة ال�سركة على اأداء دي�نها والتزاماتها املــالية   - 1

فـي مواعيدها . 

اإذا كان الت�زيع ناجتا عن اأرباح �س�رية .   - 2

3 - اإذا حلقت بال�سركة خ�سارة ، ومل تتم تغطيتها بالكامل . 
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ولدائني ال�سركة اأن يطلب�ا من املحكمة املخت�سة اإبطال اأي ت�زيع يتم باملخالفة لذلك ، 
ويك�ن اأع�ساء جمل�س االإدارة الذين اقرتح�ا الت�زيع اأو وافق�ا عليه م�س�ؤولني بالت�سامن 

قبل الدائنني فـي حدود ما يحكم ببطالن توزيعه من الأرباح . 

املــادة ) 131 (

الالزمة  التكاليف  جميع  خ�سم  بعد  ال�سافـية  االأرباح  من  اإال  ت�زيع  اأي  اإجراء  يج�ز  ال 
وجتنيــــب اال�ستهالكـــات واملخ�س�ســـات واالحتياطيـــات التـــي يجـــب جتنيبهــا مبــا فـــي ذلك 

ما تخ�س�سه ال�سركة من الأرباح لزيادة راأ�س مالها . 

املــادة ) 132 (

بعد خ�سم   - �سنة مالية  لكل  ال�سافـية  الأرباح  اأن يقتطع من  ال�سركة  اإدارة  على جمل�س 
ال�سرائب - ن�سبة )10%( ع�سرة فـي املائة لتك�ين احتياطي قان�ين اإلى اأن يبلغ ثلث راأ�س 
مـــال ال�سركة على الأقـــل ، ويجوز ا�ستخدام هـــذا الحتياطــي فـي تغطية خ�سائر ال�سركـــة ، 
وفـــــي زيادة راأ�س مالهـــا عــــن طريــــق اإ�ســـــدار اأ�سهــــم ، ول يجـــوز توزيعـــــه كاأن�سبـــــة اأربـــــاح 
على امل�ساهمني اإل فـي حالة قيام ال�سركة بتخفـي�س راأ�س مالها على األ يقل الحتياطي 

القانوين عن ثلث راأ�س املــال بعد التخفـي�س . 

املــادة ) 133 (

لل�سركة تكوين ح�سابات احتياطية اختيارية ل جتاوز )20%( ع�سرين فـي املائة من الأرباح 
ال�سافـيـــة لكـــل �سنة ماليـــة بعد خ�ســـم ال�سرائـــب والحتياطــي القانونــي ، ويجــوز بقــرار 

من اجلمعية العامة العادية توزيع اأن�سبة الأرباح من هذا الحتياطي . 

املــادة ) 134 (

على ال�سركة اأن تودع اأن�سبة الأرباح التي مل يت�سلمها م�ستحقوها فـي ال�سندوق الذي ين�ساأ 
بقرار من اجلهة املخت�سة لهذا الغر�س ، على اأن يبني هذا القرار املدة التي يجب اأن تودع 
هذه االأم�ال خاللها واإجراءات ذلك وامل�سروفات التي ت�ستلزمها اإدارة هذه االأم�ال خ�سما 

من قيمتها اإلى اأن يتم �سرفها مل�ستحقيها . 
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املــادة ) 135 (

توؤول ملكية الأموال املودعة بال�سندوق - امل�سار اإليه فـي املــادة )134( من هذا القانون - 
اإلى اجلهة املخت�سة بعد انق�ساء مدة )15( خم�س ع�سرة �سنة من تاريخ االإيداع ، اإذا مل يتم 
ت�سلمهـــا من م�ستحقيهـــا بعـــد اإخطارهــم ر�سميا والن�سر فـي �سحيفتني يوميتــني ملرتــني 

قبل انق�ساء املدة امل�سار اإليها ب�سنة واحدة على االأقل ، وتخ�س�س لالأعمال اخلريية . 

الفــــرع الثالـــــث

تغييــــر راأ�س املــال

اأول : زيــــادة راأ�س املــال

املــادة ) 136 (

يجــــوز بقــــرار من اجلمعيــــة العامـــة غيـــر العاديـــة زيـــــادة راأ�س مال ال�سركـــة املرخـــ�س بـه ، 
اأو راأ�س مالها امل�سدر اإذا مل يكن لها راأ�س مال مرخ�س به . 

ويجــــوز بقــــرار من جملــ�س الإدارة زيــــادة راأ�س املــال امل�ســــدر اإن كــــان لل�سركــــة راأ�س مــــال 
مرخ�س به ، ب�سرط اأن تك�ن الزيادة فـي حدود راأ�س املــال املرخ�س به . 

املــادة ) 137 (

يج�ز اأن تك�ن زيادة راأ�س املــال امل�سدر عن طريق امل�ساهمة بح�سة عينية اأو حت�يل دي�ن 
ال�سركة اإلى اأ�سهم . 

املــادة ) 138 (

يج�ز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخـ�سي�س بع�س اأ�سهم الزيادة فـي راأ�س املــال 
امل�سدر للعاملني بال�سركة ، وذلك مبا ال يجاوز )5%( خم�سة فـي املائة من هذه الأ�سهم وفق 

الق�اعد وال�سروط التي تبينها الالئحة . 

املــادة ) 139 (

يجــوز بقــرار من اجلمعيــة العامــة غيــر العاديـــة تخ�سيـــ�س اأ�سهـــم الزيـــادة فـي راأ�س املــال 
مل�سلحة �سخ�س معني اأو اأكرث ، وذلك وفقا لل�س�ابط التي حتددها الالئحة . 
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املــادة ) 140 (

لكـــل م�ساهــــم فـي حالة طرح اأ�سهم الزيــــــادة فـــــي راأ�س املــال حـــــــق الأف�سليــــة فـي الكتتــــاب 

فـي هذه االأ�سهم ، اأو التنازل عن حقه هذا وفقا لالإجراءات وال�س�ابط التي حتددها الالئحة . 

واإذا مل يتم االكتتاب فـي اأ�سهم الزيادة اأو بع�سها من قبل امل�ساهمني خالل املدة املحددة ، 

وجب على جمل�س اإدارة ال�سركة اأن يق�م بطرحهــــا لالكتتاب وفقا الأحكــــام قانــــ�ن �ســـ�ق 

راأ�س املــال ، اأو تخفـي�س قيمة الزيادة فـي راأ�س املــال مبا يعادل قيمة الأ�سهم التي مل يتم 

الكتتاب فـيها . 

وللجمعيـة العامـــة غيـــر العاديــة اأن تقرر عر�س اأ�سهم الزيــــــادة لالكتتـــاب العـــام مبا�ســـرة 

دون عر�سها م�سبقا على م�ساهمي ال�سركة . 

ثانيــا : تخفيــ�س راأ�س املــال

املــادة ) 141 (

اإذا كان يف�ق  امل�سدر  املــال  راأ�س  العادية تخفـي�س  العامة غري  بقرار من اجلمعية  يج�ز 

حاجــــة ال�سركة ب�سرط اأال يرتتب على ذلك انخفا�س راأ�س املــال عن احلــد االأدنـــى املقـــرر 

فـي هذا القانون . 

كما يج�ز بقرار من هذه اجلمعية تخفـي�س راأ�س املــال امل�سدر اإذا تكبدت ال�سركة خ�سائر 

وقامــــت ب�سطبهــــا ، واإذا ترتــــب على ذلك انخفـــا�س راأ�س املــــال عــن احلـــد االأدنـــى ، وجــــب 

على ال�سركة اأن تتخذ اإجراءات زيادته اإلى ذلك احلد خالل �سنة من تاريخ ال�سطب . 

املــادة ) 142 (

على ال�سركة - اإذا قامت بتخفـي�س راأ�س املــال وفقا حلكم الفقرة االأولى من املــادة )141( 

من هذا القانون - اأن تن�سر قرار التخفـي�س خالل )7( �سبعة اأيام على الأكرث من تاريخ 

�سدوره ، مع دع�ة الدائنني لتقدمي اعرتا�ساتهم . 

وللدائنني االعرتا�س على هذا القرار لدى اجلهة املخت�سة خالل )15( خم�سة ع�سر يوما 

من تاريخ الن�سر . 
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وللمعرت�س اإقامة دعوى باإبطال قرار اجلمعية بالتخفـي�س لدى املحكمة املخت�سة خالل 

)15( خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ االعرتا�س . 

ويرتتــــب علــــى االعرتا�س وقف قرار تخفـي�س راأ�س املــال حتى يتم الف�ســـل فـي الدع�ى ، 

اأو تنق�سي املدة امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة دون اإقامتها . 

ثالثـــا : �ســـراء ال�سركـــة لأ�سهمهــا

املــادة ) 143 (

يجــوز لل�سركــة اأن ت�ستــري بعــ�س اأ�سهمهـــا بقرار من جملــ�س الإدارة فـي احلــالت ووفقــا 

لل�س�ابـــط التــي حتددهـــا الالئحة ، ب�سرط اأال يرتتب على ال�ســراء انخفــا�س راأ�س مالهــا 

عن احلد الأدنى املقرر قانونا اأو تاأثر قدرتها على الوفاء بديونها . 

املــادة ) 144 (

ال يج�ز لل�سركة دفع قيمة �سراء اأ�سهمها اإال من االأرباح ال�سافـيــة ، وا�ستثنــاء مــن ذلك ، 

يج�ز دفع قيمــة �سراء االأ�سهــم من م�ســدر مالــي اآخـــر ، �سريطة اأال ي�ؤثر ذلك على قـــدرة 

ال�سركة خالل ال�سنة املــالية التالية لتاريخ ال�سراء على الوفاء بديونها ، اأو على ا�ستمرار 

ن�ساطها . 

املــادة ) 145 (

يجب اأن ي�سدر جمل�س اإدارة ال�سركة بيانا يت�سمن �سروط ال�سراء وحتديد امل�سادر املــالية 

املتاحة للوفاء بديون ال�سركة وا�ستمرار ن�ساطها . 

املــادة ) 146 (

يجب اأن يتم �سراء الأ�سهم خالل )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ �سدور قرار ال�سراء ، 

واإال اعترب القرار كاأن مل يكن ، ويج�ز تعديل قرار �سراء االأ�سهم اأو اإلغاوؤه خالل هذا االأجل 

بالطريقة التي �سدر بها ، وال يرتتب على تعديل القرار متديد مدة ال�سراء امل�سار اإليها . 
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الفــــرع الرابــــع

احلفــــاظ علــى راأ�س املــال

املــادة ) 147 (

يجب اأن يتخذ جمل�س اإدارة ال�سركة كافة االإجراءات التي تكفل احلفاظ على راأ�س مالها ، 
وعلى املجل�س فـي حالة خ�سارة ال�سركة )25%( خم�سة وع�سرين فـي املائة من راأ�س مالها ، 
اأن يتخذ ما يلزم من اإجراءات ملعاجلة االأ�سباب التي اأدت اإلى هذه اخل�سائر واإعادة ال�سركة 
خ�سارة  حالة  فـي  لالنعقاد  العادية  غري  العامة  اجلمعية  يدع�  اأن  وعليه   ، الربحية  اإلى 
ال�سركة )50%( خم�سني فـي املائة من راأ�س مالها التخاذ ما يلزم من قرارات فـي هذا ال�ساأن ، 
على اأن تنعقد اجلمعية خالل )30( ثالثـــني ي�مــــا على االأكرث من تاريـــخ حتقــــق املجلـــ�س 

من ن�سبة اخل�سارة امل�سار اإليها . 
اأو بناء على طلب من ذوي   ، وللجهة املخت�سة دع�ة اجلمعية لالنعقاد من تلقاء نف�سها 

امل�سلحة . 
ويك�ن اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات - فـي جميع االأح�ال - م�س�ؤولني بالت�سامن 
عن اأي اأ�سرار تن�ساأ عن تق�سريهم فـي عدم اتخاذ ما يلزم للحفاظ على راأ�س مال ال�سركة . 

املــادة ) 148 (

للجهة املخت�سة - اإذا ارتكبت ال�سركة ما ي�سر مب�سالح امل�ساهمني فـيها اأو املتعاملني معها 
اأو دائنيــــها ، اأو اإذا قــــام خطر يهــــدد ا�ستقرار �ســـــ�ق راأ�س املــــــال - اأن تتخــــذ واحـــدا اأو اأكثـــــر 

من التدابري االآتية : 
1 - ت�جيه تنبيه اإلى ال�سركة يت�سمن اأ�سباب اخلطر اأو ال�سرر ، والعمل على اإزالتها . 
2 - تعيني ع�س� مراقب فـي جمل�س اإدارة ال�سركة للمدة التي حتددها اجلهة املخت�سة ، 
ويكون لهذا الع�ســـو امل�ساركة فـــي مناق�ســــــات املجل�س ، وت�سجيل راأيه فـيمـــا يتخـــذ 

من قرارات دون اأن يكون له �سوت معدود . 
3 - اإلزام رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة بدعوة اجلمعية العامة اأو املجل�س اإلى النعقاد 
التخاذ ما يلزم نح� اإزالة اأ�سباب اخلطر ، اأو ال�سرر فـي املــــدة التي حتـــدد الإزالتهــــا 

من قبل اجلهة املخت�سة . 
ويح�سر اجتماع اجلمعية العامة اأو جمل�س االإدارة ممثل اأو اأكرث عن اجلهة املخت�سة 

دون اأن يكون له �سوت معدود . 



- 43 -

4 - حل جمل�س االإدارة وتعيني جمل�س اإدارة م�ؤقت الإزالة اأ�سباب اخلطر ، اأو ال�سرر ، 
وت�سيري اأعمال ال�سركة حلني اختيار جمل�س اإدارة جديد . 

5 - منع ال�سركة من مزاولة بع�س اأغرا�سها حتى زوال اأ�سباب اخلطر اأو ال�سرر . 

6 - منـــع ال�سركـــة من مزاولة كل اأغرا�سها ملدة حمددة يجوز متديدها حلـــني زوال 
اأ�سباب اخلطر اأو ال�سرر . 

ويك�ن التـظلم من القرارات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن وفق االإجراءات التي تبينها الالئحة . 

الف�ســل الثالـــث

ال�سنـــدات وال�سكـــوك

املــادة ) 149 (

يج�ز لل�سركة اأن ت�سدر - مقابل املبالغ التي تقرت�سها - �سندات اأو �سك�كا قابلة للتداول 
وفقا الأحكام قان�ن �س�ق راأ�س املــال ، ووفقا لل�س�ابط التي حتددها الالئحة . 

ويجــوز اأن ينــــ�س النظــــام الأ�سا�سي لل�سركة على حظر اإ�ســدار �سنـدات اأو �سكـــوك اأو احلـــد 
من �سلطة ال�سركة فـي اإ�سدارها . 

املــادة ) 150 (

�سكوك  اأو  �سندات  اإ�سدار  عند  املــال  راأ�س  بزيادة  اخلا�سة  الأحكام  مراعاة  ال�سركة  على 
تتحول تلقائيا عند حلول موعدها اإلى اأ�سهم ، اأو قابلة للتحويل . 

املــادة ) 151 (

اإذا ت�سمنت �سروط االإ�سدار قابلية ال�سندات اأو ال�سك�ك للتح�يل اإلى اأ�سهم ، فال يج�ز 
حت�يلها قبل انق�ساء )2( �سنتني على الأقل من تاريخ اإ�سدارها ، ويكون حلملة ال�سندات 
اأو مالك ال�سك�ك بعد انق�ساء هذه املدة اخليار بني قب�ل حت�يلها اإلى اأ�سهم اأو ا�سرتداد 

قيمتها . 
وحلملــــة ال�سنـــدات اأو مـــالك ال�سكــــ�ك ا�سرتداد قيمتهـــا قبـــل حلـــ�ل تاريـــخ ا�ستحقاقهـــا 

فـي حالة حل ال�سركة . 
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املــادة ) 152 (

تكون ال�سندات اأو ال�سكوك ا�سمية ، ويجب اأن تدفع قيمتها بالكامل عند الكتتاب فـيها ، 
ويجب اأن تك�ن جميع �سندات اأو �سك�ك االإ�سدار ال�احد بقيمة واحدة ، وبذات اال�ستحقاق ، 

ومدته . 

املــادة ) 153 (

ال يجــــ�ز جتزئـــة ال�سنــــد اأو ال�ســـك ، اأو اأن تكــــ�ن ملكيتـــه م�سرتكـــة بني اأكثـــر مـــن �سخــــ�س 
اإال فـي حالة املرياث ، على اأن ميثل ال�رثة ممثل واحد يختارونه من بينهم ، واإال مثلهم 
من يرد ا�سمــه اأوال فـي �سجــل حملـــة ال�سنـــدات اأو مـــالك ال�سكـــ�ك ، وال يجـــ�ز التـــ�سرف 
فـي ال�سند اأو ال�سك اململ�ك لل�رثة اإال مب�افقتهم جميعا اأو مب�افقة وكيلهم القان�ين . 

املــادة ) 154 (

ت�سكل بحكم القان�ن جمعية عامة حلملة �سندات اأو مالك �سك�ك االإ�سدار ال�احد يك�ن 
غر�سها حماية م�ساحلهم امل�سرتكة ، وحتدد الالئحة اخت�سا�سات هذه اجلمعية وكيفـية 

الدع�ة اإليها وم�اعيد انعقادها ، وتتحمل ال�سركة امل�ساريف اخلا�سة بذلك . 

املــادة ) 155 (

ال يجــــ�ز لل�سركـــة تغييــــر �ســـــروط االإ�ســـدار اأو احلقــــــ�ق املالزمــــة لل�سنــــدات اأو ال�سكــــــ�ك 
اإال اإذا وافقت على ذلك اجلمعية العامة حلملة ال�سندات اأو مالك ال�سك�ك . 

وللمكتتبني احلـق فـي اإلغاء اكتتابـاتهم ، وا�سـرتداد قيـمتها اإذا مل تتقيد ال�سـركة ب�سروط 
الإ�سدار . 

املــادة ) 156 (

تتمتع ال�سندات اأو ال�سكوك لالإ�سدار الواحد بحقوق مت�ساوية ومالزمة لها وفق ما ين�س 
عليه النظام الأ�سا�سي لل�سركة وما يت�سمنه قرار اجلمعية العامة لل�سركة اأو جمل�س الإدارة 
اأهم هذه احلق�ق فـي احلق فـي ا�سرتداد قيمتها  ، وتتمثل  اأو ال�سك�ك  ال�سندات  باإ�سدار 
 ، ال�سكوك  اأو مالك  ال�سندات  العامة حلملة  ، وحق ح�سور اجلمعية  ال�سركة  اأموال  من 
واالطالع على البيانات املــالية واحل�س�ل على ن�سخة منها ، واحلق فـي عقد جمعية عامة 
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حلملة ال�سندات اأو مالك ال�سكوك ب�سفة خا�سة بناء على طلب )10%( ع�سرة فـي املائة 
من حاملي ال�سندات اأو مالك ال�سكوك للنظر فـي البيانات وامل�سائل املــالية ، وحق الطالع 

على حما�سر اجلمعيات العامة لل�سركة . 

املــادة ) 157 (

املــالية خالل )15(  اإدراج الإ�سدار لدى �سوق م�سقط لالأوراق  اإدارة ال�سركة  على جمل�س 
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتهاء الكتتاب . 

وعلى ال�سركة اأن حتتفظ ب�سجل حلملة ال�سندات اأو مالك ال�سك�ك ، واأن تدرج فـي هذا 
ال�سجل بيانات حملة ال�سندات اأو مالك ال�سك�ك واملبالغ املقرت�سة منهم ، ويجب اأن يك�ن 
ال�سجل متاحا لالطالع من قبل حملة ال�سندات اأو مالك ال�سكوك ومن قبل امل�ساهمني . 

املــادة ) 158 (

ال يك�ن اجتماع اجلمعية العامة حلملة ال�سندات اأو مالك ال�سك�ك �سحيحا اإال اإذا ح�سره 
ثلثي  الأقل  على  ميثل  ال�سكوك  مالك  اأو  ال�سندات  حملة  من  عدد  الإنابة  اأو  بالأ�سالة 
�سندات اأو �سك�ك االإ�سدار ، واإذا مل يكتمل هذا الن�ساب وجب دع�ة اجلمعية اإلى اجتماع 
 ، ال�سك�ك  اأو  ال�سندات  ثلث  ميثل  عدد  ح�سره  اإذا  �سحيحا  االجتماع  هذا  ويك�ن   ، اآخر 

ب�سرط اأن يتم االجتماع خالل )30( ثالثني ي�ما من تاريخ االجتماع االأول . 
بتف�ي�س  ثابتة  تك�ن  اأن  اجلمعية  هذه  اجتماعات  ح�س�ر  فـي  االإنابة  ل�سحة  وي�سرتط 

كتابي . 
ول تكون قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات اأو مالك ال�سكوك باملوافقة على متديد 
مهلة ال�فاء بال�سندات اأو ال�سك�ك اأو تخفـي�س ال�سمانات �سحيحا اإال اإذا ح�سر اجلمعية 

من ميثل ثلثي ال�سندات اأو ال�سكوك على الأقل . 
اأن ت�سدر قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات اأو مالك  وفـي جميع االأح�ال ، يجب 

ال�سكوك باأغلبية ثلثي حملة ال�سندات اأو مالك ال�سكوك احلا�سرين . 

املــادة ) 159 (

ال�سركة م�سدرة  تعينه  وكيل  ال�سكوك  اأو مالك  ال�سندات  العامة حلملة  للجمعية  يكون 
ال�سندات اأو ال�سكوك ، وفق ال�سوابط التي ي�سدر بها قرار من اجلهة املخت�سة . 
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الف�ســــل الرابـــع

اإدارة ال�سركــــة

الفـــرع الأول

اأحكــــام عامــــة

املــادة ) 160 (

يك�ن لكل من اجلمعية العامة العادية وغري العادية وجمل�س االإدارة واالإدارة التنفـيذية ، 
كل فـي جمال اخت�سا�سه ، حق القيـــام باالأعمــال اأو اإجراء الت�سرفــات القان�نيــة املتعلقــة 
بن�ساط ال�سركة ، وذلك فـي حدود اأحكام هذا القان�ن ون�س��س وثائق التاأ�سي�س ول�ائحها 

الداخلية . 

املــادة ) 161 (

يعد ملزما لل�سركة كل عمل اأو ت�سرف ي�سدر من اجلمعية العامة العادية وغري العادية ، 
اأو جمل�س الإدارة ، اأو اإحـــدى جلانـــه ، اأو الإدارة التنفـيذية فـي اأثنــــاء ممار�ستهـــم الأعمــــال 

املعتادة . 
وفــــي جميــــع االأحـــــ�ال ، ال يحــــ�ل التــــزام ال�سركــــة باالأعمـــال والت�سرفـــات امل�ســـــار اإليهـــا 

دون م�سوؤولية من قام بها . 

املــادة ) 162 (

للغري ح�سن النية اأن يحتج بالعمل اأو الت�سرف فـي م�اجهة ال�سركة ول� كان �سادرا بالتجاوز 
ل�سلطات م�سدره اأو دون اأن تتبع ب�ساأنه االإجراءات املقررة قان�نا ، ويك�ن من حقه اأن يحتج 
بالعمــــل اأو الت�ســرف ، ول� كــــان من قـــام به نيابة عن ال�سركـــة قد مت اختيــــاره اأو تعيينــــه 

على وجه غري �سحيح . 
وال يعترب الغري ح�سن النية اإذا كـــان يعلـــم ، اأو كـــان فـي مقدوره اأن يعلــــم باأوجـــه النقـــ�س 

اأو العيب امل�سار اإليه فـي الفقرة ال�سابقة . 
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املــادة ) 163 (

ال يلزم ال�سخ�س عند تعامله مـــع ال�سركة بال�قـــ�ف علـــى اخت�سا�سات من يتعامــــل معـــه 
اأو بالتحري عما اإذا كان العمل اأو الت�سرف م�سم�حا به وفقا لنظم ال�سركة طاملا اأنه يدخل 
فـي نطاق ن�ساطها الذي تقوم به ، ويعد ال�سخ�س عاملا مبحتويات اأي وثيقة اأو عقد خا�س 

بال�سركة اأو بتعامالتها مبجرد ت�سجيلها اأو ن�سرها وفقا لأحكام هذا القانون . 
الفـــرع الثانـــي

اجلمعيــــة العامــــة

املــادة ) 164 (

تخت�س اجلمعية العامة بالبت فـي جميع االأم�ر التي ال تك�ن وفقا الأحكام هذا القان�ن 
والنظام الأ�سا�سي لل�سركة من اخت�سا�س جمل�س الإدارة . 

وتنعقـــد اجلمعيـــة العامــــة بدعوة من جملـــ�س اإدارة ال�سركـــــة ، ويجــب دعوتهــا لالنعقــــاد 
كلما اأوجب القان�ن اأو النظام االأ�سا�سي لل�سركة ذلك . 

كمـــا يجـــب دعــــ�ة اجلمعية العامة عندما تدعـــ� ال�ســرورة اإلى ذلك اأو اإذا طلـــب انعقادهــــا 
من ميثل )10%( ع�سرة فـي املائة من راأ�س املــال على الأقل ، على اأن تنعقد اجلمعية خالل 

)30( ثالثني يوما على الأكرث من تاريخ قيام حالة ال�سرورة اأو تقدمي الطلب . 
واإذا تخلــــف املجلـــ�س عـــن دعــــ�ة اجلمعية لالنعقــاد خـــــالل االأجــــل املحـــدد لــــــذلك ، وجــب 
علـــى مراقــب احل�سابــات اإجــراء ذلك فـيمـــا ال يجــاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ انق�ساء 

االأجل امل�سار اإليه . 

املــادة ) 165 (

على جمل�س اإدارة ال�سركة اإعداد جدول اأعمال اجلمعية العامة ، ويجب اأن يدرج فـي اجلدول 
اأي اقتــــراح يقدمـــه من ميثـــل اأكرث مـــن )5%( خم�ســـة فــــي املائـــة من راأ�س املــال ، �سريطـــة 
اأن يك�ن االقرتاح قد طلب اإدراجه قبل امل�عد املحدد النعقاد اجلمعية بــ )20( ع�سرين يوما 

على الأقل . 
وعلى مراقب احل�سابات اإعداد جدول اأعمال اجلمعية فـي حالة قيامه بدع�تها اإلى االنعقاد . 
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املــادة ) 166 (

ال يجــــ�ز للجمعيــــة العامــــة اأن تنظـــر فـي غيــر امل��س�عـــات املدرجــة فـي جــدول االأعمــال ، 
ومع ذلك يك�ن لها النظر فـيما يطراأ فـي اأثناء االجتماع من م��س�عات عاجلة متى قررت 

الأغلبية املطلقة لأ�سوات احلا�سرين نظرها . 
وتكون القرارات ال�سادرة من اجلمعية ملزمة لل�سركة ، وجلميع امل�ساهمني فـيها . 

املــادة ) 167 (

ال تك�ن دع�ة اجلمعية العامة اإلى االنعقاد �سحيحة ما مل تت�سمن جدول االأعمال ، ويجب 
، وذلك بعد اعتماده من اجلهة املخت�سة ،  اإعالن الدع�ة وفقا الأحكام هذا القان�ن  ن�سر 
واأن تر�سل الدعوة اإلى كل م�ساهم على عنوانه امل�سجل فـي �سجل امل�ساهمني على اأن يكون 
ن�سر االإعالن والدع�ة قبل امل�عد املحدد لالجتماع بــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل ، 

وللجهة املخت�سة اإيفاد مراقب حل�س�ر االجتماع . 
اأيام  اإيداع حم�سر االجتماع لدى اجلهة املخت�سة خالل )7( �سبعة  وعلى جمل�س االإدارة 
حت�سب من الي�م التايل لتاريخ انعقاد اجلمعية ، على اأن ي�قع املح�سر من اأمني ال�سر ، 

ومراقب احل�سابات ، وامل�ست�سار القان�ين لل�سركة ، ويعتمد من رئي�س االجتماع . 

املــادة ) 168 (

لكل م�ساهم احلق فـي ح�س�ر اجتماعات اجلمعية العامة باالأ�سالة اأو االإنابة ، ويكـــ�ن لــــه 
�س�ت واحد مقابل كل �سهم ميلكه ، وي�سرتط ل�سحة االإنابة اأن تك�ن ثابتة بتف�ي�س كتابي . 
ويجــــ�ز اأن يكــــ�ن النائب من بني امل�ساهمــني اأو من غريهـــم ، كما يج�ز اأن تكـــ�ن االإنابـــة 
عن م�ساهم اأو اأكرث ، فاإذا كانت عن اأكرث من م�ساهم وجب اأال تك�ن عما يجاوز ن�سبة )%5( 

خم�سة فـي املائة من اأ�سهم ال�سركة ، واإال كانت باطلة . 
وي�ستثنى من تلك الن�سبة االأ�سهم اململ�كة للم�ساهم واأبنائه الق�سر . 

املــادة ) 169 (

ال يج�ز لع�س� جمل�س االإدارة اأن ين�ب عن اأحد امل�ساهمني ، واإال كانت االإنابة باطلة . 
، وللجمعية ت�جيه  العامة  االإدارة اجتماعات اجلمعية  اأع�ساء جمل�س  ويجب ح�س�ر كل 

الل�م ملن مل يح�سر من اأع�ساء املجل�س بغري عذر مقب�ل . 
وال ي�ؤثر تغيبهم اأو تغيب بع�س منهــم على �سحــة انعقــاد اجلمعيــة العامة طاملــا ا�ست�فــت 

ن�ساب انعقادها القانوين . 
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املــادة ) 170 (

للم�ساهمـــني الذيــــن ميثلـــ�ن جميـــع اأ�سهــــم راأ�س املـــــال اأن يعقــــدوا جمعيــــة عامــــة للنظـــــر 
فـي اأي من االأمــ�ر التــي يكــــ�ن اتخــــاذ القـــرار ب�ساأنهـــا مـــن �سالحيــــــة اجلمعيــــــة العامــــة 
مب�عد  املخت�سة  اجلهة  اإخطار  عدا  فـيما  لها  املنظمة  وامل�اعيد  باالإجراءات  التقيد  دون 

انعقاد اجلمعية العامة . 

املــادة ) 171 (

يراأ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س اإدارة الـ�سركة ، اأو نائبه اإذا تعذر ح�س�ره ، 
ويتولى رئا�ستها فـي حالة تعذر ح�سور كل منهما من يعينه جمل�س الإدارة ، اأو من يعينه 

مراقب احل�سابات ، فـي حالة تخلف املجل�س عن تعيني رئي�س لها . 
ويقـــ�م بتحريـــر حما�سر االجتماعـــات اأمــني ال�ســــر الـــذي تعينه اجلمعية العامــــة ، ويجب 
اأن تت�سمن هذه املحا�سر عدد ون�سبة الأ�سهم احلا�سرة من راأ�س املــال ومداولت اجلمعية 
امل�ساهم�ن  يطلب  ما  وكل   ، عليها  وافقت  التي  االأ�س�ات  وعدد  تتخذها  التي  والقرارات 

اإثباته فـي هذه املحا�سر . 

املــادة ) 172 (

يجــــب اأن تعقـــد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية خـــالل )90( ت�سعـــني يومـــا علـــى الأكثــــر 
من تاريخ انتهاء ال�سنة املــالية لل�سركة . 

وتخت�س اجلمعية العامة العادية ال�سنوية على الأخ�س مبا ياأتي : 

1 - درا�سة تقرير جمل�س االإدارة عن ن�ساط ال�سركة ومركزها املــايل خالل ال�سنة املــالية 
املنتهية ، واملوافقة عليه . 

2 - درا�سة تقرير جمل�س الإدارة عن تنظيم واإدارة ال�سركة خالل ال�سنة املــالية املنتهية ، 
واملوافقة عليه . 

ال�سنة  عن  لل�سركة  املدققة  املــالية  البيانات  عن  احل�سابات  مراقب  تقرير  درا�سة   -  3
املــالية املنتهية واملوافقة عليه . 

4 - انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة ، وعزلهم . 
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5 - درا�سة مقرتح ت�زيع اأن�سبة االأرباح على امل�ساهمني ، وامل�افقة عليه . 

6 - املوافقة على مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة ، وبدل ح�سور اجلل�سات . 

7 - تعيني مراقب احل�سابات لل�سنة املــالية اجلديدة ، وحتديد اأتعابه . 

املــادة ) 173 (

ال يك�ن انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحا اإال اإذا ح�سره باالأ�سالة اأو االإنابة من ميثل 
ن�سف اأ�سهم راأ�س املــال على االأقل ، وي�سرتط ل�سحة االإنابة اأن تك�ن ثابتة بتف�ي�س كتابي ، 
واإذا لـــم يكتمـــل هذا الن�ســـاب وجـــب انعقاد اجلمعــــية خـــالل )7( �سبعــــة اأيـــام على الأكثـــر 
من التاريخ املحدد لالجتماع االأول ، ويك�ن االجتماع الثاين �سحيحا اأيا كان عدد االأ�سهم ، 

ويحدد تاريخ االجتماع الثاين فـي الدع�ة امل�جهة فـي االجتماع االأول . 
وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية - فـي جميع االأح�ال - باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم 

املمثلة فـي االجتماع . 

املــادة ) 174 (

للجهة املخت�سة - بناء على طلب امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة ل تقل عن )5%( خم�سة 
فـي املائة من اأ�سهم ال�سركة - اإ�سدار قرار بوقف قرارات اجلمعية العامة لل�سركة ال�سادرة 
اإ�سرارا بهم ، اأو ال�سادرة ل�سالح فئة معينة من امل�ساهمني ، اأو جللب نفع خا�س لأع�ساء 

جمل�س االإدارة اأو غريهم ، متى ثبت لها جدية اأ�سباب الطلب . 
وال يقبـــل طلـــب اإيقاف تنفـيـــذ قـــرارات اجلمعية العامـــة بعــد م�ســي )5( خم�ســة اأيـــام عمــل 

من تاريخ �سدور تلك القرارات . 
وعلى كل ذي م�سلحة اإقامة الدع�ى لطلب اإبطال القرارات املن�س��س عليها فـي الفقرة 
الأولى من هذه املــادة اأمام املحكمة املخت�سة واإخطار اجلهة املخت�سة بن�سخة منها خالل 
)5( خم�ســة اأيـــام عمــل مــن تاريخ �ســــدور قـــرار اإيقــاف تنفـيـــذ قـــرارات اجلمعيــة العامــة ، 

واإل اعترب الوقف كاأن مل يكن . 
وتنظر املحكمة دع�ى بطالن قرارات اجلمعية العامة ، ولها اأن تاأمر على وجه اال�ستعجال 
ب�قف تنفـيذ قرار اجلهة املخت�سة بناء على طلب اخل�سم حلني البت فـي مو�سوع الدعوى . 
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املــادة ) 175 (

على ال�سركة متكني امل�ساهمني ، وحملة ال�سندات ومالك ال�سكوك من الطالع على البيانات 
املــالية ، وتقارير جمل�س االإدارة ، ومراقب احل�سابات ، املتعلقة بال�سنة املــالية املنتهية ، وذلك 
قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة ال�سنوية بــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل . 

مع مراعاة اأحكام قان�ن �س�ق راأ�س املــال ، على جمل�س اإدارة ال�سركة فـي حالة اإجراء تعديل 
وم�جزا   ، املعدلة  املــالية  البيانات  ين�سر  اأن  اجلمعية  هذه  قبل  من  املــالية  البيانات  فـي 
م�سادقة  من  اأيام  �سبعة   )7( خالل  اليومية  ال�سحف  اإحدى  فـي  الإدارة  جمل�س  لتقرير 

اجلمعية عليها . 

املــادة ) 176 (

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية باالآتي : 
1 - تعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة . 

امل�افقة عليه من قبل اجلهة  اإذا متت  اإال  االأ�سا�سي نافذا  النظام  وال يك�ن تعديل 
اأن ت�دع ن�سخة  املخت�سة وفقا لالإجراءات التي حتددها الالئحـــــة ، وعلى ال�سركة 
تاريخ موافقة  امل�سجل خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من  املعدل لدى  النظام  من 

اجلهة املخت�سة عليه . 

 )%25( قيمته  ت�سكل  منها  جزء  فـي  اأو   ، الثابتة  ال�سركة  م�ج�دات  فـي  الت�سرف   -  2
خم�سة وع�سرين فـي املائة فاأكرث من �سافـي قيمة اأ�سول ال�سركة . 

3 - حت�ل ال�سركة اأو اندماجها اأو حلها وت�سفـيتها . 

املــادة ) 177 (

ال يك�ن اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحــا اإال اإذا ح�ســـره باالأ�سالة اأو االإنابـــة 
من ميثـــل )75%( خم�سة و�سبعيـــن فـي املائــــة على االأقـــل من اأ�سهـــم راأ�س املــال ، وي�سرتط 
، واإذا مل يكتمل هذا الن�ساب وجب انعقاد  اأن تك�ن ثابتة بتف�ي�س كتابي  ل�سحة االإنابة 
اجلمعية فـي اجتماع ثان فـي التاريخ الذي يحدد لذلك فـي الدع�ة امل�جهة اإلى االجتماع 
االأول ، ويكــــ�ن االجتمــــاع الثانـــي �سحيحـــــا اإذا ح�ســــره من ميثـــل اأكثــــر مــــن ن�ســـف اأ�سهـــم 
التاريخ املحدد  اأيام على الأكرث من  اأن يتم االجتماع خالل )7( �سبعة  املــال ب�سرط  راأ�س 

لالجتماع االأول . 
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وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية - فـي جميع االأح�ال - باأغلبية ثالثة اأرباع 
ن�سف  على  ذاته  ال�قت  فـي  االأغلبية  هذه  تزيد  اأن  ب�سرط  االجتماع  فـي  املمثلة  االأ�سهم 

ممثلي جميع اأ�سهم راأ�س املــال . 

املــادة ) 178 (

اإذا ان�سحـــــب اأي مــــن امل�ساهمــــني اأو من ممثليهـــم مــن اجتمــــاع اجلمعيـــة العامـــة العاديـــــة 
وغري العادية بعد اإعالن ن�ســــاب انعقادهــا ، فاإن ذلك االن�سحاب ال ي�ؤثر على �سحة انعقاد 

اجلمعية وقراراتها . 
الفــــرع الثالـــــث
جملــــ�س الإدارة
املــادة ) 179 (

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يحدد النظام الأ�سا�سي عدد اأع�سائه على اأن يكون ت�سكيله 
ل�سركة  بالن�سبة  اأع�ساء  خم�سة   )5( عن  املجل�س  اأع�ساء  عدد  يقل  اأن  يجوز  ول   ، فرديا 
امل�ساهمـــة العامــة ، وعن )3( ثالثة اأع�ساء بالن�سبة ل�سركة امل�ساهمة املقفلــة ، كمــا ل يجــوز 

اأن يزيد عدد الأع�ساء فـي اأي منهما على )11( اأحد ع�سر ع�سوا . 

املــادة ) 180 (

يك�ن اختيار اأع�ساء جمل�س االإدارة من بني امل�ساهمني ، اأو من غريهم بطريق االنتخاب 
ال�سري املبا�سر من قبل اجلمعية العامة العادية . 

وحتدد الالئحة ق�اعد واإجراءات و�سروط االنتخاب . 

املــادة ) 181 (

، ويجوز له توزيع  اأ�سهم  الأ�سوات م�ساو لعدد ما ميلكه من  يكون لكل م�ساهم عدد من 
الأ�سوات التي لديه لأكرث من مر�سح ، ول يجوز اإعطاء ال�سوت الواحد لأكرث من مر�سح . 
وتكـــون مـــدة الع�سويـــة فــــي جملـــ�س الإدارة )3( ثــالث �سنوات من تاريخ انعقاد اجلمعيـــة 
التي اأجري فـيها االنتخاب اإلى تاريخ انعقـاد اجلمعيــــة العامة ال�سن�ية الثالثــة التي تليهـا ، 
واإذا جاوز تاريخ انعقاد هذه اجلمعية مدة ال�سن�ات )3( الثالث امل�سار اإليها ، مدت الع�سوية 
بحكم القان�ن اإلى تاريخ انعقادها على اأال يجاوز ذلك نهاية املدة املحددة النعقاد اجلمعية 

العامة ال�سنوية . 
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املــادة ) 182 (

على جمل�س الإدارة - فور انتخابه - اأن ينتخب من بني اأع�سائه رئي�سا ونائبا لـــه ، واأن يعني 
اأمــــني �ســـر للمجلـــ�س ، على اأن يـــ�دع ن�سخـــة من قـــرار الت�سكيــل وحم�ســر اجتمـــاع املجلـــ�س 

لدى امل�سجل خالل )7( �سبعة اأيام على الأكرث من تاريخ �سدور القرار . 

املــادة ) 183 (

ملجل�س الإدارة - فـي حدود ما ين�س عليه هذا القانون والنظام الأ�سا�سي لل�سركة - كافة 
تنفـيذ قرارات اجلمعية  املجل�س  ، وعلى  ال�سركـــة  �ســــوؤون  لت�سريف  الالزمة  ال�سالحيات 

العامة ، واتخاذ ما يلزم لذلك من اإجراءات . 
ويجوز للمجل�س اأن يفو�س رئي�سه اأو جلنة اأو اأكرث ، يوؤلفها من بني اأع�سائه للقيام ببع�س 

اخت�سا�ساته ، ما مل ين�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة على خالف ذلك . 

املــادة ) 184 (

ملجلــــ�س االإدارة فـي �سبيــــل ت�سريـــف �ســــ�ؤون ال�سركــــة اتخــــاذ مـــا يلـــــزم لتحقيــــق غر�سهـــــا 
وعلــى الأخــ�س مــا يــاأتي : 

1 - اعتماد ال�سيا�سات التجارية واملــالية واملوازنة التقديرية لل�سركة مبا يحقق اأهدافها ، 
ومبا يكفل املحافظة على حقوق م�ساهميها وتنميتها . 

2 - و�سع اخلطط الالزمة لتحقيق اأهداف ال�سركة والقيام باأن�سطتها فـي �س�ء الغر�س 
من تاأ�سي�سها ، ومراقبة هذه اخلطط وحتديثها من فرتة الأخرى . 

3 - اتخاذ اإجراءات االإف�ساح اخلا�سة بال�سركة ، ومتابعة تطبيقها وفقا لق�اعد و�سروط 
الإف�ساح التي ت�سدرها اجلهة املخت�سة . 

اأهداف  يحقق  مبا  العمل  �سري  ح�سن  من  والتاأكد  التنفـيذية  االإدارة  اأداء  مراقبة   -  4
ال�سركة فـي �سوء الغر�س من تاأ�سي�سها . 

5 - اعتمـــــاد البيانــــات املــالية املتعلقة بن�ســـاط ال�سركــــة ونتائج اأعمالها التــي تقــدم اإليــه 
من الإدارة التنفـيذية مبا يف�سح عن املركز املــايل احلقيقي لل�سركة . 
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املــادة ) 185 (

يحظر على جمل�س االإدارة القيام باالأعمال االآتية ما مل يرخ�س له �سراحة مب�جب النظام 
الأ�سا�سي لل�سركة اأو بقرار من اجلمعية العامـة العادية : 

1 - تقدمي التربعات ، ما عدا التربعات التي تتطلبها م�سلحة العمل متى كانت �سئيلة 
القيمة وعادية . 

2 - اإجراء الرهن على م�ج�دات ال�سركة اأو التاأمني عليها اإال ل�سمان دي�نها املرتتبة 
فـي �سياق اأعمالها العتيادية . 

3 - كفالة دي�ن الغري ، ما عدا الكفاالت املعق�دة فـي �سياق العمل االعتيادي من اأجل 
حتقيق اأغرا�س ال�سركة . 

املــادة ) 186 (

رئي�س جمل�س االإدارة ه� ممثل ال�سركة لدى الغري واأمام الق�ساء ، وعليه تنفـيذ قرارات 
املجلـــ�س ، ولــــه تفوي�س بعـ�س اخت�سا�ساتــه لغيـــره من الأع�ســـاء ، ويحـــل نائــــب الرئيــــ�س 

حمل الرئي�س عند غيابه . 

املــادة ) 187 (

تبطل ع�س�ية من يتم انتخابه باملخالفة لالأحكام املنظمة لع�س�ية جمل�س االإدارة وذلك 
اعتبـــارا مـــن تاريـــخ انتخابـــه ، ويكــــون ال�سخـــ�س م�ســوؤول عمــا حلــق بال�سركــة مــن اأ�ســرار 

من جراء ذلك . 
وتبطل القرارات التي �سارك الع�س� فـي الت�س�يت عليها بعد انتخابه باملخالفة لالأحكام 
املنظمة لذلك ، اإال اإذا كانت حائزة على ن�سبة الت�س�يت املطل�بة ل�سحتها بدون احت�ساب 

�سوت هذا الع�سو . 

املــادة ) 188 (

الالزمة  ال�سروط  اأحد  االإدارة  جمل�س  ع�س�  فقد  اإذا  القان�ن  بحكم  الع�س�ية  ت�سقط 
للع�س�ية ، وعلى الع�س� اأن يبلغ املجل�س على الف�ر بذلك ، وتبطل القرارات التي �سارك 
فـي الت�س�يت عليها بعد �سق�ط الع�س�ية ، اإال اإذا كانت حائزة على ن�سبة الت�س�يت املطل�بة 

ل�سحتها بدون احت�ساب �سوت هذا الع�سو . 
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املــادة ) 189 (

على جمل�س الإدارة - بناء على دعوة من رئي�سه - اأن يعقد ما ل يقل عن )4( اأربعة اجتماعات 
فـي ال�سنة ، على اأال تزيد املدة بني كل اجتماعني على )120( مائة وع�سرين يوما ، ولرئي�س 

املجل�س دع�ته كلما دعت احلاجة اإلى ذلك . 

املــادة ) 190 (

علــــى رئي�س جمل�س الإدارة دعوته لالنعقاد بنــــاء على طلب ع�ســـو اأو اأكرث مـــن الأع�ساء ، 
فاإذا مل يقم بذلك خالل )3( ثالثة اأيام عمل على االأكرث ينعقد املجل�س مب�جـــب اإخطـــار 

ي�جه من االأع�ساء طالبي الدع�ة . 

املــادة ) 191 (

االت�سال  و�سائل  با�ستخدام  اجتماعاته  االإدارة  جمل�س  يعقد  اأن  االأع�ساء  باإجماع  يج�ز 
املنا�سبـــة التـــي تتيـــح الت�سال ال�سفهي واملرئي املتزامن بيـن الأع�ســاء - دون ح�سورهـــم 
فـي مكان واحد - وب�سرط اأن يتمكن اأمني �سر املجل�س من التعرف عليهم وتدوين ما يتم 

مناق�سته . 

املــادة ) 192 (

ال يك�ن انعقاد جمل�س االإدارة �سحيحا اإال اإذا ح�سر االجتماع ثلثا االأع�ساء ، اأو من ين�ب 
عنهــــم ، وت�ســـدر القـــرارات بالأغلبيـــة املطلقـــــة ، مـــا لـــم ينـــــ�س النظـــام الأ�سا�ســـي لل�سركـــة 

على ن�سبة اأعلى من ذلك . 

املــادة ) 193 (

اأيا من قراراته  اأن ي�سدر فـي احلاالت وبال�س�ابط التي حتددها الالئحة  ملجل�س االإدارة 
عن طريق حم�سر بالتمرير . 

وفـي هذه احلالة ، يجب على اأمني �سر املجل�س اإدراج القرارات التي مت اعتمادها بالتمرير 
فـي حم�سر اجتماع جمل�س االإدارة التايل على اعتمادها . 

املــادة ) 194 (

يعد اأمني �سر جمل�س االإدارة حما�سر االجتماعات ، وي�قع عليها االأع�ساء الذين ح�سروا 
االجتماع واأمني ال�سر ، وللع�س� الذي مل ي�افق على قرار اتخذه املجل�س اأن يثبت اعرتا�سه 
فـي حم�سر االجتماع ، ويك�ن امل�قع�ن على هذه املحا�سر م�س�ؤولني عن �سحة البيانات 

الواردة فـيه . 
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املــادة ) 195 (

لع�س� جمل�س االإدارة اأن ينيب عنه كتابة ع�س�ا اآخر حل�س�ر اجتماع اأو اأكرث للمجل�س ، 
ول يجوز للع�سو الواحد اأن يكون نائبا عن اأكرث من ع�سو ، اأو اأن ينيب عنه ع�سوا اآخر 

لتمثيله اأكرث من )2( مرتني متتاليتني . 
ويعـــد الع�ســـ� م�ستقيـــــال بحكـــم القانــــ�ن اإذا لـــــم يحـــ�سر اجتماعـــــات املجلــــــ�س ب�سخــ�ســــه 

)3( ثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجل�س . 

املــادة ) 196 (

على ال�سركة ت�سكيل جلنة للتدقيق من بني اأع�ساء جمل�س الإدارة ، وتعيني م�ست�سار قانوين ، 
ومراقب داخلي وفقا لل�سروط وال�س�ابط التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 197 (

حتدد اجلمعية العامة مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة ، وبدل ح�س�ر اجلل�سات وفقا للق�اعد 
التي تبينها الالئحة . 

اأو باأي  وعلى ال�سركة الإف�ساح عما يح�سل عليه الأع�ساء من ميزات �سواء بهذه ال�سفة 
�سفة كانت ، واأن تت�سمن البيانات املــالية جميع ما تقا�ساه كل ع�س� خالل ال�سنة املــالية 

باأي �سفة . 

املــادة ) 198 (

يجوز بقرار من اجلمعية العامة العادية عزل اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو بع�سهم ، ول يعتد 
، ويك�ن العزل مب�جب اقرتاح  باأي ن�س يرد فـي النظام االأ�سا�سي لل�سركة بخالف ذلك 

مثبت فـي جدول االأعمال . 
وتزول الع�سوية من تاريخ �سدور قرار العزل . 

ول يجـــــوز اإعادة انتخاب من تـــم عزلـــه من اأع�ســـاء املجل�س عنــــد �سغـــل الأماكـــن ال�ساغـــرة 
فـي املجل�س ، اأو عند ت�سكيل اأول جمل�س اإدارة جديد . 

املــادة ) 199 (

مع مراعاة اأحكام املــادة )198( من هذا القانون ، على اجلمعية العامة العادية التي اأقرت 
اأو من يحل حمل الع�س�   ، اإدارة جديدا  اأن تنتخب - فـي االجتماع ذاته - جمل�س  العزل 

املعزول بح�سب الأحوال . 
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املــادة ) 200 (

يجـــ�ز للع�ســـ� اأن ي�ستقيــل من ع�س�يــة جملــ�س االإدارة مب�جــب اإخطـــار مكتـــ�ب ي�جـــه 
اإلى رئي�س املجل�س ، واإذا كانت اال�ستقالة من رئي�س املجل�س وجب ت�جيه االإخطار اإلى اأمني 

�سر املجل�س ، وتزول الع�سوية من التاريخ املحدد فـي الإخطار . 
ويج�ز ملجل�س االإدارة اأن ي�ستقيل باأكمله ، وذلك مب�جب اإخطار مكت�ب ي�جه اإلى اجلمعية 

العامة العادية ، وتزول الع�س�ية فـي هذه احلالة عند انتخاب جمل�س اإدارة جديد . 

املــادة ) 201 (

اإذا �سغــــر - الأي �سبــــب من االأ�سبــاب - مركز ع�س� من اأع�ساء جملــ�س االإدارة فـــي الفتــرة 
التي تقع بني جمعيتني عامتني عاديتني ، يك�ن للمجلـــ�س اأن يتخــذ االآتـي ، مــا لــم ينــ�س 

النظام االأ�سا�سي لل�سركة على خالف ذلك : 
اآخر  وفق  املجل�س  يدخلوا  مل  الذين  املر�سحني  قائمة  من  ال�ساغر  املركز  ميالأ  اأن   - 1
انتخابات جرت اأمام اجلمعية العامة العادية لل�سركة ، ووفق ترتيب اأعلى االأ�س�ات 
التي نالها كل منهم ، واإذا ت�ساوى مر�سحان فـي عدد االأ�س�ات ، يتم اختيار واحد 

منهم من قبل جمل�س الإدارة . 
 واإذا لــــم تت�فــــر اأ�سماء فـي قائمـــة املر�سحني ، فـيعــ�د للمجلــ�س اختيــار مــن ي�سغــل 

ذلك املقعد حلني انعقاد اأقرب جمعية عادية . 
االإدارة طبقا  قبل جمل�س  املعينني من  االأع�ساء  عدد  اأو  ال�ساغرة  املراكز  بلغت  اإذا   - 2
الأحكـام البنـد ال�سابــق ن�ســف عــدد اأع�ســاء املجل�س املنتخبني ، وجـــب علـــى املجلـــ�س 
اأن يدع� اجلمعية العامة العادية النتخاب اأع�ساء جدد خالل مدة )60( �ستني يوما 

من تاريخ �سغ�ر اآخر مركز ، وذلك ل�سغل املراكز ال�ساغرة . 
وفـي جميع االأح�ال ، يكمل االأع�ساء الذين مت اختيارهم ل�سغل املراكز ال�ساغرة مدة اأ�سالفهم 

املتبقية . 
املــادة ) 202 (

لتحقيق  مركزه  ا�ستغالل  التنفـيذية  الإدارة  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  لأي  يجوز  ل 
ال�سركة  جتاه  م�س�ؤوال  يك�ن  ذلك  يخالف  ومن   ، اآخر  �سخ�س  الأي  اأو  ل�سخ�سه  مكا�سب 
وامل�ساهمني والغري عن االأ�سرار الناجتة عن ا�ستغالل مركزه ، ويلتزم باأن يرد اإلى ال�سركة 

ما حت�سل عليه من مكا�سب جراء ذلك ، ول� مل يلحق ال�سركة �سرر . 
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املــادة ) 203 (

اأعمال  متار�س  اأخرى  �سركة  اإدارة  فـي  ي�سارك  اأن  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  لع�سو  يجوز  ل 
م�سابهة . 

ول يجــــوز لأع�ســاء جملــــ�س الإدارة والإدارة التنفـيذيـــة فـي ال�سركــــة اأن يقوموا حل�سابهــــم 
اأو حلـــ�ساب الغري باأعمـــال م�سابهة الأعمـــال ال�سركـــة ، وال اأن ي�ستعمل�ا م�جـــ�دات ال�سركـــة 
 ، العاديـــة  العامة  الغري دون م�افقة م�سبقة من اجلمعيـــة  اأو مل�سلحة  اأم�الها مل�سلحتهـم  اأو 

وكل من يخالف اأحكام هذه املــادة يكون م�سوؤول جتاه ال�سركة عما يلحقها من اأ�سرار . 

املــادة ) 204 (

بال�سركة  العالقة  ذوي  االأطراف  من  غريه  اأو  االإدارة  جمل�س  لع�س�  يك�ن  اأن  يج�ز  ال 
م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سـرة فـيمــا جتريه من �سفقـــات اأو عق�د حل�سابهـــا ، وا�ستثنــاء 
من ذلك يج�ز اإجراء بع�س ال�سفقات والعق�د معهم على اأن يك�ن ذلك وفــق ال�س�ابــط 
التي ت�سدرها اجلهة املخت�سة ، وتبني الالئحة املق�س�د باالأطراف ذوي العالقة و�س�ابط 

التعامالت وقواعد الإف�ساح عن هذه ال�سفقات والعقود . 
وعلى ال�سركة اأن حتتفظ ب�سجل تدون فـيه اأ�سماء ذوي امل�سالح من اأع�ساء جمل�س االإدارة 

والإدارة التنفـيذية ، وطبيعة هذه امل�سالح ، وما �سدر ب�ساأنها من موافقات اأو قرارات . 

املــادة ) 205 (

على ع�سو جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية اأن يخطر ال�سركة كتابة مبا تربطه بال�سركة 
من م�سالح ومبا ميلكه فـيها من اأوراق مالية ، وذلك خالل )5( خم�ســـة اأيـــام على الأكثـــر 

من تاريخ اكت�سابه الع�س�ية اأو التعيني ، وعليه اإبالغها باأي تغيري فـي ذلك . 

املــادة ) 206 (

اأع�ساء جمل�س االإدارة م�س�ؤول�ن بالتـ�سامن جتاه ال�سـركة وامل�ساهمني والغري عـن االأ�سرار 
الناجتــة عـــن اأعمالهـــم امل�سرتكـــة املخالفــــة للقان�ن ، اأو التــي تتجــــــاوز حــــدود �سالحياتهـــم 
وعن اأي غ�س اأو تزوير اأو خطاأ يرتـكب�نه فـي اأثناء اأداء مهامهم ، وكذلك عـن عدم ت�سرفهم 

ت�سرف ال�سخ�س احلري�س فـي ظروف معينة . 
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املــادة ) 207 (

اإذا راأى م�ساهم واحد اأو اأكرث ميلك�ن على االأقل )5%( خم�سة فـي املائة من اأ�سهم ال�سركة ، 
اأن ت�سريـــف �ســـ�ؤون ال�سركة قــــد مت اأو يتم بطريقة �سارة مب�سالح م�ساهميها اأو بع�سهـــم ، 
اأو اأن ال�سركة تعتزم القيام بت�سرف اأو متتنع عن القيام بت�ســرف من �ساأنـــه االإ�ســـرار بــــه ، 
فله احلق اأن يقدم طلبا اإلى اجلهة املخت�سة مدعوما بامل�ستندات الثبوتية لإ�سدار ما تراه 

من قرارات فـي هذا ال�ساأن . 
واإذا رف�ست اجلـهة املخت�ســـة الطلب اأو مل تبـــت فـيه خـــالل )30( ثالثـــني يومـــا ، فللم�ساهـــم 
اأو امل�ساهمـــني الــحق فــــي اللجــــ�ء اإلى املحكمـــة املخت�ســـة ، وذلك خــــالل )10( ع�ســـرة اأيــــام 

من تاريخ رف�س الطلب اأو ف�ات تلك املدة ، بح�سب االأح�ال . 
وللجهــة املخت�ســة احلــق فـي اللجـــ�ء اإلى املحكمــة املخت�ســة اإذا قــدرت اأن ت�سريـــف �ســـ�ؤون 
ال�سركة قد مت اأو يتم بطريقة �سارة مب�سالح م�ساهميها اأو بع�سهم ، اأو اأن ال�سركة تعتزم 

القيام بت�سرف اأو متتنع عن القيام بت�سرف من �ساأنه االإ�سرار بهم . 
وتنظــــر املحكمــــة املخت�ســــة فـي الدعــــوى املقامــــــــة مــــن امل�ساهــــــم اأو من اجلهـــــــة املخت�ســــة 
على وجه اال�ستعجال فـي احلالتني ال�اردتني فـي الفقرتني الثانية والثالثة مـــن هذه املــادة ، 
وللمحكمة اأن ت�سدر حكما ببطالن الت�سرف اأو باالمتناع عن القيام بالت�سرف م��ســــ�ع 

الطلب اأو اال�ستمرار فـي القيام بت�سرف امتنعت عن القيام به . 

املــادة ) 208 (

ملجلــ�س االإدارة اأو اجلمعـــية العامــة العاديـــة اتخــــاذ قـــرار باإقامـــة الدعــــ�ى علــــى اأي ع�ســـ� 
من اأع�ساء جمل�س االإدارة يعترب م�س�ؤوال عن االأ�سرار التي حلقـــت ال�سركـــة ، عمــال باأحكام 
املــادة )206( من هذا القانـــ�ن ، اأما اإذا كانت ال�سركة قيد الت�سفـية ، فـيك�ن مل�سفـــي ال�سركــــة 

احلق فـي اإقامة الدعوى . 
العامة  اجلمعية  تتنب  مل  واإذا   ، االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  مقا�ساة  يقرتح  اأن  م�ساهم  ولكل 
العادية اقرتاحه ، يحق له اأن يقيم الدع�ى نيابـة عن ال�سركة ، فاإذا ق�ســي ل�ساحلــه ، حـــق 

له الرج�ع على ال�سركة بكافة ما حتمله من نفقات . 
وفـي جميع االأح�ال ، ت�سقط دع�ى امل�س�ؤولية مب�سي )5( خم�س �سن�ات من تاريخ اجتماع 

جمل�س الإدارة . 
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الف�ســــل اخلامـــــ�س

احل�سابــــــات

الفـــــرع الأول

ال�سـجــالت والبيانـــــات املــاليـــة

املــادة ) 209 (

على ال�سركة اأن حتتفظ ب�سجالت مالية ت��سح معامالتها ومركزها املــايل ، على اأن يك�ن 
اإعـداد البيانات املــاليــة ح�ســب معاييــر التقارير املــالية الدولية وتدقيقهـــا ح�ســب معاييــر 
التدقيق الدولية ، وللجهة املخت�سة اأن ت�سيف اأي معايري اأخرى مبا ال يتعار�س مع تلك 

املعايري . 

املــادة ) 210 (

ت�سمــل البيانـــات املــالية امليزانيـــة ، وح�ســاب الأربــاح واخل�سائـــر ، وبيـــان التدفــــق النقـــدي ، 
والتغريات فـي حق�ق امللكية ، واالإي�ساحات املرافقة لذلك . 

وعلى ال�سركة فـي نهايــة كــل �سنــة ماليــة ، اإعداد البيانات املــالية مبا يعك�س حقيقة و�سع 
ال�سركة وحقيقة االأرباح واخل�سائر على وجه اخل�س��س . 

املــادة ) 211 (

يحدد النظام االأ�سا�سي لل�سركــة بــدء ال�سنة املــالية ونهايتها على اأنه اإذا تاأ�ســـ�ست ال�سركـــــة 
خــالل الن�ســف الأول من ال�سنـــة امليالديـــة ، فاإن �سنتها املــالية تنتهي بانتهاء هــذه ال�سنـــة ، 
اأما اإذا تاأ�س�ست ال�سركة خالل الن�سف الثاين من ال�سنة امليالدية ، فاإن �سنتها املــالية تنتهي 

بنهاية ال�سنة التالية . 

املــادة ) 212 (

اأداء  املــالية حتت ت�سرف مراقب احل�سابات مبا ميكنه من  ال�سجالت  ال�سركة و�سع  على 
مهامه وفقا للقانون . 

وللم�ساهمني االطالع على هذه ال�سجالت بعد تقدمي طلب بذلك اإلى االإدارة التنفـيذية ، 
فاإذا رف�س هذا الطلب ، وجب اأن يك�ن الرف�س م�سببا . 
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املــادة ) 213 (

على ال�سركة اأن حتتفظ ب�سجالتها املــالية ملدة )10( ع�سر �سنوات تبداأ بعد انتهاء ال�سنة 

املــالية ، وحتدد الالئحة كيفـية حفظ هذه ال�سجالت . 

املــادة ) 214 (

على جمل�س اإدارة ال�سركة اأن يعد تقريرا خالل )60( �ستني يوما من انتهاء ال�سنة املــالية 

عن و�سع ال�سركة ، واأدائها ، يت�سمن على وجه اخل�س��س املركز املــايل لل�سركة وال�سركات 

التابعة - اإن وجدت - ، واالأرباح ال�سافـية املقرتح ت�زيعها على امل�ساهمني ، واأي تغيريات 

فـي ن�ساط ال�سركة اأو ال�سركات التابعة ، وما يك�ن قد اأثر على و�سع ال�سركة ، وم�س�غات 

مقدرتهــــا علــــى اال�ستمــــرار فــــي ممار�ســـة جميـــــع اأن�سطتهــــا وحتقيـــق اأهدافهـــا ، وغـــيــــر 

ذلك من البيانات التي حتددها الالئحـــة ، باالإ�سافة اإلى تقرير عن مــــدى التزام ال�سركة 

مبتطلبات احلوكمــــة وال�ستدامة ، ويجـــب اأن يوقـــع هـــذا التقريـــر من رئيـــ�س املجلــــــ�س ،

 اأو نائبـــه ، ومن ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة ، والرئي�س التنفـيذي اأو املدير العام . 

املــادة ) 215 (

ي��سح  الدولية  املــالية  التقارير  ملعايري  طبقا  احل�سابات  مراقب  من  تقرير  اإعداد  يجب 

حقيقــــة و�ســـع ال�سركــة املــايل ، ويت�سمـــن - ف�سـال عــن البيانـات التي حتددهـا الالئحة - 

ما اإذا كانت البيانات املــالية تعك�س ال��سع املــايل احلقيقي لل�سركة . 

املــادة ) 216 (

يجب اأن تعر�س البيانات املــالية والتقارير املن�سو�س عليها فـي املواد ال�سابقة من هذا الفرع 

على اجلمعيــة العامـــة العاديــــة ال�سنويــــة ، واأن تر�ســـل ن�سخـــة منهـــا اإلى اجلهـــة املخت�ســـة 

قبل اعتماد جدول اأعمال اجلمعية . 

واإذا مل تعر�س البيانات املــالية والتقارير امل�سار اإليها على اجلمعية ، كان قرارها بالت�سديق 

على احل�سابات املعرو�سة عليها باطال . 
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املــادة ) 217 (

على جمل�س الإدارة اأن ير�سل اإلى كل من امل�ساهمني ومن لهم حق ح�سور اجلمعية العامة 
العاديــــة ال�سن�يـــة ، رفـــق دعـــ�ة احل�ســـ�ر م�جـــزا عـــن البيانــــات املــاليــــة املدققـــة ، ون�سخـــــا 
من تقريــري املجلــ�س ، ومراقـــب احل�سابـــات ب�ساأنها ، وذلك قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة بـــ)15( 
اإليها  امل�سار  والتقارير  البيانات  ن�سخ من  تودع  اأن  ويجب   . الأقل  على  يوما  ع�سر  خم�سة 

وقرار اجلمعية ب�ساأنها لدى امل�سجل خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ انعقاد اجلمعية . 

املــادة ) 218 (

املــالية قبل انعقاد اجلمعيـــة العامـــة  اأخطـــاء فـي البيانات  اإذا تبني ملجلــ�س االإدارة وجـــ�د 
ال�سن�ية وجب عليه اأن ي�سحح االأخطاء ، واأن ير�سل ما يفـيد ذلك اإلى كل من امل�ساهمني ، 
ومن لهم حق ح�س�ر اجلمعية قبل انعقادهـــا ، فاإذا مل يتمكن من اإجراء الت�سحيــــح قبـــــل 
انعقـــــاد اجلمعيـــة ، وجـــب علـــى اجلمعيـــة اأن ت�ؤجـــل النظــــر فـــــي التقريــــر اإلى اجتماع اآخــر 

ما مل يكن اخلطاأ ماديا . 
وعلى املجل�س موافاة اجلهة املخت�سة بن�سخة من التقرير بعد ت�سويبه ، واإيداع ن�سخة منه 

لدى امل�سجل خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ اإر�ساله اإلى اجلهة املخت�سة . 

الفــــرع الثانــــي

مراقــــب احل�سابــــات

املــادة ) 219 (

يكـــون لل�سركـــة مراقـــب ح�سابــات - اأو اأكرث - من املرخ�س لهــم مبزاولـــة مهنـــة املحا�سبـــة 
واملراجعـــة املعتمديــن لـــدى اجلهـــة املخت�ســة ، ي�ســـدر بتعيينـــه وحتديــــد مكافاآتـــــه قـــــرار 
من اجلمعية العامة العاديــة ال�سنويــة ، ويبا�ســـر مهامـــه مــن تاريـــخ تعيينه حتــى انعقــــاد 
تراعى  اأن  على   ، �سنويا  تعيينه  اإعادة  ويجوز   ، التالية  ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية 

�سروط و�س�ابط تعيني مراقبي احل�سابات . 

املــادة ) 220 (

حتـــدد الالئحــــة �ســـــروط و�س�ابــط تعيـــني مراقبــــي احل�سابـــــات وم�ؤهالتهـــم وحق�قهـــــم 
وواجباتهم ، واملنافع التي يح�سل�ن عليها من ال�سركة باأي �سفة . 
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املــادة ) 221 (

للجهــــة املخت�ســـة - فـي جميـــع االأحـــ�ال - االعتــــرا�س علــى مــــن تعينـــه اجلمعيـــة العامـــة 
من مراقبي احل�سابات بقرار م�سبب خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإيداع حم�سر 
اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سن�ية الذي مت تعيني مراقب احل�سابات فـيه لــدى هــذه 

اجلهة ، وعلى ال�سركة الدع�ة لعقد جمعية عامة لتعيني مراقب ح�سابات اآخر . 
املــادة ) 222 (

لل�سركة عزل مراقب احل�سابات مب�جب قرار من اجلمعية العامة العادية ، ويجب اأن تعني 
اجلمعيــة مراقبـــا اآخــر فــــي االجتماع نف�ســـه ، وتبني الالئحة اأحكـــام اإنهـــاء عالقـــة مــــراقب 

احل�سابات بال�سركة . 

املــادة ) 223 (

ل يجوز اأن يكون مراقب احل�سابات من املوؤ�س�سني ، اأو من اأع�ساء جمل�س الإدارة ، اأو الإدارة 
التنفـيذية ، اأو من موظفـي ال�سركة اأو ال�سركات التابعة لها . 

ول يجــوز ملراقــب احل�سابـــات اأن يقــدم اإلى ال�سركة اأو ال�سركـــات التابعـــة لهــا خدمات فنيـــة 
اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية فـيما عدا ما حتدده اجلهة املخت�سة من خدمات . 

املــادة ) 224 (

اأ�سرار  واأن يحافظ على   ، والفنية  املهنية  اأن يقوم مبهامه  ال�سركة  على مراقب ح�سابات 
ال�سركة ، وفـي جميع االأح�ال ، يك�ن مراقب احل�سابات م�س�ؤوال جتاه ال�سركة وامل�ساهمني 

والغري عن االأ�سرار الناجتة عن اأي غ�س اأو تزوير اأو خطاأ يرتكبه فـي اأثناء اأداء مهامه . 

املــادة ) 225 (

على مراقب احل�سابات فح�س دفاتر ال�سركة ، والتحقق من اأنها معدة طبقا ملعايري التقارير 
املــالية الدولية ، واأن البيانات املــالية مطابقة لهذه الدفاتر ، وله احل�سول على املعلومات 

التي يراها �سرورية لتنفـيذ مهامه ، وعلى جمل�س اإدارة ال�سركة متكينه من ذلك . 
ويجب اأن يح�ســـر مراقـــب احل�سابــــات اجتماعات اجلمعية العامة ، واأن يدلـــي براأيـــه فـيما 

يت�سل مبهامه . 
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املــادة ) 226 (

على مراقب احل�سابات اأن يراعي - عند اإعداد التقارير امل�كلة اإليه - كل ما يطراأ من تغيريات 
علــــى معاييــــر التقاريــــر املــاليــــة الدوليــــة ال�اجــــب اتباعها فـي اإعـــــداد البيانــــات املــاليـــــة ، 

ومبا ل يخالف القوانني واللوائح املعتمدة من اجلهة املخت�سة . 
واإذا اأعد التقرير باملخالفة ملا تفر�سه تلك الق�انني والل�ائح ، كان قرار اجلمعية العامة 

العادية ال�سنوية بالت�سديق عليه باطال . 
واإذا عني اأكرث من مراقب للح�سابات بال�سركة ، كان�ا م�س�ؤولني بالت�سامن عن االأ�سرار 

الناجمة عن املخالفات التي يرتكب�نها . 

الف�ســــل ال�ســـاد�س

ال�سركـــة القاب�ســة وال�سركـــة التابعــة

املــادة ) 227 (

ال�سركة القاب�سة هي �سركة م�ساهمة تقوم بال�سيطرة املــالية والإدارية على �سركة اأو اأكرث 
م�ساهمــــة كانــت اأو حمــدودة امل�س�ؤولية ت�سبح تابعـــة لهـــا ، وذلك من خـــالل متــــلك )%51( 

واحد وخم�سني فـي املائة على االأقل من اأ�سهم اأو ح�س�س كل �سركة من تلك ال�سركات . 
وتتولى ال�سركة القاب�سة ا�ستثمار اأموالها من خالل ال�سركات التابعة لها . 

وال يجــ�ز لل�سركــة القاب�ســة متلك ح�س�س فـي �سركـــات الت�سامـــن اأو الت��سيـــة ، اأو متـــلك 
اأي اأ�سهم فـي ال�سركات القاب�سة الأخرى . 

وت�سري فـي �ساأن ال�سركة القاب�سة االأحكام اخلا�سة ب�سركة امل�ساهمة ، وذلك فـيما ال يتعار�س 
مع اأحكام هذا الف�سل . 

املــادة ) 228 (

تتمثل اأغرا�س ال�سركة القاب�سة فـيما ياأتي : 
اإدارة ال�سركات التابعة لها اأو امل�ساركة فـي اإدارة ال�سركات الأخرى التي ت�ساهم فـيها .   - 1

امل�ساركة فـي تاأ�سي�س �سركات م�ساهمة ، اأو حمدودة امل�سوؤولية .   - 2

تقدمي ال�سمانات والقرو�س والتمويل لل�سركات التابعة لها .   - 3
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ا�ستثمار اأموالها فـي الأ�سهم وال�سندات والأوراق املــالية الأخرى .   - 4

متــــــلك املنقــــ�الت والعقــــارات الالزمـــة ملبا�ســــرة ن�ساطهــــا فــــي احلـــدود املرخـــــ�س   - 5
بها قانونا . 

احلق�ق  من  وغريها  واالمتيازات  التجارية  والعالمات  االخرتاع  براءات  متلك   - 6
املعن�ية ، وا�ستغاللها وتاأجريها لل�سركات التابعة لها ولغريها . 

املــادة ) 229 (

توؤ�س�س ال�سركة القاب�سة باإحدى الطرق الآتية : 
1 - تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة تتحدد اأغرا�سها بواحد اأو اأكرث من الأغرا�س املن�سو�س 

عليها فـي املــادة )228( من هذا القانون . 

2 - تعديل غر�س �سركة م�ساهمة اإلى غر�س �سركة قاب�سة . 

3 - حت�يل �سركة حمدودة امل�س�ؤولية اإلى �سركة قاب�سة . 

املــادة ) 230 (

تتخـــــذ ال�سركة القاب�ســــة ا�سمـــا جتاريـــا علــى اأن ت�ســـاف عبـــارة "�سركة قاب�سة" اإلــى جانـــب 
هذا ال�سم . 

ويجب األ يقل راأ�س مالها امل�سدر عن )2000000( مليوين ريال عماين . 

املــادة ) 231 (

ال�سركة التابعة هي �سركة م�ساهمة اأو حمدودة امل�سوؤولية ، تخ�سع ل�سيطرة �سركة اأخرى 
متلك )51%( واحدا وخم�سني فـي املائة على الأقل من هذه الأ�سهم . 

وتتمتـــع كــل من ال�سركة القاب�سة وال�سركة التابعة لها بال�سخ�سية العتباريــة امل�ستقلـة ، 
ول ت�ساأل ال�سركة القاب�سة عن ديون ال�سركة التابعة . 

املــادة ) 232 (

اأ�سهما فـيها ، واإذا كانت  اأن تتملك   ، ال يج�ز لل�سركة التابعة الأي من ال�سركات القاب�سة 
متتلك اأ�سهما فـيها قبل تاريخ حتقق تبعيتها لها ، وجب على ال�سركة التابعة اأن تت�سرف 
فـي هذه االأ�سهم خالل مدة ال جتاوز �سنة من تاريخ حتقق التبعية ، وال يك�ن لهذه االأ�سهم 

حق الت�س�يت خالل هذه الفرتة . 
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املــادة ) 233 (

يجوز ملجل�س اإدارة ال�سركة القاب�سة دعوة رئي�س جمل�س اإدارة اأي �سركة تابعة لها حل�سور 
اجتماعــات جمل�س اإدارة ال�سركــة القاب�ســة وذلك عند نظر م��س�عــــات متعلقــة بال�سركـــة 
التابعة ليبدي ما يراه من مالحظات اأو اآراء اأو يقدم ما يطلب منه من اإي�ساحات اأو بيانات ،

وله اال�سرتاك فـي املناق�سة دون اأن يك�ن له �س�ت معدود فـي الت�س�يت على القرارات . 

البـــاب الرابـــع

ال�سركـــة حمــدودة امل�سوؤوليــة

الف�ســـل الأول

اأحكـــام عامـــة

املــادة ) 234 (

تتاألـــف ال�سركــــة حمدودة امل�سوؤولية مـــن عـــدد مـــن الأ�سخـــا�س الطبيعيــني اأو العتباريـــني 
ل يقل عددهم عن )2( اثنني ، ول يزيد على )50( خم�سني �سخ�سا ، وتقت�سر م�سوؤوليتهم 

عن التزامات ال�سركة بقدر ح�ستهم فـي راأ�س املــال . 
ويق�سم راأ�س مال ال�سركة اإلى ح�س�س مت�ساوية القيمة ، وحمررة عند الت�سجيل . 

ويجوز بقرار من الوزير - مراعـــاة للم�سلحة العامة ولعتبـــارات يقدرها - زيـــادة عـــدد 
ال�سركاء فـي بع�س ال�سركات على احلد الأق�سى امل�سار اإليه فـي الفقرة ال�سابقة . 

وي�ستثنى من حكم هذه املــادة ال�سركات التي تن�سئها الدولة مبفردها . 

املــادة ) 235 (

مــع مراعـــاة حكــــم املــادة )256( من هــــذا القانـــ�ن ، علـــى الـــ�زارة - اإذا زاد عــــــدد ال�سركـــاء 
فـي اأي وقت بعد التاأ�سي�س على احلد االأق�سى املقرر فـي املــادة )234( من هذا القانون - اإنذار 
ال�سركة لت�سحيح و�سعها خالل )180( املائة والثمانني ي�ما التي تلي تاريخ االإنذار ، فاإذا 
مل تلتزم ال�سركة بذلك اعتربت منحلة ، ويك�ن ال�سركاء فـيها م�س�ؤولني ب�سفة �سخ�سية 

وعلى وجه الت�سامن فـيما بينهم عن التزاماتها املرتتبة على الزيادة من تاريخ حدوثها . 
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املــادة ) 236 (

يتاألف ا�سم ال�سركة حمدودة امل�س�ؤولية من ا�سم �سريك اأو اأكرث ، اأو من اأي كلمة ، اأو عبارة ، 
�سريطة األ يكون ال�سم م�سلال لغر�سها ، اأو هويتها ، اأو هوية ال�سركاء بها . 

ويجـــب اأن يتبع ا�سم ال�ســـركة اأينما ظهر بعــبارة "�سركة مــحدودة امل�سوؤولية" ، اأو امل�ســـطلح 
)�س.م.م ( . 

واإذا ترتب على خمالفة اأحكام الفقرة ال�سابقة وق�ع الغري ح�سن النية فـي خطاأ ما ب�ساأن 
اأم�اله  فـي  املخالفة م�س�ؤوال  تلك  ارتكب  الذي  ال�سخ�س  كان   ، ال�سركاء  حدود م�س�ؤولية 

اخلا�سة جتاه الغري عن االأ�سرار التي �سببتها له تلك املخالفة . 

املــادة ) 237 (

تكـ�ن ح�سـ�س ال�سركـــاء فـي راأ�س مــال ال�سركــة حمـــدودة امل�س�ؤوليــــة غري قابلــــة للتــداول ، 
ول يجوز اأن تلجاأ ال�سركة اإلى الكتتاب جلمع راأ�س مالها اأو لزيادته . 

املــادة ) 238 (

توؤ�س�س ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية براأ�س مال يحدد فـي وثائق تاأ�سي�سها ، ويق�سم اإلى ح�س�س 
ذات قيمة ا�سمية م�حدة . 

املــادة ) 239 (

تكــــون احل�ســــ�س فـي راأ�س مــــال ال�سركــــة حمـــدودة امل�سوؤوليــــة نقديـــة اأو عينية ، ول يجـوز 
لغر�س  توؤ�س�س  التي  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  وت�ستثنى   ، عمل  اأو  خدمات  من  تتاألف  اأن 
اإ�ســــدار ال�سكــــ�ك اأو ال�سنـــدات نيابة عن ال�سركة امل�ساهمة ، وفقا لالإجـــراءات والق�اعــــد 

التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 240 (

ت�ؤ�س�س ال�سركة حمدودة امل�س�ؤولية مب�جب عقد ي�قعه جميع ال�سركاء ، ويجب اأن ي�ستمل 
على البيانات التي حتددها ال�زارة ، وباالأخ�س ما ياأتي : 

1 - ا�سم ال�سركة ، ومركز عملها الرئي�سي . 
2 - مقدار راأ�س مالها ، وبيان احل�س�س النقدية اأو العينية وقيمتها . 

3 - اأ�سماء ال�سركاء ، وجن�سياتهم ، وعناوينهم ، ومقدار ح�س�سهم . 

4 - غر�س ال�سركة . 
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5 - تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة ، ومدتها . 

6 - ا�سم مدير ال�سركة ، وبياناته ال�سخ�سية ، و�سالحياته . 

7 - بداية ونهاية ال�سنة املــالية لل�سركة ، وتاريخ �سنتها املــالية الأولى . 

8 - جهات حل اخلالف بني ال�سركاء . 

9 - ن�سبة مقررات جمعية ال�سركاء فـي كل اجتماع يعقد با�ستثناء املقررات التي ن�س 
القانون على ن�سبة لها . 

املــادة ) 241 (

يجب اأن يفتح ح�ساب لل�سركة )قيد التاأ�سي�س( فـي م�سرف مرخ�س له بالعمل فـي ال�سلطنة 
ت�دع فـيه قيمة ح�س�س ال�سركاء التي اكتتب�ا فـيها على اأن ي�دع كل �سريك - نقدا - كامل 

قيمة ح�س�سه فـي راأ�س املــال . 
وال يج�ز للم�سرف اأن يتخلى عن ال�ديعة الأي �سخ�س كان ، ما مل يقدم ال�سركاء �سهادة 
تفـيد بت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل ، اأو اأن يعدل ال�سركاء بقرار منهم عن تاأ�سي�س ال�سركة . 

املــادة ) 242 (

اإذا عر�س �سريك اأو اأكرث ح�س�سا عينية فعليه بيان ن�عها ، ومكانها ، وقيمتها فـي تقرير 
يعده مكتب تثمني ، اأو مراقب ح�سابات مرخ�س له بالعمل فـي ال�سلطنة . 

ويج�ز لل�زارة القيام بتق�مي تلك احل�سة بذاتها اأو عن طريق اإحالتها اإلى خبري اأو اأكرث . 
فاإذا ثبت اأن احل�سة مقدرة بطريقة غري �سحيحة ، يك�ن مقدم احل�سة واملثمن ومراقب 
احل�سابات - ح�سب مقت�سى احلال - م�س�ؤولني جتاه ال�زارة والغري عن �سحة تقدير قيمة 
مقدم  على  وجب   ، احلقيقية  قيمتها  من  باأكرث  قدرت  احل�سة  اأن  ثبت  اإذا  اأما   ، احل�سة 

احل�سة �سداد الفرق نقدا لل�سركة ، ويكون م�سوؤول فـي اأمواله اخلا�سة عن اأداء الفرق . 

املــادة ) 243 (

اإذا مل يتم ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل خالل مدة )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ 
اعتبار   ، اأودعوا قيمة ح�س�سهم  الذين  ال�سركاء  ، يحق لأي من  فـيها  اأول ح�س�س  اإيداع 
وثائق التاأ�سي�س ملغية ، وذلك مب�جب اإ�سعار كتابي ير�سله اإلى ال�سركاء االآخرين وامل�سرف 
املعني ، وعندها يحق له ، والأي �سريك اآخر ا�سرتداد قيمة احل�س�س امل�ساهم بها فـي راأ�س 

مال ال�سركة التي �سبق تقدميها . 
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املــادة ) 244 (

تعود  اأن  اأنه ميكن  اإل  للتجزئة  قابلة  امل�سوؤولية  ال�سركة حمدودة  فـي  تكون احل�س�س  ل 
ملكية احل�سة اإلى اأكرث من �سخ�س ، �سريطة اأن ميثل املالك املتعددون بواحد يختارونه 
منهم ، تعتربه ال�سركة مالكا للح�سة امل�سرتكة ، ويك�ن ممثل املالك املتعددين ه� ال�سخ�س 

الذي يرد ا�سمه فـي �سجل مالكي احل�س�س . 
ويج�ز لل�سركة اأن حتدد ملالكي احل�سة امل�سرتكة ميعادا الإجراء االختيار ، ويك�ن من حقها 
بعد انق�ساء امليعاد بيع احل�سة حل�ساب مالكيها ، وفـي هذه احلالة يكون لل�سركاء الأولوية 

فـي �سرائها . 
وفـي جميع االأح�ال ، يلزم للت�سرف فـي احل�سة امل�سرتكة من قبل مالكيها تقدمي حمرر 

ر�سمي بذلك . 

املــادة ) 245 (

يك�ن مالك احل�سة امل�سرتكة م�س�ؤولني بالت�سامن عن اأي التزامات ناجتة عن تلك امللكية 
كما يعتربون �سخ�سا واحدا عند حتديد عدد ال�سركاء فـي ال�سركة . 

املــادة ) 246 (

على ال�سركاء اأو املدير املعني من قبلهم مب�جب وثائق التاأ�سي�س - ح�سب االأح�ال - تقدمي 
ال�سركة  تاأ�سي�س  م�ستندات  من  ون�سخ  اأ�سول  به  مرفق  ال�سركة  لت�سجيل  للم�سجل  طلب 
اأق�ساها )30( ثالثون  ، وذلك خالل مدة  الالئحة  التي حتددها  امل�ستندات  وغريها من 

ي�ما من تاريخ انتهاء اإجراءات تاأ�سي�س ال�سركة . 
املن�سو�س  املدة  الكيفـية وخالل  التاأ�سي�س بذات  اأي تعديل على وثائق  كما يجب ت�سجيل 

عليها فـي الفقرة ال�سابقة ، وذلك من تاريخ اإجراء التعديل . 

املــادة ) 247 (

تعد ال�سركة �سجال لل�سركاء فـيها ، يدرج فـيه ا�سم كل �سريك ، وجن�سيته ، وحمل اإقامته 
املختار وعن�انه ، وعمره ، وعدد وقيمة احل�س�س التي ميلكها ، واأي ت�سرف قان�ين يجرى 
على تلك احل�س�س ، وال يعتد مبلكية اأي �سريك الأي ح�سة ما مل ت�سجل فـي �سجل ال�سركاء . 
ويكون مديرو ال�سركة م�سوؤولني بالت�سامن عن هذا ال�سجل ، و�سحة بياناته ، ولل�سركاء 

ولكل ذي م�سلحة حق الطالع على هذا ال�سجل . 
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الف�ســـل الثانـــي

الت�ســرف فـــي احل�ســـ�س

املــادة ) 248 (

التاأ�سي�س يحق لكل �سريك  ال�اردة فـي وثائق  املقررة قان�نا واالأحكام  القي�د  مع مراعاة 
فـي ال�سركة الت�سرف بع��س اأو بغري ع��س فـي ح�سته الأي �سريك فـي ال�سركة اأو للغري ، 

وذلك مب�جب حمرر ر�سمي . 
وال يعتد بهذا الت�سرف فـي م�اجهة ال�سركة اأو الغري اإال من تاريخ ت�سجيله لدى امل�سجل ، 

وبعد ن�سره وفقا لأحكام هذا القانون . 
وفـي جميع االأح�ال ، يجب اأال يرتتب على الت�سرف زيـادة فـي احلد االأق�سى لعدد ال�سركاء . 

املــادة ) 249 (

اإذا رغب اأحد ال�سركاء فـي الت�سرف فـي جميع اأو بع�س ح�س�سه اإلى �سخ�س غري �سريك ، 
وجــب عليـــه اأن ير�ســـل اإ�سعــارا كتابيـــا اإلى مديـــر ال�سركـــة مع عدد من الن�سخ م�ساو لعـــدد 
ال�سركاء فـي ال�سركة ، يبني فـيه عدد احل�ســ�س التي يرغــب فـي الت�سرف فـيهــا ، وا�ســم 

وجن�سية وعن�ان ال�سخ�س الذي يرغب فـي الت�سرف اإليه ، و�سروط الت�سرف . 

املــادة ) 250 (

ت�سلمه  ح�س�سه  فـي  الت�سرف  فـي  الراغب  لل�سريك  ي�ؤكد  اأن  ال�سركة  مدير  على  يجب 
لالإ�سعـار وتاريـــخ الت�سلـــم فـــ�ر وروده ، واأن ير�ســـل علــى الفـــ�ر ن�سخـــة منــه اإلى كــل �سريـــك 
فـي ال�سركة على عنوانه املدرج فـي �سجل ال�سركاء ، ويعلمه كتابة بحقه فـي �سراء احل�س�س 

املعرو�سة للت�سرف باالأف�سلية على غري ال�سركاء ، وبال�سروط ال�اردة فـي االإ�سعار . 

املــادة ) 251 (

على كل �سريك يرغب فـي ال�سراء اأن يبلغ كتابة من اأر�سل له االإ�سعار من مديري ال�سركة 
برغبته فـي �سراء احل�س�س املعرو�سة اأو اأي عدد منها ، وبجميع ال�سروط املبينة فـي االإ�سعار ، 
واأن ي�دع كامل ثمن احل�س�س التي يرغب فـي �سرائها ، وذلك خالل )45( خم�سة واأربعني 

يوما من تاريخ اإبالغ مدير ال�سركة بالرغبة فـي الت�سرف فـي احل�س�س . 
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واإذا انق�ست املدة املذك�رة فـي الفقرة ال�سابقة ، ومل يت�سلم مدير ال�سركة اإ�سعارا من اأي 
من ال�سركاء برغبته فـي ممار�سة حق االأف�سلية فـي �سراء احل�س�س ، كان لل�سريك مالك 

احل�س�س املعرو�سة احلرية فـي الت�سرف فـي ح�س�سه لل�سخ�س املق�س�د فـي االإ�سعار . 

املــادة ) 252 (

اإذا وردت خــــــــالل املــــدة املحددة فـي املــــــادة )251( مـــن هـــــــذا القانــــون اإ�سعــــارات بالرغبـــــة 
فـي �سراء احل�س�س من اأكرث من �سريك ، وكانت م�ست�فـية لل�سروط ، وكان العدد االإجمايل 

للح�س�س املرغوب فـي �سرائها يفوق العدد املعرو�س للبيع ، يراعى الآتي : 

توزع احل�س�س املعرو�سة للبيـــع على ال�سركـــاء بن�ســب ح�س�سهـــم فـي راأ�س مـــال   - 1
ال�سركة ، ويعتد فـي حال وج�د ك�س�ر بالعدد ال�سحيح االأقرب اإلى الك�س�ر . 

اإذا طلب اأحــد ال�سركاء اأن ي�ستـــري اأقل من ن�سبة احل�س�س الـم�ستحقـة لــه ، وجـــب   - 2
اأن يخ�ســــ�س لــه عـــدد احل�س�س التـــي طلــب �سراءهـــا ، ثم تــــوزع باقــــي احل�ســـ�س 

بني ال�سركاء الآخرين وفقا لأحكام البند ال�سابق . 

املــادة ) 253 (

اإذا مل يرد اإ�سعـــــار باإبـــداء الرغبــــة فـي �ســـراء احل�س�س م�ستـ�ف لل�سروط من اأي �سريـــك ، 
اأو كانـــت االإ�سعـــارات ال�اردة م�ست�فـيــــة لل�ســـروط اإال اأنهـــا فـي جمم�عها تقـــــل عــــن عــــدد 
الــــ�اردة  بال�ســـروط  ال�سركة  با�ســـم  �سراوؤها  ال�سركة  ملدير  كان  للبيع  املعرو�سة  احل�س�س 
فـي اإ�سعار الرغبة فـي الت�سرف ما مل حتظر عليه ذلك وثائق التاأ�سي�س ، اأو اأي قرار �سادر 
من جمعية ال�سركاء ، على اأال يدفع ثمن ال�سراء من راأ�س مال ال�سركة ، اأو من احتياطيها 

القانوين . 

املــادة ) 254 (

تك�ن احل�س�س امل�سرتاة با�سم ال�سركة وفقا للمادة )253( من هذا القان�ن ملكا م�سرتكا 
جلميع ال�سركاء بن�سبة عدد احل�س�س التي ميتلكها كل منهم ، ول تدخل هذه احل�س�س 
فــــــي ح�ســـــاب الن�ساب القان�نـــــي الــــالزم النعقـــاد جمعيــــة ال�سركــــاء اأو الإ�ســـدار قراراتهـــا ، 
كما ال تدخل فـي ت�زيع اأن�سبة االأرباح اأو م�ج�دات ال�سركة ، واإذا بيعت تدفع ح�سيلة بيعها 

اإلى ال�سركة ، وت�ساف اإلى احتياطيها . 
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املــادة ) 255 (

اإذا قرر ال�سركاء اأو ال�سركة �سراء احل�س�س املعرو�سة ، وجب على مدير ال�سركة اأن ير�سل 
اإ�سعارا مكت�با اإلى ال�سريك البائع بالرغبة فـي ال�سراء ، وممار�سة حق االأف�سلية ، م�سح�با 

بالثمن كما ه� حمدد فـي اإ�سعار الت�سرف . 
واإذا مل يت�سلم ال�سريك البائع االإ�سعار املذك�ر وثمن ال�سراء خالل مدة )50( خم�سني يوما 
من تاريخ اإبالغه به من مدير ال�سركة يك�ن حرا فـي الت�سرف فـي ح�س�سه على اأن يجرى 
الت�سرف خالل )30( الثالثني يوما التالية لنتهاء مدة )50( اخلم�سني يوما امل�سار اإليها ، 

ووفقا لل�سروط املحددة فـي اإ�سعار الت�سرف . 

املــادة ) 256 (

ال يطبق حق االأف�سلية فـي �سراء احل�س�س التي تنتقل باالإرث اأو بال��سية ، واإذا انتقلت 
ال�سركاء  زيادة عدد  اإلى  ذلك  واأدى   ، �سخ�س  اأكرث من  اإلى  ال��سية  اأو  باالإرث  احل�س�س 
احل�س�ل  وجب   ، القان�ن  هذا  من   )234( املــادة  فـي  عليه  املن�سو�س  الأق�سى  احلد  على 
على م�افقة ال�زير على ذلك ، واإال اعتربت ح�س�س جميع ال�رثة اأو امل��سى لهم ملكية 
م�سرتكة ما مل يتفق�ا على نقل تلك احل�س�س اإلى عدد منهم بحيث يبقى عدد ال�سركاء 

�سمن احلد الأق�سى املقرر . 

الف�ســــل الثالـــــث

زيــــادة وتخفـيــ�س راأ�س مــال ال�سركـــة

املــادة ) 257 (

تك�ن زيادة اأو تخفـي�س راأ�س مال ال�سركة حمدودة امل�س�ؤولية بقرار ت�سدره جمعية ال�سركاء 
باالإجماع . 

املــادة ) 258 (

لكل �سريك عند زيادة راأ�س املــال اأن يكتتب بعدد من احل�س�س اجلديدة يتنا�سب مع عدد 
، واإذا اكتتب �سريك باأقل من الن�سبة التي يحق له االكتتاب بها ،  احل�س�س التي ميلكها 
جاز لل�سركاء االآخرين اأن يكتتب�ا باحل�س�س الباقية بن�سبة عدد احل�س�س التي ميلكونها . 
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املــادة ) 259 (

ت�دع مبالغ الزيـــادة فـي راأ�س املــال فـي اأحد امل�ســـارف املرخ�س لها بالعمـــل فـي ال�سلطنـــة ، 
وال يج�ز �سحبها اإال بعد حترير كامل احل�س�س ، وت�سجيل زيادة راأ�س املــال لدى امل�سجل 

مع ن�سرها وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 260 (

اإذا متـــــت زيــــادة راأ�س املــــــال بح�ســــ�س عينيـــــة فـيتـــــم تق�ميهــــا طبقـــا الأحكـــام املـــــــادة )242( 
من هذا القانون . 

املــادة ) 261 (

مع مراعـــــاة نــــ�س املــادة ) 238 ( من هــــذا القانــــون ، يجــــوز تخفـيــــ�س راأ�س مـــــال ال�سركــــة 
اإذا كان يزيد على احلاجة اأو اإذا تكبدت ال�سركة اأي خ�سائر . 

املــادة ) 262 (

يجب اأن ين�سر قرار تخفـي�س راأ�س مال ال�سركة وفقا الأحكام هذا القان�ن ، مقرتنا بدع�ة 
جميع الدائنني لتقدمي اعرتا�ساتهم خالل مدة )30( ثالثني يوما من تاريخ الن�سر . 

وال ي�سبح قرار التخفـي�س نافذا اإال بعد انق�ساء تلك املدة دون اعرتا�س ، اأو بعد اأن يك�ن 
، واإما باإعطـائهم  اإما بت�سديد دي�نهم   ، قد مت تقدمي خمال�سة من الدائنني املعرت�سني 

�سمانات مالئمة . 

الف�ســـل الرابــــع

اإدارة ال�سركـــة حمـــدودة امل�سوؤوليــــة

املــادة ) 263 (

يت�لــــى اإدارة ال�سركــــة حمـــدودة امل�س�ؤولية مديــر اأو اأكثــــر مــــن ال�سركــــاء ، اأو مــن غريهـــــم 
من االأ�سخا�س الطبيعيني يتم تعيينهم ملدة حمددة اأو غري حمددة مب�جب وثائق التاأ�سي�س 

اأو مب�جب قرار جمعية ال�سركاء . 
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املــادة ) 264 (

ملديري ال�سركة القيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق غايات ال�سركة ، ويتمتعون بجميع 
ال�سلطات الالزمة لت�سيري اأعمالها ت�سيـريا منتظما ، ما مل يرد ن�س يخالف ذلك فـي وثائق 

التاأ�سي�س . 
وكل قرار ي�سدر من ال�سركة بتقييد �سلطات املديرين اأو بتغيريهم يجب اأن ي�سجل لدى 
امل�سجل ، واأن ين�سر وفقا الأحكام هذا القان�ن ، وال يك�ن نافذا فـي حق الغري اإال من تاريخ 

ت�سجيله . 

املــادة ) 265 (

يخ�ســع مديــرو ال�سركــة مــن حيث امل�سوؤوليــة ملـــا يخ�ســع لـــه اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركــة 
امل�ساهمة من اأحكام ، ويبطل كل ن�س يرد فـي وثائق التاأ�سي�س اأو اتفاق الحق يق�سي بغري 

ذلك . 

املــادة ) 266 (

وم�سلحة  م�سلحتهم  بني  تعار�س  كل  عن  ال�سركاء  جمعية  اإبالغ  ال�سركة  مديري  على 
ال�سركة فـي اأي من العمليات التي يزمع اإجراوؤها . 

املــادة ) 267 (

يحظــــر على مديـــري ال�سركة القيـــام بالأعمــال الآتيـــة ما مل يرخ�س لهــم �سراحـــة القيـــام 
بها مب�جب وثائق التاأ�سي�س اأو بقرار �سادر باالإجماع من جميع ال�سركاء : 

تقدمي التربعـــات ، مــا عــــدا التربعات التي تتـطلبهـــا م�سلحـــة العمـــل متـــى كانــــت   - 1
�سئيلة القيمة وعادية . 

بيع جميع م�ج�دات ال�سركة اأو ق�سم مهم منها .   - 2
اإجـــراء الرهــن اأو التاأمــــني علـــى م�جـــ�دات ال�سركـــة اإال ل�سمان دي�نهـــا املرتتبــة   - 3

فـي �سياق اأعمال ال�سركة العتيادية . 
كفالة دي�ن الغري ما عدا الكفاالت املعق�دة فـي �سياق العمل االعتيادي من اأجل   - 4

حتقيق غايات ال�سركة . 
اإبراء ذمـم مدينــي ال�سركـــة من التزاماتهـــم ، اأو اإجراء ال�سلح ، اأو االتفـــاق معهـــم   - 5

على التحكيم . 



- 75 -

املــادة ) 268 (

املديرون  بها  يقوم  التي  والأعمال  الت�سرفات  بجميع  امل�سوؤولية  حمدودة  ال�سركة  تلتزم 
با�سمها ، ويحق للغري ح�سن النية اأن يفرت�س اأن اأي ت�سرف اأو عمل يق�م به مديرو ال�سركة 
فـي �سياق مزاولتها لأعمالها هو �سمن ال�سالحيات املخولة اإلى املديرين ، ويلزم ال�سركة 

ما مل يكن احلد من تلك ال�سالحيات م�سجال لدى امل�سجل . 

املــادة ) 269 (

اإزاء ال�سركة والغري  اأو بالت�سامن - ح�سب االأح�ال -  املديرون م�س�ؤول�ن ب�سفة منفردة 
عن خمالفتهم لأحكام هذا القانون واأحكام وثائق التاأ�سي�س وعن اأخطائهم فـي الإدارة . 

واإذا ا�ستـــرك اأكثـــر من مديــــر فـي ذات االأفعال التي تعر�سهــــم للم�س�ؤوليـــة ، فتحــدد ن�سبــة 
ما يتحمله كل منهم من التعوي�سات عن ال�سرر ح�سب ما تق�سي به املحكمة املخت�سة . 

املــادة ) 270 (

يج�ز الأي �سريك لي�س مديرا اأن يطلب ، فـي اأي وقت ، اأي معل�مات عن ال�سركة ، واأن يفح�س 
بنف�ســــه ، اأو عـــــن طريـــق خبيـــر خمتـــ�س يعينـــه ، دفاترها و�سجالتها وح�ساباتهـــــا واأوراقهــــا 

الأخرى . 
ولل�سركـــاء اأو لأحدهـــم حــــق اإقامـــة الدعوى بامل�سوؤولــية �ســـد املديريــــن مل�سلحـــة ال�سركــــة 
واملطالبة بالتع�ي�س الكامل عن االأ�سرار التي حلقت بها ، ويبطل كل ن�س يرد فـي وثائق 

التاأ�سي�س اأو فـي اتفاق الحق يخالف ذلك احلق . 

املــادة ) 271 (

املادتني  امل�سوؤولية طبقا لن�سي  املــادة )18( من هذا القانون تقام دعوى  مع مراعاة ن�س 
)269( و)270( من هذا القانون خالل )5( خمــ�س �سنـــوات من تاريـــخ العلـــم بالت�سرفــــات 

اأو الأعمال ال�سارة . 

املــادة ) 272 (

يحظــر على املديرين وال�سركــــاء احل�ســــول من ال�سركـــة على قـــرو�س اأو كفالت لأنف�سهـــم 
اأو الأزواجهم اأو الأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ، ويقع باطال كل ت�سرف يخالف ذلك . 
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املــادة ) 273 (

يج�ز عزل املدير اأو املديرين بقرار ي�سدر من جمعية ال�سركاء مب�افقة االأغلبية العددية 
اأو مديرين خلفا  القرار مديرا  اأن يعني  ، على  املــال  راأ�س  اأرباع  لل�سركاء احلائزة لثالثة 
ملن مت عزلهم ، واإذا كان املدير �سريكا فـي ال�سركة ، فال ي�سرتك فـي الت�س�يت على القرار 
املتعلق بعزله ، كما يج�ز ل�سريك اأو اأكرث اأن يطلب من املحكمة عزل املدير ، اأو املديرين 

وين�سر قرار العزل وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 274 (

علـــى مديــــر اأو مديري ال�سركة اقتطـــاع )10%( ع�سرة فـي املائة من �سافــــي اأربـــاح ال�سركـــة 
عن كل �سنة مالية كاحتياطي قان�ين بعد خ�سم ال�سرائب اإلى اأن يبلغ االحتياطي القان�ين 

ثلث راأ�س مال ال�سركة . 
ول يجوز توزيع الحتياطــي القانونـــي على ال�سركاء كاأن�ســبة اأربــــاح ، ويجــــوز ا�ستخدامـــه 

فـي تغطية اخل�سائر املرتاكمة . 
ويجـــوز ملديـــر اأو ملديــــري ال�سركـــة اقتطـــاع ن�سبــة ل تزيـــد علــى )20%( ع�سريــن فـي املائــــة 

من الأرباح ال�سنوية ال�سافـية لل�سركة حل�ساب الحتياطي الختياري . 

املــادة ) 275 (

على املدير اأو املديرين فـي نهاية كل �سنة مالية ، وخالل )90( ت�سعني يوما من انتهائها ، 
اإعداد البيانات املــالية وتـقرير عن ن�ســــاط ال�سركة ومركزها املــايل واقـرتاحاتهــــم ب�ســــاأن 
ت�زيع االأرباح ، على اأن ي�سع�ا تـقريرهم حتت تـ�سرف مراقب ح�سابات ال�سركة اإن وجد . 

وعلـــى مراقـــب احل�سابات اإعداد تقريره ورفعه اإلى جمعية ال�سركــاء ، وتقديــم ن�سخــة منــه 
اإلى املدير اأو املديرين خالل )60( �ستني يوما من تاريخ تلقيه امل�ستندات امل�سار اإليها . 

املــادة ) 276 (

علـــــى املدير اأو املديريــــن ، وخالل )180( مائـــــة وثمانني يوما من انتهـــاء ال�سنــة املــاليـة ، 
اأن ير�سلــ�ا اإلــى كـــل �سريـــك فـي ال�سركـــة ن�سخـــة من البيانات املــالية ، وتقريـــر املديريـــن ، 
ومراقب احل�سابات تتعلق بال�سنة املــالية املنتهية مع دع�ة لعقد جمعية ال�سركاء للم�افـقة 

عليها . 
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املــادة ) 277 (

يجب اإيداع كافة اأ�سول الوثائق املبينة باملــادة )276( من هذا القانون فـي مركز ال�سركة 
الرئي�سي قبل امليعاد املحدد النعقاد جمعية ال�سركاء مبدة ال تقل عن )14( اأربعة ع�سر يوما ، 

ويحق لكل �سريك االطالع على تلك ال�ثائق . 
ولكل �سريــك اأن يطلـــب - متـــى �ســـاء - االطــالع على القيــ�د وامل�ستندات املتعلقــة باأعمـــال 
اأحكام هذه املــادة يرد فـي وثائق  ال�سنوات )10( الع�سر ال�سابقة ، ويبطل كل ن�س يخالف 

التاأ�سي�س اأو فـي اتفاق لحق . 

الف�ســــل اخلامــــ�س

مراقــب ح�سابــــات ال�سركــة

املــادة ) 278 (

يجـــب اأن يكـــ�ن لل�سركـــة حمـــدودة امل�س�ؤوليـــة مراقـــب ح�سابـــات تعينــه جمعيـــة ال�سركــــاء 
ل�سنة مالية واحدة فـي اأي من احلالت الآتية : 

1 - اإذا زاد عدد ال�سركاء فـي ال�سركة على )7( �سبعة اأ�سخا�س . 
2 - اإذا زاد راأ�س مال ال�سركة على )50000( خم�سني األف ريال عماين . 

3 - اإذا ن�ست وثائق التاأ�سي�س على تعيني مراقب ح�سابات . 
بتعيني  االأقل  على  ال�سركة  مال  راأ�س  خم�س  ميثل�ن  اأكرث  اأو  �سريك  طالب  اإذا   -  4

مراقب ح�سابات . 
املــادة ) 279 (

)5( خم�س  انق�ساء  قبل  لها  كان مديرا  ال�سركة من  يكون مراقبا حل�سابات  اأن  يجوز  ل 
لل�سركة  يكون مديرا  اأن  اأي�سا  يجوز  كما ل   ، ال�سركة  فـي  مهام عمله  انتهاء  �سنوات من 
من كان مراقب ح�سابات لها قبل انق�ساء )5( خم�س �سنوات من اآخر تعيني له كمراقب 

ح�سابات . 

املــادة ) 280 (

مع مراعاة اأحكام املادتني )278( و)279( من هذا القانون ي�سري فـي �ساأن تعيني مراقبي 
و�سلطاتهم وم�س�ؤولياتهم  ، وحتديد مدد عملهم وحق�قهم وواجباتهم  ال�سركة  ح�سابات 

ذات ال�سروط والق�اعد املقررة فـي �ساأن تعيني مراقبي احل�سابات فـي �سركة امل�ساهمة . 
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الف�ســـل ال�ســـاد�س

جمعيـــة ال�سركــــاء

املــادة ) 281 (

تك�ن لل�سركة حمدودة امل�س�ؤولية جمعية �سركاء تنعقد مرة واحدة على االأقل فـي ال�سنة 
خالل )180( مائــة وثمانني ي�مــا مـن انتهـــاء ال�سنة املــاليـــة ، وذلك فـــي الزمـــان واملكــــان 

املحددين فـي وثائق التاأ�سي�س اأو اللذين يحددهما مدير ال�سركة . 
وفـي غري حاالت ت�زيع االأرباح وامل�افقة على امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر وتقارير 
املديرين ومـراقب احل�سابات ، يجوز - بناء على ن�س فـي وثائق التاأ�سي�س اأو اتفاق لحق 
االجتماع  طريق  عن  قراراتها  وتتخذ  ال�سركاء  جمعية  تنعقد  اأن   - امل�سجل  لدى  م�سجل 
بيـن  املتزامن  واملرئي  ال�سفهي  الت�سال  تتيح  التي  املنا�سبة  الت�سال  و�سائل  با�ستخدام 
الأع�ســــاء - دون ح�سورهــــم فـي مكــــان واحـــد - ، اأو عـــن طريـــق حم�ســر بالتمريـــر يوقــــع 

من جميع ال�سركاء . 

املــادة ) 282 (

ملديـــري ال�سركــة دعــ�ة جمعيـــة ال�سركـــاء لالنعقـــاد فـي اأي وقت ، وعليهــم دعـــ�ة اجلمعيـــة 
لالنعقاد عندما ي�جب القان�ن اأو وثائق التاأ�سي�س ذلك ، اأو بناء على طلب �سريك اأو اأكرث 
ميثلون خمـ�س راأ�س مال ال�سركة على الأقل ، مع ن�سر الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 283 (

اإذا تخلــــف املديــــرون عـــن دعـــ�ة جمعيـــة ال�سركـــاء لالنعقاد يحـــق الأي �سريــــك اأن يطلــــب 
من املحكمة املخت�سة تعيني �سخ�س يت�لى دع�ة جمعية ال�سركاء واإعداد جدول اأعمالها . 

ويعد باطال كل ن�س يرد فـي وثائق التاأ�سي�س اأو اتفاق الحق يخالف ذلك . 

املــادة ) 284 (

يجــــب اأن تر�ســل الدعـــ�ة حل�ســـ�ر جمعيــــة ال�سركـــاء اإلــى كــل �سريـــك علــى عن�انــه امل�سجـــل 
لدى ال�سركة قبل التاريخ املحدد لنعقادها بـــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل . 

ول تكون الدعوة �سحيحة ما مل تت�سمن جدول االأعمال ، وزمان االجتماع ومكانه . 
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املــادة ) 285 (

 ، اأعمالهــا  اأن تنظـر فـي غري امل��س�عات املدرجــة فـــي جــدول  ال يج�ز جلمـعية ال�سركــاء 
ويجــــ�ز لها - فـي حــاالت ا�ستثنائيــة - اأن تنظــــر فـي م��ســـ�ع عاجــــل وغري مت�قـــع يطـــراأ 

فـي اأثناء االجتماع . 

املــادة ) 286 (

لكــــل �سـريك اأن يح�سر جمعية ال�سركاء ، ويكـــ�ن له �س�ت واحد عــن كل ح�ســـة ميلكهــــا ، 
اأو ميثلها . 

ويج�ز لكل �سريك اأن ينيب عنه خطيا اأحد ال�سركاء فـي ح�س�ر اجتماع اجلمعية والت�س�يت 
علــى مقرراتهــا مــا لــم تنــ�س وثائـــق التاأ�سيــ�س ، اأو اتفاق م�قع من جميــع ال�سركــاء يكــ�ن 

م�سجال لدى امل�سجل على خالف ذلك . 
وال يج�ز لل�سريك اأن ين�ب فـي االجتماع ال�احد عن اأكرث من �سريك . 

املــادة ) 287 (

لل�سركاء ومن ين�ب عنهم الذين ميثل�ن جميع ح�س�س ال�سركة اأن يعقدوا جمعية ال�سركاء 
دون مراعاة االأ�س�ل املقررة لدع�تها ، ويك�ن لتلك اجلمعية التداول فـي جميع امل��س�عات 

التي يك�ن تقريرها من �سالحية جمعية ال�سركاء . 

املــادة ) 288 (

ال يك�ن اجتماع جمعية ال�سركاء �سحيحا اإال اإذا ح�سره �سخ�سيا اأو باالإنابة عدد من ال�سركاء 
ميثلــ�ن ن�ســف راأ�س مــال ال�سركة على االأقـــل ، وي�ستـــرط ل�سحــة االإنابــة اأن تكــ�ن ثابتـــة 
بتف�ي�س كتابي ، واإذا مل يت�افر هذا الن�ساب تتم الدع�ة اإلى جمعية ثانية ملناق�سة جدول 
االأعمال ذاتـــه ، ويبلغ ال�سركاء بالدع�ة اإلى اجلمعية الثانية قبـــل امل�عد املحدد النعقادهـــا 

بــ )7( �سبعة اأيام على الأقل . 
وتكـــــون قــــرارات اجلمعيـــة الثانية �سحيحــــة مهمــــا كـــان مقـــدار راأ�س املــال املمثــــل فـيــــه ، 
على اأن تنعقد اجلمعية الثانية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية الأولى . 
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املــادة ) 289 (

تتخذ جمعية ال�سركاء قراراتها باالأغلبية املطلقة لالأ�س�ات التي اقرتعت ب�ساأن قرار معني ، 
ما مل تن�س وثائق التاأ�سي�س على اأغلبية اأعلى . 

املــادة ) 290 (

اإال مب�جب قرار يتخذه ال�سركاء  اأو ت��سية  اإلى �سركة ت�سامن  ال يج�ز حت�يل ال�سركة 
باالإجماع اإال اأنه يج�ز حت�يل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة اأو تعديل اأي بند من بن�د وثائق 
التاأ�سي�س مب�جب قرار يتخذ مب�افقة اأكرثية ال�سركاء متثل )3( ثالثــة اأربــاع راأ�س مـــال 

ال�سركة على الأقل . 
الف�ســــل ال�سابـــع

�سركـــة ال�سخــ�س الواحـــد
املــادة ) 291 (

�سركة ال�سخ�س ال�احد �سركة حمدودة امل�س�ؤولية ميتلك راأ�س مالها بالكامل �سخ�س واحد 
طبيعي اأو اعتباري . 

وال يج�ز لل�سخ�س الطبيعي اأن ي�ؤ�س�س اأكرث من �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة من �سخ�س 
واحد ، وال يج�ز لل�سركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�ؤ�س�سة من �سخ�س واحد ) ذي �سفة 

طبيعية اأو اعتبارية( اأن ت�ؤ�س�س �سركة اأخرى ذات م�س�ؤولية حمدودة من �سخ�س واحد . 

املــادة ) 292 (

يتم تاأ�سي�س �سركة ال�سخ�س ال�احد وفق االإجراءات والق�اعد التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 293 (

ال ي�ساأل مالك ال�سركة عن التزاماتها اإال مبقدار راأ�س املــال املخ�س�س لها . 

املــادة ) 294 (

يدير ال�سركة مالك راأ�س املــال ، ويج�ز اأن يعني لها مديرا اأو اأكرث ميثلها لدى الق�ساء 
والغري ، ويك�ن م�س�ؤوال عن اإدارتها اأمام املــالك . 
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املــادة ) 295 (

تنق�سي ال�سركة ب�فاة مالك راأ�س املــال ، اإال اإذا اجتمعت ح�س�س ال�رثة فـي �سخ�س واحد 
اأو اختار ال�رثة ا�ستمرارها ب�سكل قان�ين اآخر ، وذلك كله خالل )180( مائة وثمانني يوما 

على الأكرث من تاريخ الوفاة . 
كما تنق�سي ال�سركة بانق�ساء ال�سخ�س االعتباري مالك راأ�س املال . 

املــادة ) 296 (

اإذا قام مالك ال�سركة ب�س�ء نية بت�سفـيتها اأو اأوقف ن�ساطها قبل انتهاء مدتها اأو قبل حتقق 
الغــــر�س مـــن اإن�سائهـــا ، اأو لـــم يف�ســـل بـــني اأعمـــال ال�سركـــة واأعمالــــه اخلا�ســة الأخـــرى ، 

كان م�سوؤول عن التزاماتها فـي اأمواله اخلا�سة . 

املــادة ) 297 (

فـيما عدا اأحكام املواد ال�سابقة ، ت�سري فـي �ساأن �سركة ال�سخ�س الواحد الأحكام املنظمة 
لل�سركة حمدودة امل�سوؤولية فـيما ل يتعار�س مع طبيعتها . 

البـــاب اخلامـــ�س

التفتيـــ�س والعقوبـــات والأحكـــام اخلتاميـــة

الف�ســــل الأول

التفتيـــ�س

املــادة ) 298 (

للجهة املخت�سة اأن جتري التفتي�س على ال�سركة وال�سركات التابعة لها فـي اأي وقت ملراقبة 
مدى التزامها باأحكام القانون . 

وملوظفـي اجلهة املخت�سة - الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق 
تقع  التي  اجلرائم  اإلى  بالن�سبة  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة   - املخت�سة  اجلهة  رئي�س  مع 

باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له . 
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املــادة ) 299 (

ملوظفـي اجلهة املخت�سة املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية كافة ال�سالحيات التي تخولهم 
 ، اإلى مقر ال�سركة وفروعها ، واالطالع  القيام باملهام املن�طة بهم مبا فـي ذلك الدخ�ل 
، ولهم  واحل�س�ل على ن�سخ من كافة ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات والبيانات وغريها 

حق فح�سها فـي مقر ال�سركة اأو فـي غريه ، ولهم حق التحفظ عليها ، اإن لزم االأمر . 
وعلى م�سوؤويل ال�سركة ومراقب احل�سابات متكينهم من اأداء مهامهم . 

املــادة ) 300 (

لل�سركاء اأو امل�ساهمني احلائزين على ن�سبة )20%( ع�سرين فـي املائة من راأ�س مال ال�سركة 
اأن يتقدمــــوا بطلـــب اإلى اجلهـــة املخت�سة للقيـــام بالتفتيـــ�س علـــى ال�سركـــة فـيمــــا ين�ســـب 
اإلـــــى املديريــــــن ، اأو اأع�ســــــاء جملـــــــ�س الإدارة اأو الإدارة التنفـيذيــــة اأو مراقــــــب احل�سابــــــات 

من خمالفات ج�سيمة فـي اأداء واجباتهم . 
كمــــا يجـــوز للجهـــة املخت�ســـة اأن جتــــري التفتيـــ�س مــــن تلقـــاء نف�سهــــا ، اأو بنـــاء علـــى طلـب 

من ذوي امل�سلحة . 

املــادة ) 301 (

يجب اأن يكون الطلب املن�سو�س عليه فـي املــادة )300( من هذا القانون م�ستمال على اأدلة 
جدية ب�ج�د املخالفات مما يربر اتخاذ هذا االإجراء . 

وم�س�ؤويل  التفتي�س  طالبي  اأق�ال  ل�سماع  تعينه  من  اإلى  الطلب  املخت�سة  اجلهة  وحتيل 
ال�سركة ومراقب احل�سابات ، ومن يرى لزوم �سماع اأقوالهم ، على اأن يعد تقريرا بنتيجة 

اأعماله مت�سمنا راأيه ، ويعر�سه على رئي�س اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 302 (

لرئي�س اجلهة املخت�سة اأو من يفو�سه اأن يعني على نفقة طالبي التفتي�س مراقب ح�سابات 
من بني امل�سجلني الإجراء التفتي�س على اأعمال ال�سركة ودفاترها ، وعلى م�س�ؤويل ال�سركة 
متكــــني املراقــــب من الطالع علـــى الدفاتــــر والوثائــــق والأوراق التي يقومــــون بحفظهـــا ، 

اأو يكون لهم حق احل�سول عليها وكافة ما يكون متعلقا ب�سوؤون ال�سركة . 
ويجب على املراقب رفع تقرير مف�سل عن مهمته اإلى رئي�س اجلهة املخت�سة خالل االأجل 

املحدد فـي قرار التعيني . 
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املــادة ) 303 (

اإذا تبني لرئي�س اجلهة املخت�سة اأن ما ن�سب اإلى م�س�ؤويل ال�سركة من واقع تقرير مراقب 
احل�سابــات غيــر �سحيــح ، جــاز لـــه اأن ياأمــر بن�سر التقريــر كلـــه اأو بع�ســه اأو نتيجتـــه وفقـــا 
لأحكام هذا القانون ، ويلزم طالبـــي التفتيــ�س بنفقات الن�سر دون الإخـــالل مب�سوؤوليتهــــم 

عن التعوي�س ، اإن كان له مقت�سى . 
ويجب على رئي�س اجلهة املخت�سة اإذا تبني له �سحة املخالفات اتخاذ التدابري الالزمة ، 
ودع�ة اجلمعية العامة لالنعقاد ملناق�سة املخالفات واتخاذ قرار فـيها ، وحتديد من يراأ�س 

اجتماعها فـي هذه احلالة . 

املــادة ) 304 (

للجمعيـــة العامــة العادية عزل اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو مراقب احل�سابات اأو اإنهاء خدمة 
اأي من م�ظفـي االإدارة التنفـيذية ، اإذا ثبت ارتكاب اأي منهم للمخالفات التي تناولها تقرير 

التفتي�س ، وذلك دون االإخالل بامل�س�ؤولية املرتتبة على اأي منهم . 
ول يجوز اإعـادة انتخــاب من تــم عزلــه وفقــا لهذه املــادة قبــــل انق�ســـاء )5( خمــ�س �سنـــوات 

من تاريخ العزل . 

الف�ســل الثانـــي

العقوبـــــات

املــادة ) 305 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر ، يعاقب على اجلرائم 
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه . 

املــادة ) 306 (

يعاقــــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن �سنة واحدة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنـــوات ، وبغرامــــة 
ل تقــــل عــــن )10000( ع�سرة اآالف ريال عماين ، وال تزيد على )50000( خم�سني األف ريال 

عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني : 
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كل �سخ�س اأدرج عن ق�سد بيانات اأو معل�مات غري �سحيحة فـي وثائق التاأ�سي�س ،   - 1
اأو فـي طلب احل�س�ل على الرتخي�س بتاأ�سي�سها اأو فـي م�ستند �سروري للح�س�ل 
اأو ت�سجيلها لــــدى امل�سجل ، اأو اأغفل عن عمــد واقعــة ج�هريــة  علــــى الرتخيـــ�س 
فـي اأي مما ذكر ، وكان من �ساأن اإدراج البيانات اأو املعل�مات اأو اإغفال ال�اقعة خداع 

الغري واإحلاق ال�سرر به . 

كـــل �سخ�س ا�ستعمـــل طرقـــا احتيالية حلمـــل �سخــ�س اآخــر علـى امل�ساهمة اأو امل�ساركـة   - 2
فـي اإحدى ال�سركات . 

اأو مراقبي احل�سابات  اإدارتها  اأع�ساء جمل�س  اأو  ال�سركة  �سخ�س من موؤ�س�سي  كل   - 3
اأ�سدر عن عمد دع�ة لالكتتاب فـي اأ�سهم ال�سركة اأو �سنداتها اأو غريها من االأوراق 
املــالية باملخالفة لأحكام القانون ، وكــل �سخــ�س يعر�س هذه الأ�سهـــم اأو ال�سنـــدات 

اأو االأوراق املــالية االأخرى لالكتتاب مع علمه بذلك . 

كل �سخ�س قدر - بنية الغ�س - قيمة ح�سة عينيـــة فـي راأ�س مــــال ال�سركــــة باأكثـــر   - 4
من قيمتها احلقيقية . 

كل من قام عمدا بت�زيع اأرباح بناء على بيانات مالية غري �سحيحة اأو دون بيانات   - 5
مالية . 

كــــل مديـــر اأو ع�ســــو من اأع�ســـاء جمـــلــ�س اإدارة ال�سركـــــة اأو مــــن الإدارة التنفـيذيـــــــة   - 6
اأو مراقــب ح�سابــــات اأو م�ســــف اأو �سخ�س مكـــلف باإدارة ال�سركة اأدرج ق�سدا بيانــات 
اأو معلومـــات غيـــر �سحيحـــة فـي ميزانيـــة ال�سركـــة اأو ح�ســـاب الأربــــاح واخل�سائـــر 
عمد  عن  اأخفى  اأو   ، العادية  غري  اأو  العادية  العامة  للجمعية  معد  تقرير  فـي  اأو 
واقعة ج�هرية فـي اأي مما ذكر ، وكان من �ساأن ذلك اإخفاء احلالة املــالية احلقيقية 

لل�سركة عن امل�ساهمني اأو الدائنني والغري . 

كل من زور فـي �سجالت ال�سركة اأو اأثبت فـيها وقائع غري �سحيحة ، وكل من اأعد   - 7
اأو عر�س على اجلمعية العامة العادية اأو غري العادية تقارير ت�سمنت بيانات غري 

�سحيحة كان من �ساأنها التاأثري على قرارات اجلمعية . 



- 85 -

كـــل مـن قـام عــن عمــد مـن مديــري ال�سركــة اأو اأع�ســـاء جملـــ�س اإدارتهــا اأو الإدارة   - 8
التنفـيذيــــة با�ستغــــــالل اأموال ال�سركــــة مل�سلحتهـــم ال�سخ�سيـــة اأو مل�سلحـــة �سركــــة 

اأو موؤ�س�سة اأخرى لهم فـيها م�سلحة . 

كــــل م�ســف قـــام با�ستغـــالل اأمـــوال ال�سركـــة مل�سلحتـــه ال�سخ�سيـــة اأو تخلى عمـــدا   - 9
عن اأموال ال�سركة باملخالفة لأحكام القانون . 

املــادة ) 307 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 
ل تقــل عـــــن )3000( ثالثـــة اآالف ريـــــال عمانــــي ، وال تزيـــــد علــــى )20000( ع�سريــــن األـــف 

ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني : 

كل �سخ�س اأدرج اأو اأغفل عن اإهمال بيانات اأو معل�مات غري �سحيحة فـي وثائق   - 1
التاأ�سي�س اأو فـي طلب تاأ�سي�سها اأو فـي م�ستند �سروري للتاأ�سي�س اأو ت�سجيلها لدى 
امل�سجل ، وكان من �ساأن اإدراج البيانات اأو املعل�مات خداع الغري واإحلاق ال�سرر بهم . 

كـــــل مديــــر اأو ع�ســو من اأع�ســـاء جملـــ�س الإدارة اأو مـــــن الإدارة التنفـيذيــــة مينـــع   - 2
اأو يعوق مراقبي احل�سابات عن اأداء مهامهم . 

كـــل خبيــر قـــدر باإهمــــال قيمـــة ح�ســـة عينيـــة فـي راأ�س مــــال ال�سركــــة مبــــا يزيـــــد   - 3
علــى )25%( خم�س وع�سرين فـي املائة من قيمتها احلقيقية . 

كـــــل من تعمد من اأع�ســـاء جملـــ�س اإدارة ال�سركــــــة الأول عــــــدم ت�سجيــــل ال�سـركــــة   - 4
لدى امل�سجل . 

املــادة ) 308 (

يعاقــــب بغرامــــة ل تقل عن )5000( خم�ســة اآالف ريــال عمانـــي ، وال تزيـــد علـــى )10000( 
ع�سرة اآالف ريال عماين : 

كل من تخلف من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو مراقبي احل�سابات اأو امل�سفني   - 1
عن دع�ة اجلمعيــة العامــة ال�سن�يـة اأو عن دع�ة اجلمعية العامة العادية اأو غري 

العادية لالنعقاد كلما اأوجب القان�ن ذلك . 

كـــل من ت�افر فـي �ساأنــــه �سبب من اأ�سبــاب �سقـــ�ط الع�س�ية ، ولـــم يبلـــغ ال�سركــــة   - 2
ف�ر حتقق ال�سبب . 
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كل من ت�سبب بخطئه فـي رف�س ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل .   - 3

كل من تقدم بطلب ت�سجيل بيانات اأو معلومات اأو قرارات اأو م�ستندات باملخالفة   - 4
لأحكام القانون . 

كل من اأحجم عن اإطالع امل�ساهمني اأو غريهم ممن لهم حق االطالع على دفاتر   - 5
ال�سركة اأو غريها من ال�ثائق . 

املــادة ) 309 (

يعاقب كل من يخالف حكما من اأحكام هذا القان�ن اأو الالئحة مل حتدد له عق�بة فـيهما 
بغرامــــــة ل تقـــــــل عـــــــن )100( مائــــة ريال عمانــــي ، ول تزيـــــــد علــــى )3000( ثالثـــــــة اآالف 

ريال عماين . 

املــادة ) 310 (

 ، اأو الالئحة  يجوز للجهة املخت�سة الت�سالح فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون 
، مقابل دفع  فـيها  العم�مية وقبل �سدور حكم  الدع�ى  اأي حالة تك�ن عليها  وذلك فـي 
مبلغ مايل ال يقل عن �سعف احلد االأدنى للغرامة املقررة لهذه اجلرمية ، وال يزيد على �سعف 

احلد االأق�سى لها ، ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدع�ى العم�مية فـي اجلرمية . 

املــادة ) 311 (

تخ�سم الغرامات التي تك�ن قد وقعت على ال�سركة ب�سبب خمالفات جمل�س االإدارة للقان�ن 
اأو للنظــــام الأ�سا�ســــي لل�سركـــــة خـــالل ال�سنــة املــالية املنتهيـــة مــــن مكافــــاآت جملـــــ�س الإدارة 
اأو مـــن مكافــاأة العــ�سو الــذي ت�سبــب فـي املخالفـــة ، ويجــوز للجمعيــــة العامة عــدم خ�ســـم 
تلك الغرامات اإذا تبني لها اأن تلك الغرامات لي�ست ناجتة عن تق�سري اأو خطاأ من جملـــ�س 

الإدارة . 

املــادة ) 312 (

يكـــون كـــل من يخالــــف هذا القانون اأو الالئحة م�ســوؤول عن تعويـــ�س ال�سرر الـــذي يلحـــق 
باأي �سخ�س من جراء خمالفته . 


