اجلريدة الر�سمية العدد ()1281

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/18
ب�إ�صــدار قانـــون ال�شركـــات التجاريــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/4
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املــال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون ال�شركات التجارية  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة  ،ورئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال  ،كل بح�سب
اخت�صا�ص ــه  ،اللوائ ــح تنفـيذا لأحكام هذا القانون  ،خالل م ــدة ال تزيد علـى �سنــة واحــدة
مـ ــن تاري ــخ العمل بـ ــه  ،كمـ ــا ي�ص ــدران الق ــرارات الالزم ــة لتنفـيـ ــذ �أحكــام هــذا القان ــون ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكـ ــام
هذا القانون .
املــادة الثالثــــة
على ال�شركات التجارية القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون  ،توفـيق �أو�ضاعها خالل
�سنة واحدة من تاريخ العمل به .
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املــادة الرابعــــة
يلغـ ــى قانـ ــون ال�شرك ــات التجاريـ ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطاين رق ــم  ، 74/4كم ــا يلغ ـ ــى
كل ما يخالف القانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الخام�ســة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد (� )60ستني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر 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�شركـــات التجاريـــة
البـــاب الأول
الأحكـــام العامـــة
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام م�شرتكـــة
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبيق �أحكام هـذا القان ــون يك ــون للكلمـ ــات والعبــارات الآتي ــة املعان ــي املح ــددة قري ــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــوزارة :
وزارة التجارة وال�صناعة .
 - 2الـــــوزير :
وزير التجارة وال�صناعة .
 - 3الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املــال .
 - 4اجلهـــة املخت�صـــة :
الوزارة �أو الهيئة ح�سب الأحوال .
 - 5امل�سجــــــل :
�أمانة ال�سجل التجاري .
 - 6الإدارة التنفـيذيــــة :
الرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام  -بح�سب الأحوال � -أو املدير  ،وكل تنفـيذي يتبع
جملـ�س املديريــن �أو جمل ــ�س �إدارة ال�شرك ــة �أو يتب ــع �أح ــد املذكورين تبعي ــة مبا�شـ ــرة ،
�أو يخول القيام ببع�ض اخت�صا�صات جمل�س املديرين �أو جمل�س الإدارة .
 - 7وثائق الت�أ�سي�س :
عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي .
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 - 8احلوكمـــة :
جمموعة املبادئ واملعايري والإجراءات التي حتقق االن�ضباط امل�ؤ�س�سي فـي �إدارة
ال�شركة وفقا للمعايري والأ�ساليب العاملية  ،وذلك من خالل حتديد م�س�ؤوليات
وواجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية لل�شركة  ،وت�أخذ فـي االعتبار
حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح .
 - 9يوم عمــــل :
يوم عمل ر�سمي بالوزارات والهيئات والدوائر احلكومية .
 - 10الالئحــــة :
اللوائح ال�صادرة تنفـيذا لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
ت�سـ ــري �أحك ــام ه ـ ــذا القان ــون عل ـ ــى ال�شركـ ــات التجاريــة الت ــي يكـ ـ ــون مركزه ـ ــا الرئي�س ـ ــي
فـي ال�سلطنة � ،أو التي تزاول فـيها ن�شاطها الرئي�سي .
املــادة ( ) 3
ال�شركـ ــة التجاريـ ــة كي ــان قانون ــي ين�ش ـ أ� مبوجــب عقــد يلتــزم مبقت�ض ــاه �شخ�ص ــان �أو �أكث ــر
ب�أن ي�سهم كل منهم فـي م�شروع ي�ستهدف الربح  ،وذلك بتقدمي ح�صة فـي ر�أ�س املــال تك ــون
�إما حقوقا مادية  ،و�إما معنوية  ،و�إما خدمات �أو عمال  ،القت�سام �أي ربح �أو خ�سارة تنتج
عن امل�شروع .
وا�ستثناء من �أحكام الفقرة ال�سابقة  ،يجوز �أن تتكون ال�شركة من �شخ�ص واحد وفقا لأحكام
هذا القانون .
املــادة ( ) 4
يجب �أن تتخذ ال�شركات التجارية �أحد الأ�شكال الآتية :
� - 1شركة الت�ضامن .
� - 2شركة التو�صية .
� - 3شركة املحا�صة .
� - 4شركة امل�ساهمة (عامة  /مقفلة) .
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 - 5ال�شركة القاب�ضة .
 - 6ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية .
� - 7شركة ال�شخ�ص الواحد .
املــادة ( ) 5
تع ــد باطل ــة  ،كل �شركة متار�س عمال جتاريـا دون �أن تتخـذ �أحد الأ�شكـال املن�صـو�ص عليها
فـ ــي املـ ــادة ( )4مـ ــن ه ــذا القانـ ــون  ،ولكـ ـ ــل ذي م�صلح ـ ـ ــة التم�س ـ ــك ببطالنه ــا  ،وللمحكمـ ــة
�أن تق�ضي بذلك من تلقاء نف�سها .
ويكون الأ�شخا�ص الذين تعاملوا �أو ت�صرفوا با�سم ال�شركة �أو حل�سابها م�س�ؤولني �شخ�صيا ،
وبالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عما قاموا به من �أعمال �أو �أجروه من ت�صرفات .
املــادة ( ) 6
تتولــى الـ ـ ــوزارة الت�سجيـ ــل والرقابـ ــة والإ�شـ ــراف علــى جمي ــع ال�شرك ــات اخلا�ضع ــة لأحكـ ــام
هذا القانون  ،عدا �شركة امل�ساهمة العامة  ،فـينعقد االخت�صا�ص ب�ش�أنها للهيئة .
املــادة ( ) 7
يجوز للجهة املخت�صة �إ�صدار مناذج لوثائق الت�أ�سي�س .
وفـيمـ ــا ع ــدا �شركــة املحا�ص ــة  ،تك ــون وثائ ــق الت�أ�سي ــ�س متاح ــة الط ــالع اجلمه ــور  ،ويج ــب
ت�سجيلها وفقا للقوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 8
ال يجوز �أن تت�ضمن وثائق الت�أ�سي�س �أي �شرط يعفـي امل�ؤ�س�سني �أو بع�ضهم من امل�س�ؤولية
الناجمة عن ت�أ�سي�س ال�شركة  ،ويبطل كل �شرط يخالف ذلك .
املــادة ( ) 9
فـيما عدا �شركة املحا�صة  ،يجب �أن تكون وثائــق الت�أ�سـي�س والتعدي ــالت التي تطر�أ عليها
مكتوبـ ـ ــة باللغ ـ ـ ــة العربيـ ـ ــة  ،و�إال كانـ ــت باطلـ ــة  ،ولك ــل ذي م�صلح ـ ـ ــة التم�سـ ــك بالبط ـ ــالن
فـي مواجهة ال�شركاء �أو امل�ساهمني .
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املــادة ( ) 10
يجوز لل�شركاء �أو امل�ساهمني فـي مواجهة بع�ضهم بع�ضا الدفع ببطالن �أي من وثائق
الت�أ�سي ـ ــ�س لعـ ــدم كتابتهـ ــا �أو ع ــدم كتابة تعديلهـ ــا �أو عدم ت�سجيل �أي منها لدى امل�سجل ،
وال يجوز لهم هذا الدفع فـي مواجهة الغري الذي يجوز له التم�سك بوجود ال�شركة .
املــادة ( ) 11
يجـ ــب �أن يكـ ــون غ ــر�ض ال�شركة م�شروع ـ ــا  ،وكـ ــل �شركـ ــة يكون غر�ضها خمالفـ ــا للقان ــون
�أو النظام العام �أو الآداب تعد باطلة  ،ولكل ذي م�صلح ــة التم�س ــك ببطالنها  ،وللمحكم ــة
�أن تق�ضي بذلك من تلقاء نف�سها .
ويكون الأ�شخا�ص الذين تعاملوا �أو ت�صرفوا با�سم ال�شركة �أو حل�سابها م�س�ؤولني بالت�ضامن
عن االلتزامات النا�شئة عما قاموا به من �أعمال �أو �أجروه من ت�صرفات .
املــادة ( ) 12
ك ــل �شرك ــة ت�ؤ�س�س فـي ال�سلطنة تكــون عماني ــة اجلن�سي ــة  ،وتتمت ــع باملـزايـ ــا التـ ــي يقررهـ ــا
هذا القانون .
ويجب �أن تتخذ ال�سلطنة مركزا رئي�سيا لها  ،ولها �أن تتخذ فرعا �أو �أكرث داخل ال�سلطنة
�أو خارجها .
املــادة ( ) 13
يجوز ت�أ�سي�س �شركات مهنية و�شركات مب�ساهمة ر�أ�س مال �أجنبي دون �إخالل بالتزامات
ال�سلطنة باتفاقيات التجارة العاملية  .على �أن يكون املركز الرئي�سي لكل منها فـي ال�سلطنة
ومتار�س فـيها ن�شاطها .
كما يجوز ت�أ�سي�س �شركات تعمل خارج حدود ال�سلطنة (الأوف �شور) فـي املناطــق احلــرة ،
ويقر جمل�س الوزراء �أنظمة هذه ال�شركات والقواعد والإجراءات التي حتكم عملها .
وللجهة املخت�صة ت�سجيل فروع ل�شركات �أجنبية ومكاتب متثيل جتاري داخل ال�سلطنة ،
وفقا لل�شروط التي حتددها .
وال يتب ـ ـ ــع ذلك بال�ض ـ ـ ــرورة متت ـ ــع ال�شركـ ــة باحلقـ ــوق املق�ص ـ ــورة قانون ـ ـ ــا علـ ــى العمانيـ ــني
�إال �إذا كانت مملوكة بالكامل لعمانيني .
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املــادة ( ) 14
فـيمـ ــا ع ــدا �شركة املحا�صة  ،تكت�سب ال�شركة ال�شخ�صية االعتبارية من تاريخ ت�سجيلهــا ،
ومع ذلك يكون لل�شرك ــة قي ــد الت�أ�سي�س �شخ�صية اعتبارية خالل فت ــرة ت�أ�سي�سها بالق ــدر
الالزم لذلك .
ولكل ذي م�صلحة التم�سك بوجود ال�شركة فـي مواجهة امل�ؤ�س�سني رغم عدم انتهاء �إجراءات
ت�أ�سي�سها .
وال يجوز لل�شركاء �أو امل�ساهمني االحتجاج بال�شخ�صية االعتبارية لل�شركة �إال بعد ت�سجيلها .
ويكـ ــون الأ�ش ــخا�ص الذيــن تعامل ــوا �أو ت�صرفـ ــوا با�سـ ــم ال�شركـ ــة �أو حل�سابه ــا خـ ــالل فتـ ــرة
الت�أ�سي�س م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عما قاموا به من �أعمال �أو �أجروه
من ت�صرفات .
املــادة ( ) 15
يجـ ــب عل ــى ال�شركة �أن تـ ــودع لـ ــدى اجلهـ ــة املخت�ص ــة جميع القرارات واملحا�ض ــر وغريهـ ــا
مما يوجب القانون �إيداعه لديها  ،وذلك خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل لتاريخ
�صدور القرار � ،أو انعقاد اجلمعية العامة �أو حتقق الواقعة املوجبة للإيداع .
املــادة ( ) 16
فـيما عدا �شركة املحا�صة  ،يجب �أن تت�ضمن الإعالنات والعقود وامل�ستندات والإنذارات
والإي�صاالت وجميع الأوراق واملطبوعات الأخرى التي ت�صدرها ال�شركة  ،ا�سمها و�شكلها
ومركز عملها  ،وغري ذلك من البيانات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 17
يجوز للجهة املخت�صة �أن تطلب من �أي �شركة تقدمي بيانات مالية مدققة �أو �أي بيانات
�أخرى وفقا للقواعد واملواعيد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 18
ال تقبل الدعوى امل�ؤ�س�سة على الطلبات النا�شئة فـي ظل �أحكام هذا القانون �ضد �أو فـيما
بني ال�شركاء �أو امل�ساهمني فـي ال�شركة ب�ش�أن وثائق ت�أ�سي�س �أو �أعمال ال�شركة  ،كما ال تقبل
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الدع ــوى على مديري ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل ــ�س �إدارتها �أو مراقبي ح�ساباتها �أو م�صفيه ــا
�أو على ورثة �أو خلفاء �أي من املذكورين  ،ب�سبب الأعمال التي قاموا بها فـي �أثناء ممار�ستهم
مهامهم � ،إال �إذا �أقيمت خالل ( )5خم�س �سنوات تبد�أ من �أحدث تاريخ من التواريخ الآتية :
 - 1تاريخ ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل .
 - 2تاريخ حدوث الفعل �أو التق�صري الذي هو �سبب الدعوى .
 - 3تاريـ ــخ موافقـ ــة ال�شركـ ــاء �أو انعقـ ــاد اجلمعيـ ــة العامة لل�شركة الت ــي قـ ــدم املدي ـ ــر
�أو جمل�س الإدارة ح�سابا عن عمليات ال�شركة عن املدة التي ت�شمل الفعل �أو التق�صري
الذي هو �سبب الدعوى املقامة �ضد املديرين �أو جمل�س الإدارة �أو �أحد �أع�ضائه .
املــادة ( ) 19
يجب ن�شر كل ما يتعني ن�شره وفقا لأحكام هذا القانون �إلكرتونيا على النحو الذي حتدده
اجلهة املخت�صة .
ويجوز للجهة املخت�صة حتديد و�سيلة ن�شر �أخرى بالإ�ضافة �إلى الن�شر الإلكرتوين .
املــادة ( ) 20
على الهيئة و�ضع املبادئ املنظمة للحوكمة  ،تلتزم بها �شركات امل�ساهمة العامة وال�شركات
التــي متتــلك احلكومــة فـيهــا ح�ص�ص ــا  ،وللــوزارة و�ضع املبادئ املنظمــة حلوكم ــة ال�شرك ــات
الأخرى .
الف�صــــل الثانـــي
امل�ساهمــــات فــــي ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 21
تك ــون امل�ساهم ــة فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شرك ــة نقودا � ،أو ح�ص�صا عينية منقولة �أو غري منقولة ،
�أو حقوقـ ــا معنوية � ،أو خدمات �أو عمـ ــال  ،وذلك مع مراعــاة الأحكام اخلا�صــة الت ــي تنظـ ــم
كل �شكل من �أ�شكال ال�شركات الواردة فـي ن�صو�ص هذا القانون .
وحتدد بالنقود قيمة جميع امل�ساهمات فـي ر�أ�س مال ال�شركة  ،وذلك فـي وثائق ت�أ�سي�سها .
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املــادة ( ) 22
�إذا ق�ضت املحكمة املخت�صة  -بناء على طلب �أحد ال�شركاء �أو امل�ساهمني �أو ورثتهم �أو �أحد
دائن ـ ــي ال�شرك ــة  -بـ ـ�أن م�ساهم ــة �أح ــد ال�شرك ــاء �أو امل�ساهمـ ــني العينية ق ــد ق ــدرت ب�أكث ـ ــر
من قيمتها  ،وجب على ال�شريك �أو امل�ساهم �أن يدفع �إلى ال�شركة نقدا الفرق بني القيمة
املقدرة للأموال التي قدمها  ،وقيمتها احلقيقية فـي تاريخ ح�صول امل�ساهمة .
ويكـ ــون جمي ــع ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهم ــني فـي ال�شركة م�س�ؤولـ ــني بالت�ضام ــن جتاه دائنيه ــا
عن �أداء هذا الفرق لل�شركة  ،ويكون لهم حق الرجوع على ال�شريك �أو امل�ساهم الــذي قدرت
م�ساهمته ب�أكرث من قيمتها .
املــادة ( ) 23
تكون امل�ساهمات فـي ر�أ�س مال ال�شركة مت�ساوية القيمة ما مل تت�ضمن وثائق الت�أ�سي�س
خالف ذلك .
املــادة ( ) 24
�إذا تخلف �أحد ال�شركاء �أو امل�ساهمني عن تقدمي م�ساهمته فـي ر�أ�س مال ال�شركة  ،كان لباقي
ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهمـ ــني مطالبتـ ــه بتنفـيذ ما التزم به جتاهها �أو �إخراج ــه من ال�شرك ــة ،
م ــع احتفاظه ــم فـي كــل من احلالتني مبا لهم �أو مبا لل�شرك ــة من حـ ــق مطالب ــة ال�شري ــك
�أو امل�ساهم املتخلف بالتعوي�ض عن ال�ضرر املرتتب على ذلك .
املــادة ( ) 25
�إذا كانت امل�ساهمة املقدمة من �أحد ال�شركاء �أو امل�ساهمني عبارة عن حق ملكية �أو �أي حقوق
عينية �أخرى  ،يكون هذا ال�شريك �أو امل�ساهم م�س�ؤوال جتاه ال�شركة عن العيوب اخلفـية
وعيوب امللكية  ،و�ضامنا لها وفقا للقوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 26
ال يجـ ــوز للدائن ــني ال�شخ�صيــني لأح ــد ال�شركاء �أو امل�ساهمني �أن يطالبوا بت�سديد دينه ــم
من ح�صة هذا ال�شريك �أو امل�ساهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة  ،ويجــوز ل ــهم عن ــد ح ــل ال�شركــة
�أن يطالبوا بت�سديد دينهم من ح�صة ال�شريك �أو امل�ساهم فـي موجودات ال�شركة املتبقية
بعد ت�سديد ديونها .
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ومــع ذلك  ،يجــوز للدائــنني ال�شخ�صيـني ألحــد ال�شرك ــاء ف ــي �شركــة جتاريــة غيــر �شركــة
امل�ساهمة �أن يطالبوا بت�سديد دينهم من ن�صيب هذا ال�شري ــك فـي �أرباح ال�شركة كمــا ه ــي
حمددة فـي ح�ساب �أرباح وخ�سائر ال�شركة � ،أما بالن�سبة �إلى �شركة امل�ساهمة  ،فـيمكن فقط
املطالبة بالت�سديد من ح�صة امل�ساهم فـي �أن�صبة الأرباح املعتمدة للتوزيع .
ويجوز للدائنني ال�شخ�صيني لأحد امل�ساهمني فـي �شركة امل�ساهمة  -ف�ضال عن احلقوق
املن�صو�ص عليها فـي الفقرتني ال�سابقتني � -أن يطلبوا بيع �أ�سهمه فـي املزاد العلني لي�ستوفوا
حقهم من ح�صيلة البيع  ،مع مراعاة �أحكام القوانني النافذة .
املــادة ( ) 27
يكون توزيع الأرباح واخل�سائر بن�سبة امل�ساهمة فـي ر�أ�س مال ال�شركة ما مل تن�ص وثائق
الت�أ�سي ـ ــ�س على خ ـ ـ ــالف ذلك  ،وكـ ـ ـ ــل نـ ــ�ص يق�ض ــي بحرم ــان �أحـ ــد ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهمني
من امل�شاركة فـي الأرباح �أو ب�إعفائ ــه من اخل�سائـ ــر يك ــون باطـ ــال  ،ويحـ ــدد ن�صيـ ــب ال�شري ــك
�أو امل�ساهم من الأرباح �أو اخل�سائر فـي هذه احلالة بن�سبة م�ساهمته فـي ر�أ�س املــال .
املــادة ( ) 28
ال يجوز لأي �شريك �أو م�ساهم �أو مدير �أو جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضائه  -دون
موافقة جميع ال�شركاء امل�سبقة �أو اجلمعية العامـة  ،ح�سب الأحوال � -أن ي�ستعمل موجودات
ال�شركة �أو �أموالها مل�صلحته �أو مل�صلحة الغري � ،أو �أن يعقد بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
�أي اتفـ ــاق م ـ ــع ال�شركة حل�ساب ــه �أو حل�ساب �أحد �أقاربه حت ــى الدرجـ ــة الثانيـ ــة  ،وت�ستثن ــى
من ذلك العقود العادية التي تربمها ال�شركة مع زبائنها فـي �سياق ن�شاطها العادي .
وكـ ــل من يخال ـ ــف �أحكام هذه املــادة يكون م�س�ؤوال جتاه ال�شرك ــة عــن الأرباح الت ــي جناهــا
من هذه املخالفة  ،وعن الأ�ضرار الناجمة عنها  ،ويجوز �أن تقام دعوى التعويــ�ض من كل
ذي م�صلحة .
املــادة ( ) 29
ال يجوز لل�شركاء فـي �شركة جتارية دون موافقة جميع ال�شركاء امل�سبقة � ،أن يقوموا حل�سابهم
�أو حل�ساب الغيــر ب�أعمـ ــال �شبيهـ ــة ب�أعمال ال�شركـ ــة  ،وي�ستثنى من هذا القي ـ ــد ال�شرك ـ ــاء
فـي �شركات املحا�صة  ،وامل�ساهمون فـي �شركات امل�ساهمة .
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الف�صـــل الثالـــث
حتــول ال�شركــة واندماجهــا وحلهـــا وت�صفـيتهــا
الفــــرع الأول
حتــــول ال�شركــــة
املــادة ( ) 30
يج ــوز حتـول ال�شرك ــة �إلى �شك ــل �آخ ــر مــن ال�شركات بقرار ي�صـ ــدر وفق ــا للأو�ض ــاع املقـ ــررة
لتعديل وثائق الت�أ�سي�س  ،وبعد ا�ستيفاء �شروط الت�أ�سي�س لل�شكل املقرر الذي تتحول �إليه
ال�شركة  ،ويجب �أن يكون قرار التحول م�صحوبا ببيان ب�أ�صول ال�شركة وخ�صومها والقيمة
التقديرية لهذه الأ�صول واخل�صوم  ،ويجري الت�أ�شري بتحول ال�شركة لدى امل�سجل .
ويجب ن�شر قرار التحول خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره .
املــادة ( ) 31
ال يرتتب على حتول ال�شركة ن�شوء �شخ�ص اعتباري جديد  ،وتظل ال�شركة حمتفظة بعد
حتولها بحقوقها والتزاماتها ال�سابقة على التحول  ،وال يرتتب على التحول براءة ذمة
ال�شركاء املت�ضامنني من التزامات ال�شركة ال�سابقة على التحول �إال �إذا قبل الدائنون ذلك ،
ويفرت�ض هذا القبول �إذا مل يعرت�ض الدائن على التحول كتابة خــالل ( )30ثالثــني يوما
من تاريخ �إخطاره ر�سميا بقرار التحول �أو ن�شره وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
و�إذا اعرت�ض �أي من الدائنني لدى امل�سجل على حتول ال�شركة  ،فال ت�ستكمل الإجراءات
�إال بعد �سداد الدين �أو قبول الدائنني ا�ستمرار ال�ضمانات ال�سابقة املقدمة من ال�شركاء
املت�ضامنني �أو ا�ست�صدار ال�شركة قرارا من املحكمة املخت�صة برف�ض االعرتا�ض .
املــادة ( ) 32
يكون لكــل �شريــك �أو م�ساهــم فـي حالة التحول عدد من احل�ص�ص �أو الأ�سهم فـي ال�شركـ ــة
التي مت التحول �إليها يعادل قيمة احل�ص�ص �أو الأ�سهم التي كانت له فـيها قبل التحول .
و�إذا كان التحول �إلى �شركة حمدودة امل�س�ؤولية وكانت قيمة ح�ص�ص ال�شريك �أقل من احلد
الأدنى لقيمة احل�صة فـي ال�شركة  ،وجب على ال�شريك تكملتها نقدا خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ �إخطاره  ،و�إال اعترب من�سحبا من ال�شركة  ،ويتم الوفاء بقيمة ح�صته ح�سب
القيمة ال�سوقية فـي تاريخ التحول .
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الفــرع الثانـــي
اندمــاج ال�شركـــة
املــادة ( ) 33
يجــوز ل�شرك ــة �أو �أكثــر  -و�إن كانت قيد الت�صفـية � -أن تندمــج فـي �شركة �أخــرى مــن �شكلهــا
�أو من �شكل �آخر  ،ويكون االندماج ب�إحدى الطريقتني الآتيتني :
 - 1ال�ضم  :وهو حل �شركة �أو �أكرث ونقل �أ�صولها والتزاماتها �إلى �شركة قائمة .
 - 2املـ ـ ـ ــزج  :وهـو حــل �شركتــني �أو �أكثــر وت�أ�سي�س �شركة جدي ــدة تنتق ــل �إليه ــا �أ�ص ــول
والتزامات كل �شركة من ال�شركات املندجمة .
م ــع مراعـ ــاة الأحكام الـ ـ ــواردة فـ ــي املـ ــواد �أرقـ ــام ()39( ، )38( ، )37( ، )36( ، )35( ، )34
من هذا القانون  ،حتدد الالئحة الإجراءات والقـواعد التي يجب على ال�شركات الراغبة
فـي االندماج مراعاتها وكيفـية تقومي �أ�صولها .
املــادة ( ) 34
ي�صدر قرار االندماج باتفاق ال�شركات الراغبة فـي االندماج طبقا لل�شروط والأو�ضاع
املقررة لتعديل وثائق الت�أ�سي�س دون اتباع �إجراءات الت�صفـية  ،ويجب �أن يبني االتفاق �أ�سماء
تلك ال�شركات وبيانات كافـية عنها وا�سم ال�شركة التي �سوف تنتج عن االندماج واملعدالت
التي �سوف يتم على �أ�سا�سها تبادل ملكية احل�ص�ص �أو الأ�سهم و�شروط تخ�صي�صها .
وفـي جميع الأحوال  ،ال ينفذ قرار االندماج �إال بعد احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة ،
وفقا لل�شكل الذي حتولت �إليه ال�شركة وت�سجيله لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 35
يتم االندماج بطريق ال�ضم باتباع الإجراءات الآتية :
 - 1ي�صدر قرار من ال�شركة املندجمة بحلها ودجمها فـي ال�شركة الداجمة .
 - 2يق ـ ــوم �صاف ـ ــي �أ�ص ــول ال�شرك ـ ــة املندجمـ ــة طبقـ ــا لآخر بيانات ماليـ ــة مدققـ ــة ،
و�إال اتخذت �إجراءات تقومي الأ�صول وفقا للقواعد املعمول بها قانونا .
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 - 3ت�صدر ال�شركة الداجمة قرارا بزيادة ر�أ�س مالها وفقا لنتيجة تقومي ال�شركة
املندجمة .
 - 4توزع زيادة ر�أ�س املــال على ال�شركاء �أو امل�ساهمني فـي ال�شركة املندجمة بن�سبة
ح�ص�صهم فـيها .
املــادة ( ) 36
يتم االندماج بطريقة املزج باتباع الإجراءات الآتية :
 - 1ت�ص ــدر كــل �شركـ ــة من ال�شركات امل ــراد دجمه ـ ــا ق ــرارا بحلهـ ــا  ،وت�أ�سي ــ�س ال�شركـ ــة
اجلديدة وفقا للقواعد املتطلبة مبوجب هذا القانون .
 - 2يتـ ــم تقوي ــم �أ�ص ــول والتزام ــات ال�شرك ـ ــات املراد دجمهـ ــا وفقا للقواعـ ــد املعمـ ــول
بها قانونا  ،ويتم حتويلها �إلى ال�شركة اجلديدة .
 - 3ت�ؤ�س�س ال�شركة اجلديدة بر�أ�س مال ال يقل عن �صافـي قـيمة �أ�صـول ال�شركات
اجلاري حلها  ،ويخ�ص�ص لكل �شركة مندجمة عدد من احل�ص�ص �أو الأ�سهم يعادل
ح�صته ـ ــا �أو �أ�سهمهـ ــا فـي ر�أ�س مال ال�شركـ ــة اجلدي ــدة  ،وت ـ ــوزع هـ ـ ــذه احل�صـ ـ ــ�ص
�أو الأ�سهـ ــم بني ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهم ــني فـي كل �شركة مندجمة بن�سب ــة ح�ص�صهــم
�أو �أ�سهمهم فـيها .
املــادة ( ) 37
يجـ ــب ن�شر قــرار االندماج خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صــدوره  ،و�إال اعتبــر
ك�أن مل يكن .
ولدائني ال�شركة �أن يعرت�ضوا على قرار االندماج لــدى امل�سجــل خــالل ( )30ثالثــني يوم ــا
م ــن تاري ــخ �إخطارهــم ر�سميــا بالقــرار �أو ن�شــره �إذا كــان فـي االندم ــاج م�س ــا�س بحقوقه ــم ،
ويجب عليهم �أن يودعوا ن�سخة من االعرتا�ض لدى اجلهة املخت�صة .
و�إذا مل تقم ال�شركة بت�سوية االعرتا�ض كان للمعرت�ض �إقامة دعوى ب�إبطال هذا القرار
�أمام املحكمة املخت�صة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي االعرتا�ض  ،ويرتتب
عل ــى االعتـ ــرا�ض لدى امل�سجل وقف �إجراءات االندم ــاج حلني قيام ال�شرك ــة بت�سويــة الأمر
مع الدائـن املعتــر�ض �أو ا�ست�صــدار أ�مــر مــن املحكم ــة املخت�صــة باال�ستمـ ــرار ف ــي إ�جـ ــراءات
االندماج �أو تنق�ضي املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة دون �إقامتها .
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املــادة ( ) 38
�إذا مل تقدم �أي اعرتا�ضات خالل فرتة الإعالن اعترب قرار االندماج نهائيا  ،وحتل ال�شركـ ــة
الداجمـ ــة �أو ال�شركـ ــة اجلديـ ــدة  -ح�سب الأح ــوال  -حم ــل ال�شركات املندجمــة فـ ــي جميــع
حقوقهــا والتزاماته ــا اعتب ــارا م ــن تاريخ ت�سجي ــل بيان ــات ال�شركــات ف ــي �سج ــالت ال�شرك ــة
الداجمة فـي حال االندماج بطريقة ال�ضم � ،أو اعتبارا من ت�سجيل ال�شركة 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 �إدارة ال�شركة التي قررت االندماج قائمة �إلى �أن ي�صبح االندماج نافذا .
الفـــرع الثالــــث
حـــل ال�شركـــة وت�صفـيتهـــا
�أوال  :احلـــل و�إجـــراءات الت�صفـيـــة
املــادة ( ) 40
مع مراعاة الأحكــام اخلا�صة بحل كـ ــل �شك ــل مــن �أ�شك ــال ال�شرك ــات  ،حتل ال�شركــة للأ�سب ــاب
التي تن�ص عليها وثائق الت�أ�سي�س  ،كما حتل للأ�سباب الآتية :
 - 1ع ــدم مزاولة ال�شركة ن�شاطها م ــن تاريخ ت�أ�سي�سها �أو توقفها عن مزاولته لأكرث
من (� )2سنتني .
 - 2حلول الأجل املحدد لل�شركة .
 - 3انتهاء الغر�ض الذي �أ�س�ست ال�شركة من �أجله �أو ا�ستحالة حتققه .
 - 4انتقال احل�ص�ص �أو الأ�سهم �إلى عدد من ال�شرك ــاء �أو امل�ساهمني يقل عــن احل ــد
املقرر قانونا .
�	- 5إذا انخف�ض ر�أ�س املــال عن احلد الأدنى الواجب توافره دون التمكن من زيادته
خالل الأجل املحدد لذلك .
 - 6إ	�ف ــال�س ال�شركـ ــة �أو خ�سارة كامــل ر�أ�س ماله ــا �أو معظمه �إذا حالــت هــذه اخل�س ــارة
دون ا�ستعمال ما تبقى من ر�أ�س املــال ا�ستعماال جمديا .
 - 7اتفاق ال�شركاء على حل ال�شركة .
-14-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1281

ويجوز حل ال�شركة بحكم ق�ضائي بناء على طلب ذوي ال�ش�أن �أو اجلهة املخت�صة .
وفـ ــي جمي ــع الأحوال  ،يجب اتخاذ �إجراءات الت�صفـية مبجرد حتقق �أي �سبب من �أ�سباب
حل ال�شركة  ،و�إذا مل تقم ال�شركة بهذه الإجراءات وجب �إجرا�ؤها مبوجب قرار ق�ضائي
بناء على طلب ذوي ال�ش�أن �أو اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 41
تعترب ال�شركة منحلة بحكم القانون من تاريخ اتفاق ال�شركاء �أو �صدور قرار اجلمعية
العامة غري العادية �أو �صدور حكم ق�ضائي نهائي  -ح�سب الأحوال  -وفق الأ�سباب املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )40من هذا القانون .
وتدخل ال�شركة مبجرد حلها فـي طور الت�صفـية  ،وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية بالقدر
الالزم لأعمال الت�صفـية  ،وت�ضاف �إلى ا�سمها خالل مدة الت�صفـية عبارة " قيد الت�صفـية " .
املــادة ( ) 42
تنتهي �سلطات جميع املخولني ب�إدارة ال�شركة من تاريخ حلها  ،ويكون كل من يجري عمال
�أو ت�صرفا با�سم ال�شركة منذ هذا التاريخ م�س�ؤوال عن الآثار وااللتزامات التي يرتبها
العمل �أو الت�صرف فـي ماله اخلا�ص  ،و�إذا �أجرى العمل �أو الت�صرف �أكرث من �شخ�ص كانوا
م�س�ؤولني بالت�ضامن عن ذلك .
ومع ذلك  ،ي�ستمـ ــر املديـ ــرون �أو جم ــل�س الإدارة فـي عمله ــم  ،وتكــون م�س�ؤوليتهــم ك�أمنـ ــاء
على موجودات ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني م�صف لها  ،ويت�سلم مهامه .
املــادة ( ) 43
يجب �أن يت�ضمن اتفاق ال�شركاء �أو قرار اجلمعية العامة غري العادية �إذا كانت الت�صفـية
اختيـ ــارا � ،أو احلكم �إذا كانت جربا  ،تعيني م�صف �أو �أكرث وحتديد �أتعابه واملدة التي يجب
�أن تنتهي خاللها الت�صفـية  ،على �أن يكون امل�صفـي من املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة املحا�سبة
واملراجعة واملعتمدين لدى اجلهة املخت�صة .
ويجـ ــب �أال تتجـ ــاوز مـ ــدة الت�صفـيـ ــة االختياري ــة ( )3ثـ ــالث �سنـ ــوات  ،وال يجـ ـ ــوز متديده ـ ــا
�إال مــن اجله ــة املخت�صــة .
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املــادة ( ) 44
يجب �أن ي ــودع املديرون �أو جمل�س �إدارة ال�شرك ــة لدى امل�سجل ن�سخ ــة من قرار الت�صفـيـ ــة
�أو من احلكم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأكرث من تاريخ �ص ــدوره  ،علـى �أن ين�شــر
الق ــرار �أو منط ــوق احلك ــم  -ح�ســب الأح ــوال  -خــالل (� )7سبعــة �أيــام م ــن تاريــخ الإي ــداع
لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 45
يكـ ــون عزل امل�صف ــي مبوجب اتفاق ال�شركاء � ،أو بقرار م ــن اجلمعي ــة العام ــة غي ــر العاديــة
�إذا كان معينا من قبلهم � ،أو مبوجب �أمر على عري�ضة من رئي�س املحكمة التي �أ�صدرت
حكم الت�صفـيــة املت�ضم ــن تعيني امل�ص ــفي  ،ويجب �أن يت�ضمـ ــن االتفاق �أو القـ ــرار �أو الأم ـ ــر
 ح�سب الأحوال  -تعيني من يحل حمل امل�صفي الذي مت عزله .املــادة ( ) 46
جتـ ــري الت�صفـية وفقا ملا ين�ص عليه القرار �أو احلكـ ــم ال�صادر ب�إجرائها  ،و�إذا لـ ــم يت�ضم ــن
كل منهما ذلك  ،اتبعت اخلطوات الآتية :
 - 1يخطر امل�صفـي جميع الدائنني بخطابــات م�سجلة بعلم الو�صول على عناوينهم
املدونة لدى ال�شرك ــة بافتتاح الت�صفـية مع دعوتهــم لتـقدي ــم مطالباتهــم �ضــد
ال�شركة  ،و�إذا كانت عناوين الدائنني غري معلومة يتم �إعالنهم ودعوتهم لتقدمي
مطالباتهم عن طريق الن�شر وفقا لأحكام هذا القانون  ،وفـي جميع الأحوال ،
مينح الإعالن للدائنني مهلة ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ الن�شر لتقدمي
مطالباتهم .
ويجـ ــب �أن يق ــوم امل�صفـ ــي ب�إج ــراء الإع ــالن خ ـ ــالل (� )7سبع ــة أ�ي ــام م ــن تاري ـ ـ ــخ
�إيداع القرار �أو احلكم ال�صادر بالت�صفـية لدى امل�سجل .
 - 2ت�سوية جميع االدعاءات ال�صحيحة املقدمة �ضــد ال�شركــة علــى �أن تراع ــى مراتــب
الديون عند الوفاء بها  ،وذلك بعد ا�ستيفاء نفقات الت�صفـية و�أتعاب امل�صفـي .
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 - 3توزيع املوجــودات املتبقيــة بني ال�شركـ ــاء �أو امل�ساهمـ ــني وفق ــا لوثائ ــق الت�أ�سي ــ�س ،
و�إذا مل تت�ضم ــن هـ ــذه الوثائـ ــق ن�صـ ــا ب ـ ــذلك  ،وجـ ــب توزيعه ـ ــا بن�سبـ ــة م�ساهم ــة
كــل منهم فـي ر�أ�س مال ال�شركة .
و�إذا مل يكن �صافـي املوجودات كافـيا لتغطية القيمة الكاملة للح�ص�ص �أو الأ�سهم  -كما هي
حمددة فـي وثائق الت�أ�سي�س  -وجب توزيع العجز بني ال�شركاء �أو امل�ساهمني بذات ن�سبة
حتمل اخل�سائر .
ثانيـــا � :صالحيــات امل�صفـــي والتزاماتـــه
املــادة ( ) 47
على امل�صفي �أن ي�سجل القرار ال�صادر بتعيينه والقيود املفرو�ضة على �سلطاته واتفاق
ال�شركاء �أو قرار اجلمعية العامة غري العادية �أو احلكم ال�صادر بذلك بطريقة الت�سجيل
املقررة لتعديل وثائق الت�أ�سي�س  ،وال يحتج قبل الغري بتعيني امل�صفـي �أو بطريقة الت�صفـية
�إال من تاريخ الت�سجيل .
املــادة ( ) 48
يقوم امل�صفـي فور ت�سلمه مهامه باال�شرتاك مع مراقب ح�سابات ال�شركة �أو مديريها � -إن
وجدوا  -بجرد �أ�صول ال�شركة وخ�صومها  ،ويجب �أن حترر قائمة مف�صلة بذلك  ،و�أن تعد
بيانات مالية لل�شركة  ،يوقع كل منها من امل�صفـي واملديرين � ،أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،
ومراقب احل�سابات .
املــادة ( ) 49
يت�سلم امل�صفي �أموال ال�شركــة ودفاترهــا وموجوداتها ووثائقها  ،ويجب �أن مي�ســك دفت ــرا
لقيــد الأعمــال املتعلقــة بالت�صفـي ــة  ،و�أن يتبــع فـي �إم�ساك ه ــذا الدفت ــر قواعــد املحا�سب ــة
املتعارف عليها .
وعلى امل�صفـي �أن ميكن ال�شركاء وامل�ساهمني والدائنني من االطالع على الدفرت اخلا�ص
بقيد الأعمال املتعلقة بالت�صفـية .
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املــادة ( ) 50
يجـ ــب �أن تت�ضمن جميع العقـ ــود والإي�صـ ــاالت والإنـ ــذارات و�أي م�ستندات �أخـ ــرى ت�صـ ــدر
عن ال�شركة عبارة �صريحة ب�أنها (قيد الت�صفـية) .
املــادة ( ) 51
مع مراعاة �أي قيد ين�ص عليه القرار �أو احلكم ال�صادر بالت�صفـية يكون للم�صفـي مطلق
ال�صالحية فـي �إدارة �أعمال ال�شركة واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على �أموالها
وا�ستيفاء حقوقها و�إجناز �أعمالها العالقة  ،واتخاذ جميع ما يلزم لت�صفـية موجوداتها
والوفاء بديونها  ،كما يكون له ب�صفة خا�صة متثيل ال�شركة �أمام الغري و�أمام الق�ضاء فـيما
يقام منها �أو عليها  ،وغري ذلك من ال�صالحيات التي تبينها الالئحة .
و�إذا ت�ضمـ ــن الق ــرار �أو احلك ــم ال�ص ــادر بالت�صفـية تعيني �أكثــر من م�صـ ــف  ،وجـ ــب عليه ــم
�أن يعملوا جمتمعني ما مل يخولهم القرار �أو احلكم حق العمل بانفراد  ،ويكونون م�س�ؤولني
بالت�ضامن عن تعوي�ض ال�ضرر الذي يلحق بال�شركة وال�شركاء �أو امل�ساهمني والغري نتيجة
جتاوزهم حدود �سلطاتهم �أو نتيجة الأخطاء التي قد يرتكبونها فـي �أداء �أعمالهم .
املــادة ( ) 52
يجب على امل�صـفـي اتخاذ الإجراءات الالزمة ال�ستـيفاء ما لل�شركة من حـقوق لدى الغري ،
و�أن يودع فـي ح�ساب ال�شركة قيد الت�صفـية املبالغ التي يتقا�ضاها با�سمها فـي �أحد امل�صارف ،
وذلك خالل يوم عمل على الأكرث من وقت قب�ضها .
وال يجوز للم�صفي �أن يتخلى عن �أي ت�أمني �أو �ضمان � ،أو �أن يقبل �أي ت�أمني لل�شركة ب�أقل
من قيمته احلالية .
كم ـ ــا ال يجـ ــوز للم�صفـي �أن يبيـع موجــودات ال�شرك ــة وم�شاريعه ــا جملة �إال بع ــد احل�ص ــول
عل ــى موافقــة ال�شرك ــاء �أو امل�ساهمــني �إذا كان ــت الت�صفـي ــة اختياري ــة � ،أو موافقـ ــة املحكمـ ــة
املخت�صة �إذا كانت الت�صفـية �إجبارية ما مل ين�ص القرار �أو احلكم ال�صادر بتعيني امل�صفـي
على جواز بيعها جملة .
املــادة ( ) 53
ال يجـ ــوز للم�صفـ ــي �أن يبـ ــد�أ �أعمـ ــاال جديدة �إال �إذا كانــت الزم ـ ــة لإمتـ ــام �أعمـ ــال �سابق ــة ،
و�إذا ق ــام امل�صف ـ ــي ب�أعمال جديدة ال تقت�ضيها الت�صفـي ــة كـ ــان م�س�ؤوال ف ـ ــي جمي ــع �أموال ـ ــه
عن هذه الأعمال  ،ف�إذا تعدد امل�صفون كانوا م�س�ؤولني بالت�ضامن .
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ثالثا  :انتهــاء �أعمـــال الت�صفـيــة
املــادة ( ) 54
على امل�صفـي �إنهاء الت�صفـية فـي املدة املحددة لذلك بالقرار �أو احلكم ال�صادر بالت�صفـية .
ومع مراعاة ن�ص املــادة ( )43من هذا القانون  ،يجوز للأ�سباب التي يبينها امل�صفـي متديد
املدة املحددة للت�صفـية بقرار من ال�شركاء �أو من اجلمعية العامة غري العادية �إذا كانت
الت�صفـية اختيارية � ،أو مبوجب �أمر على عري�ضة من رئي�س املحكمة املخت�صة �إذا كانت
الت�صفـية �إجبارية .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على امل�صفـي �إذا امتدت �أعمال الت�صفـية لأكرث من �سنة �أن يدعو
ال�شركاء �أو امل�ساهمني فـي نهاية كل �سنة متتد �إليها �أعمال الت�صفـية وفق �إجراءات دعوة
ال�شركـ ــاء �أو اجلمعي ــة العامـ ــة غيــر العادي ــة  ،ليعر�ض عليهم تقري ــرا عن �أعمــال الت�صفـيـ ــة
فـ ــي ال�سنة املنتهيـ ــة  ،والبيانـ ــات املــالي ــة عــن ه ــذه ال�سن ــة  ،ويجـ ــب �أن يك ـ ــون ذلك خـ ــالل
( )30ثالثني يوما على الأكرث من انتهاء ال�سنة .
املــادة ( ) 55
تلتزم ال�شركة بالأعمال والت�صرفات التي يجريها امل�صفـي با�سمها � ،إذا كانت مما تقت�ضيه
الت�صفـية .
ويكون امل�صفـي م�س�ؤوال جتاه ال�شركة وال�شركاء �أو امل�ساهمني والغري عن الأ�ضرار الناجمة
عن �أعماله �أو ت�صرفاته املخالفة للقانون  ،وعن �أعماله التي تتجاوز حدود �صالحياته ،
وعن �أي غ�ش �أو تزوير �أو �إهمال فـي �أداء مهامه  ،وكذلك عن عدم ت�صرفه ت�صرف ال�شخ�ص
احلري�ص  ،و�إذا تعدد امل�صفون كانوا م�س�ؤولني بالت�ضامن ما مل يكن لكل منهم حق العمل
بانفراد وفقا للقرار �أو احلكم ال�صادر بتعيينهم  ،وال ت�سمع الدعوى �ضد امل�صفـي ب�سبب
�أعمال الت�صفـية بعد انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء �أعمال الت�صفـية .
املــادة ( ) 56
يقدم امل�صفـي عند انتهــاء الت�صفـيــة تقريرا نهائيا  ،وح�سابــا ختامي ــا مدققـ ــا مــن مراقـ ــب
ح�سابات ال�شركة عن �أعمال الت�صفـية �إلى ال�شركاء �أو امل�ساهمني والدائنني خالل ()30
ثالثني يوما من انتهاء هذه الأعمال للموافقة عليها .
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املــادة ( ) 57
تنتهي �أعمال الت�صفـية مبوافقة ال�شركاء �أو امل�ساهمني على التقرير النهائي واحل�ساب
اخلتامي  ،ويجب �أن يودع امل�صفـي ن�سخة من موافقتهم على انتهاء الت�صفـية لدى امل�سجل
خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدورها  ،ويجب على امل�سجل �إلغاء ت�سجيل ال�شركة اعتبارا
من تاريخ �إيداعها .
وعل ــى امل�صفـ ــي �أن يقـ ــوم بن�ش ــر موافق ــة ال�شركاء �أو امل�ساهمني بانتهـ ــاء الت�صفـي ــة خـ ــالل
( )2يومني من تاريخ �إيداعها لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 58
�إذا مل تتم املوافقة على التقرير النهائي واحل�ساب اخلتامي  ،كان للم�صفـي عر�ض �أوجه
اخلالف على املحكمة املخت�صة  ،وطلب بطالن قرار الرف�ض .
وعلـ ــى امل�صف ـ ــي �أن يـ ــودع ن�سخـ ــة مـ ــن احلك ــم الـ ــذي ي�ص ــدر فـي الدع ــوى لـ ــدى امل�سج ـ ــل
خــالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدوره .
و�إذا �صدر احلكم ببطالن قرار ال�شركاء �أو امل�ساهمني وانتهاء الت�صفـية  ،وجب ن�شره وفقا
للفقرة الثانية من املــادة ( )57من هذا القانون  ،ووجب على امل�سجل �إلغاء ت�سجيل ال�شركة
اعتبارا من تاريخ �إيداع احلكم .
و�إذا �ص ــدر احلكـ ــم بت�أيي ــد قـ ــرار ال�شركــاء �أو امل�ساهم ــني  ،ج ــاز عــزل امل�صف ــي وتعي ــني �آخـ ــر
ال�ستكمال �أعمال الت�صفـية .
املــادة ( ) 59
على امل�صفـي �أن يودع ناجت الت�صفـية التي مل يت�سلمها م�ستحقوها بال�صندوق الذي قد ين�ش�أ
لهذا الغر�ض بقرار من اجلهة املخت�صة  ،على �أن يبني هذا القرار املدة التي يجب �أن تودع
هذه الأموال خاللها و�إجراءات ذلك وامل�صروفات التي ت�ستلزمها �إدارة هذه الأموال خ�صما
من قيمتها �إلى �أن يتم �صرفها مل�ستحقيها .
وي�سري على املبالغ امل�شار �إليها حكم املــادة ( )135من هذا القانون .
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البـــاب الثانـــي
�شركـــات الت�ضامــن والتو�صيـــة واملحا�صــة
الف�صـــل الأول
�شركـــة الت�ضامـــــن
املــادة ( ) 60
�شركـة الت�ضامــن هــي �شرك ــة تت�ألف من �شخ�ص ــني �أو �أكثــر مــن الأ�شخــا�ص الطبيعيـني ،
يكونون م�س�ؤولني بالت�ضامن فـي جميع �أموالهم عن التزامات ال�شركة  ،وتنتقل امل�س�ؤولية
عند وفاة �أي منهم �إلى تركته فـيما مل يوف به من التزامات .
املــادة ( ) 61
يتكون ا�سم �شركة الت�ضامن من �أ�سماء جميع ال�شركاء ويجوز �أن يقت�صر على ا�سم �شريك
�أو �أكثـ ــر مـ ــع �إ�ضافة كلمـ ــة "و�شركا�ؤه"  ،ويجب �أن يكون ا�سم ال�شركة مطابقا للحقيقــة ،
ف�إذا ا�شتمل على ا�سم �شخ�ص غري �شريك مبوافقته  ،كان هذا ال�شخ�ص م�س�ؤوال بالت�ضامن
عن ديون ال�شركة .
ويجوز �أن يكون لل�شركة ا�سم جتاري خا�ص � ،شريطــة �أن يقرتن مبا يدل علــى �أنهــا �شركــة
ت�ضامـ ــن .
املــادة ( ) 62
يجـ ــب علــى ال�شرك ــاء �أن يتقدمـ ــوا بطل ــب لت�سجيـ ــل �شركـ ــة الت�ضامـ ـ ـ ــن ووثائـ ــق ت�أ�سي�سهـ ــا
لــدى امل�سجــل  ،وذلك خ ــالل ( )30ثالثني يوم ــا م ــن تاريخ توقيع وثائــق الت�أ�سي ــ�س وفق ــا
لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 63
كـ ــل �شري ــك فـي �شركـ ــة ت�ضامـ ــن يكت�سب �صف ــة التاج ــر  ،ويعتب ــر قائم ـ ـ ــا ب�أعمال جتاري ـ ــة
حتت ا�سم ال�شركة  ،ويرتتب على �إفال�س ال�شركة �إفال�س جميع ال�شركاء فـيها .
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املــادة ( ) 64
يجوز لل�شركة �أن تبقي فـي ا�سمها ا�سم �شريك ان�سحب منها �أو توفـي �إذا قبل ذلك ال�شريك
املن�سحب � ،أو الورثة .
وال ي�س�أل ال�شريك املن�سحب عن االلتزامات التي ترتتب على ال�شركة بعد تاريخ ت�سجيل
ان�سحابه منها �إال �إذا وافق على �أن ي�ستمر ا�سمه �ضمن �أ�سماء ال�شركاء الآخرين  ،وفـي هذه
احلالة يظل ال�شريك املن�سحب م�س�ؤوال بالت�ضامن جتاه �أي �شخ�ص تعامل مع ال�شركة
بح�سن نية على �أن ين�شر هذا االن�سحاب فـي حمل الن�شر الذي حتدده الالئحة .
ويكون الورثة م�س�ؤولني بالت�ضامن فـي جميع �أموالهم جتاه �أي �شخ�ص تعامل مع ال�شركة
بح�سن نية �إذا وافقوا على ا�ستمرار ا�سم مورثهم �ضمن ا�سم ال�شركة .
املــادة ( ) 65
ال يجوز �أن تكون ح�ص�ص ال�شركاء فـي �شركة الت�ضامن ممثلة ب�أوراق قابلة للتداول .
املــادة ( ) 66
ال يجوز التنازل عن احل�ص�ص فـي �شركة الت�ضامن �إال مبوافقة جميع ال�شركاء ومبراعاة
القيود الواردة فـي وثائق الت�أ�سي�س  ،وكل اتفاق يق�ضي بجواز التنازل دون قيد يعترب باطال .
وم ـ ــع ذلك  ،يجوز لل�شريـ ــك �أن يتنازل للغري عن احلق ــوق املت�صل ــة بح�صت ــه فـي ال�شركة ،
وال يكون لهذا االتفاق �أثر �إال فـيما بني طرفـيه .
املــادة ( ) 67
لدائني ال�شركة حق الرجوع عليها فـي �أموالها  ،ولهم �أي�ضا حق الرجوع على �أي �شريك
فـي �أموالـ ــه اخلا�صــة  ،ويكون جميع ال�شركاء ملتزمني بالت�ضامن جتاه دائني ال�شرك ــة ،
وال يجوز التنفـيذ على �أموال ال�شريك ب�سبب التزامات ال�شركة �إال بعد احل�صول على حكم
نهائي فـي مواجهة ال�شركة و�إنذارها وامتناعها عن الوفاء فـي وقت منا�سب .
ويكـ ــون احلكم ال�صادر على ال�شرك ــة حج ــة عل ــى ال�شري ــك  ،و�إذا وفى �أحد ال�شركاء بدي ــن
على ال�شركة  ،جاز له �أن يرجع مبا وفاه على ال�شركة  ،وجاز له �أي�ضا �أن يرجع على ال�شركاء
الباقني  ،كل بقدر ح�صته فـي الدين  ،ف�إذا كان �أحد ال�شركاء مع�سرا حتمل تبعة هذا الإع�سار
ال�شريك الذي وفى بالدين وبقية ال�شركاء املو�سرين كل بقدر ح�صته .
-22-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1281

املــادة ( ) 68
يعد جميع ال�شركاء فـي �شركة الت�ضامن مديرين لل�شركة � ،إال �أنه يجوز �أن ين�ص فـي وثائق
الت�أ�سي�س على �أن تناط الإدارة ملدير واحد �أو �أكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني من ال�شركاء
�أو من غريهم .
و�إذا تع ــدد املديـ ـ ــرون وح ـ ــدد لك ـ ـ ــل منه ـ ــم اخت�صــا�ص معي ــن فـ ـ ــال ي�سـ ـ ـ�أل املدي ـ ــر الواح ـ ـ ــد
�إال عن الأعمال الواقعة فـي دائرة اخت�صا�صه .
ف�إذا ا�شرتط �أن يقوموا بالإدارة جمتمعني فال تكون القرارات �صحيحة �إال �إذا �صدرت
بالإجماع �أو بالأغلبية املن�صو�ص عليها فـي وثائق الت�أ�سي�س  ،ومع ذلك يجوز لكل مدير
القيام بالأعمال العاجلة التي يرتتب على تفويتها خ�سارة لل�شركة �أو �ضياع ربح عليها .
املــادة ( ) 69
يجوز لأي �شريك لي�س مديرا �أن يطلب  ،فـي �أي وقت � ،أي معلومات عن ال�شركة  ،و�أن يطلع
ويفح�ص بنف�سه � ،أو من ينوب عنه  ،دفاترهـا و�سجالتها وح�ساباتها و�أوراقهـا الأخرى  ،وله
�أي�ضا �أن يطعن �أمام املحكمة املخت�صة فـي �أي قرار ي�صدر عن املديرين يرى �أنه خمالف
للقانون �أو لوثائــق الت�أ�سي�س  ،ويقع باطال �أي اتفاق يحرم هذا ال�شري ــك �أي ــا م ــن هـ ــذه
احلقوق .
املــادة ( ) 70
�إذا ك ــان املديــر �شريك ــا ومعينـا فـي عقــد ال�شرك ــة  ،ف ــال يج ــوز عزله �إال ب�إجم ــاع ال�شركـ ــاء ،
�أو بحكم مــن املحكمــة بنــاء على طلب �أغلبيــة ال�شركــاء  ،ويرتتــب على عــزل املديــر فـي �أي
من هاتني احلالتني حل ال�شركة ما مل تن�ص وثائق الت�أ�سي�س على خالف ذلك .
و�إذا كان املدير �شريكا ومعينا فـي عقد م�ستقل عن وثائق الت�أ�سي�س �أو كان من غري ال�شركاء ،
جاز عزله ب�أغلبية ال�شركاء  ،وال يرتتب على هذا العزل حل ال�شركة .
املــادة ( ) 71
للمدير �أن يبا�شر جميع �أعمال الإدارة العادية التي تتفق وغر�ض ال�شركة  ،ما مل تن�ص
وثائق ت�أ�سي�سها على تقييد �سلطته فـي هذا اخل�صو�ص  ،وتلتزم ال�شركة بكل عمل يجريه
املدير با�سمها فـي حدود �سلطته .
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املــادة ( ) 72
ال يجوز للمدير القيام بالت�صرفات التي جتاوز الإدارة العادية �إال مبوافقة جميع ال�شركاء
�أو بن�ص �صريح فـي وثائق الت�أ�سـي�س  ،وي�ســري هذا احلظر ب�صف ــة خا�ص ــة عل ــى الت�صرفات
الآتية :
 - 1تقديــم التربعــات  ،مــا عــدا التربعات التي تتطلبها م�صلحـ ــة العمــل متـ ــى كانــت
�ضئيلة القيمة وعادية .
 - 2بيع جميع موجودات ال�شركة � ،أو جزء مهم منها .
� - 3إجـراء الرهــن �أو الت�أم ــني على موجودات ال�شرك ــة �إال ل�ضم ــان ديونه ــا املرتتبــة
فـي �سياق �أعمالها االعتيادية .
 - 4كفالة ديون الغري  ،ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق غايات ال�شركة .
املــادة ( ) 73
مع مراعاة الأحكام املنـ�صو�ص عليها فـي هـذا القانون  ،حتل �شركة الت�ضامن بوفاة �أحد
ال�شركاء �أو ان�سحابه من ال�شركة � ،أو �إذا تقرر فقدانه الأهلية � ،أو �أ�شهر �إفال�سه ما مل تن�ص
وثائق الت�أ�سي�س على خالف ذلك .
ومع ذلك � ،إذا تبق ـ ــى بال�شركـ ــة �شريكــان �أو �أكثـ ـ ــر جاز له ــم �أن يق ـ ــرروا ا�ستم ــرار ال�شركـ ـ ــة
فـيما بينهم على �أن ي�سجلوا ذلك القرار لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 74
يجوز للمحكمــة �أن تق�ضي  -بناء على طلب �أحد ال�شركاء  -بحل �شرك ــة الت�ضــامن ب�سب ــب
تق�صري �شريك �أو �أكرث فـي القيام بالتزاماته � ،أو لأي �سبب �آخر ي�ستوجب احلل .
وم ــع ذلك  ،يج ــوز لل�شرك ـ ــاء �أن يطلبـ ـ ـ ــوا من املحكمـ ــة الق�ضـاء ب�إخ ــراج ال�شريــك املق�ص ـ ــر
من ال�شركة �إذا اعترب تق�صريه �سببا كافـيا حلل ال�شركة .
املــادة ( ) 75
فـي حالـ ــة ا�ستمرار ال�شركـ ــة بعد ان�سحــاب ال�شريـ ــك �أو �إخراج ــه منه ــا �أو فقدانـ ــه �أهليتـ ــه
�أو �إفال�سه �أو وفاته ت�ؤول �إليه � ،أو �إلى ممثليه ال�شرعيني � ،أو ورثته  ،وفقا ملا يقت�ضيه احلال
قيمة ح�صته فـي ال�شركة مقدرة مبوجب قائمة جرد خا�صة منظمة بتاريخ ح�صول الواقعة
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التي �أدت �إلى ذلك  ،وفـي حال اخلالف على قيمة هذه احل�صة  ،يتم تقدير قيمتها بناء
على طلب ذوي ال�ش�أن من قبل املحكمة املخت�صة باال�ستناد �إلى تقرير خبري �أو �أكرث تعينهم
املحكمـ ــة  ،م ــا لــم يتفــق الأطــراف علــى طريقــة �أخ ــرى للتقدي ــر  ،وتدفــع قيم ــة احل�ص ــة
�إلى م�ستحقيها نقدا �أو عينا  ،وال يكون مل�ستحقيها �أي ن�صيب فـي عائدات ال�شركة الالحقة .
املــادة ( ) 76
ت�صف ــى ال�شرك ــة بعد حلها وفقا لأحكام هذا القانون ووثائق ت�أ�سي�سها � ،شريطــة �أال تخالــف
�أي �أحكام قانونية لها �صفة �إلزامية .
ويحــق جلميــع ال�شركــاء  -مبــن فـيهــم الذيــن ليــ�س لهــم حــق �إدارة ال�شرك ــة � -أن ي�شرتكــوا
ب�صورة عملية فـي القرارات التي لها ت�أثري على ت�صفـية ال�شركة .
الف�صــــل الثانــــي
�شركـــــة التو�صيــــة
املــادة ( ) 77
�شركة التو�صية هي �شركة تتكون من فئتني من ال�شركاء :
� - 1شريـ ــك مت�ضامن �أو �أكث ــر يكونـ ــون م�س�ؤولني بالت�ضام ــن فـ ــي جميـ ــع �أمواله ــم
عن التزامات ال�شركة .
� - 2شريك مو�ص �أو �أكرث تكون م�س�ؤوليتهم عن التزامات ال�شركة بقدر م�شاركتهم
فـي ر�أ�س املــال  ،على �أن يحدد مقدار تلك امل�شاركة فـي وثائق الت�أ�سي�س .
املــادة ( ) 78
يتكون ا�سـم �شركــة التو�صية من ا�ســم �شريــك مت�ضام ــن واحد �أو �أكرث مع �إ�ضافة م ــا يـ ــدل
على وجود �شركاء  ،كما يجب �أن يتبع ا�سم ال�شركة �أينما ظهر  ،بعبارة "�شركة تو�صية" .
و�إذا وافق �شريك مو�ص على �إدراج ا�سمه فـي ا�سم ال�شركة ي�صبح كال�شريك املت�ضامن
م�سـ ـ�ؤوال عـ ــن التزامات ال�شرك ــة جت ــاه �أي �شخ ــ�ص ثالــث تعام ــل بح�سـن نيــة مــع ال�شركـ ــة
على �أنه �شريك مت�ضامن .
ويجوز �أن يكون لل�شركة ا�سـم جتاري خا�ص � ،شريطــة �أن يقرتن مبا يــدل على �أنهــا �شركــة
تو�صية .
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املــادة ( ) 79
يجب على ال�شريك �أو ال�شركاء املت�ضامنني �أن يتقدموا بطلب لت�سجيل �شركة التو�صية
ووثائق ت�أ�سي�سها لدى امل�سجل خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ توقيع وثائق الت�أ�سي�س
وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 80
ال يجوز لل�شريك املو�صي �أن يتولى �إدارة ال�شركة �أو �أن ي�شارك فـيها  ،وال �أن يلزمها بت�صرفاته ،
ومع ذلك يج ــوز ل ــه بنف�سه �أو مبن ينوب عنـ ــه  ،وفـي �أي وقت � ،أن يفح�ص دفاتـ ــر ال�شرك ــة
و�سجالتها وح�ساباتها و�أوراقها الأخرى للوقوف على �سري �أعمالها وفر�صها امل�ستقبلية ،
وله �أن يت�شاور مع ال�شركــاء الآخرين حول ذلك  ،وال يعد مبمار�ست ـ ــه هذه ال�صالحيـ ــات
م�شاركا فـي �إدارة ال�شركة .
و�إذا ا�ضطلع ال�شريك املو�صي ب�أي دور فـي �إدارة ال�شركة ي�صبح م�س�ؤوال بالت�ضامن عـن �أي
التزامات تن�ش�أ فـي مواجهة ال�شركة فـي �أثناء ا�ضطالعه بذلك الدور .
املــادة ( ) 81
ال يعـ ــد ال�شري ــك املو�صي قائما ب�أعمال جتارية با�سم ال�شركة  ،وال يكت�ســب �صفــة التاجــر ،
وال ي�ؤدي �إفال�س ال�شركة �إلى �إفال�سه .
املــادة ( ) 82
ال ت�ؤدي وفاة �أحد ال�شركاء املو�صني �أو �إعــالن فقدانــه الأهليــة �أو �إ�شهــار �إفال�ســه �إل ــى حــل
�شركة التو�صية  ،ما مل تقرر املحكمة املخت�صة خالف ذلك  ،ويتولى ال�شركاء املت�ضامنون
ت�صفـية ال�شركة عند حلها .
املــادة ( ) 83
يرتتب على احلكم ب�إ�شهار �إفال�س �شركة التو�صية �إفال�س ال�شركاء املت�ضامنني فقط .
املــادة ( ) 84
تخ�ضع �شركة التو�صية جلميع الأحكام ذات ال�صلة املنظمة ل�شركة الت�ضامن فـيما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص فـي هذا القانون .
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الف�صـــل الثالــــث
�شركــــة املحا�صـــة
املــادة ( ) 85
�شرك ـ ــة املحا�ص ــة هــي �شرك ــة تت�أل ــف م ــن �شخــ�صني �أو �أكث ـ ــر م ــن الأ�شخ ـ ــا�ص الطبيعي ــني
�أو االعتباريني  ،وهي �شركة م�سترتة ال يحتج بها فـي مواجهة الغري  ،وال تتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية  ،كما ال تخ�ضع لأي من �إجراءات الت�سجيل لدى امل�سجل  ،ويجوز �إثبات عقد
�شركة املحا�صة بكافة طرق الإثبات  ،غري �أنه �إذا ك�شف �أي من ال�شركاء عن وجود �شركة
املحا�صة إ�لـى الغيـر وتعامــل معــه بهذه ال�صفة  ،تطبــق عل ــى ه ــذا العقــد الأحك ــام املنظم ــة
ل�شركة الت�ضامن وال�شريك املت�ضامن فـيها .
املــادة ( ) 86
يحدد عقد �شركة املحا�صة غر�ضها  ،وحقوق ال�شركاء والتزاماتهم وكيفـية توزيع الأرباح
واخل�سائر وطريقة �إدارة ال�شركة  ،وغري ذلك من العنا�صر الأ�سا�سية .
املــادة ( ) 87
ال يعد ال�شريك املحا�ص تاجرا  ،ما مل يقم بالعمليات التجارية بنف�سه .
البــــاب الثالـــث
�شركـــة امل�ساهمـــة
الف�صـــل الأول
الت�أ�سيـــــ�س
الفـــرع الأول الأحكـــام العامــــة
املــادة ( ) 88
�شركة امل�ساهمة هي �شركة ينق�سم ر�أ�س مالها �إلى �أ�سهــم يتم تداولها على النح ــو املقـ ــرر
قانونا .
وال ي�س�أل امل�ساهم �إال بقدر م�ساهمته فـي ر�أ�س املــال .
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املــادة ( ) 89
تت�ألـ ــف �شركة امل�ساهمة من ( )3ثالثـ ــة �أ�شخا�ص على الأق ـ ــل من الأ�شخـ ــا�ص الطبيعي ــني
�أو االعتباري ــني  ،وي�ستثنى من ذلك ال�شركات التي تن�شئها الدولة مبفردها �أو باال�شتــراك
مع �آخر .
املــادة ( ) 90
يكون لل�شركة ا�سم جتاري  ،وال يجوز �أن يكون ا�سما ل�شخ�ص طبيعي � ،إال �إذا كان غر�ض
ال�شركة ا�ستغالل براءة اختـراع م�سجلة قانونا با�سم ذلك ال�شخ�ص �أو فـي حالـ ــة التحــول
�إلى �شركة م�ساهمة  ،ويجب �أال يكون ا�سم ال�شركة م�ضلال لغاياتها �أو هويتها �أو هوية
�أع�ضائهـ ــا  ،و�أن يتب ــع ا�س ــم ال�شركـ ــة �أينمـ ــا ظهر بعب ـ ــارة "�شركة م�ساهم ــة عمانيـ ــة عامــة "
�أو امل�صطـلح (�ش.م.ع.ع) � ،أو "�شركة م�ساهمة عمانية مقفلة" �أو امل�صطلح (�ش.م.ع.م) .
و�إذا ترتــب على خمالفــة الفقــرة ال�سابق ــة وق ــوع الغي ــر ح�س ــن الني ــة فـي خط ـ�أ  ،فـيعتب ــر
الأ�شخـ ــا�ص املخالف ــون م�س�ؤولـ ــني �شخ�صي ــا جت ــاه ه ــذا الغي ــر عن الأ�ضرار التــي تلحــق به
من جراء ذلك .
املــادة ( ) 91
ال يجـ ــوز �أن يق ــل ر�أ�س املــال امل�صدر ل�شركـ ــة امل�ساهم ــة العام ــة عـ ــن ( )2000000مليونـ ــي
ريال عماين  ،و�شركة امل�ساهمة املقفلة عن ( ) 500000خم�سمائة �ألف ريال عماين .
وا�ستثنــاء مـن ذلك  ،يجــوز �أن يكـ ــون احلد الأدنـى لــر�أ�س م ــال ال�شرك ــة امل�ساهم ــة العام ــة
( )1000000مليون ريال عماين �إذا كانت نا�شئة عن طريق التحول من �شكل قانوين �آخر .
الفــــرع الثانــــي
امل�ؤ�س�ســــون
املــادة ( ) 92
يعد م�ؤ�س�سا ل�شركة امل�ساهمة كل من ا�شرتك فعليا فـي �إجراءات ت�أ�سي�سها بنية حتمل
امل�س�ؤولية النا�شئة عن ذلك .
ويعــد م�ؤ�س�س ــا ب�صفة خا�صة كل من وقع وثائق الت�أ�سي�س � ،أو قدم ح�صة نقديــة �أو عينيــة
عند ت�أ�سي�سها .
وال يعترب م�ؤ�س�سا من يقوم من غري امل�ساهمني ب�إعداد �أو مراجعة وثائق الت�أ�سي�س .
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املــادة ( ) 93
على امل�ؤ�س�س �أن يبذل فـي تعامالته مع ال�شركة قيد الت�أ�سي�س �أو حل�سابها عناية ال�شخ�ص
احلري�ص  ،ويكون امل�ؤ�س�سون م�س�ؤولني بالت�ضامن عن �أي �أ�ضرار قد تلحق ال�شركة �أو الغري
من جراء تق�صريهم .
و�إذا تلق ــى امل�ؤ�س ــ�س �أي معلومـ ــات �أو �أم ــوال تخ ـ ــ�ص ال�شرك ــة قيــد الت�أ�سيــ�س  ،وج ـ ــب عليـ ــه
�أن يحيط ال�شركة بهذه املعلومات  ،و�أن يرد �إليها تلك الأموال  ،و�أي �أرباح يكون قد ح�صل
عليها نتيجة ما تلقاه .
املــادة ( ) 94
ي�سري فـي حق ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها كل ت�صرف يجريه امل�ؤ�س�سون مع الغري با�سم ال�شركة
قيد الت�أ�سي�س �إذا كان �ضروريا لت�أ�سي�سها  ،ويجب �أن ت�صدق تلك الت�صرفات من اجلمعية
العامة الت�أ�سي�سية .
املــادة ( ) 95
يجب قبل امل�صادقة على �أي ت�صرف من الت�صرفات امل�شار �إليها فـي املــادة ( )94مــن ه ــذا
القانـ ــون �إحاط ــة اجلمعي ــة العامة الت�أ�سي�سية باحلقائ ــق املت�صلة بالت�صرف  ،ويك ــون كـ ــل
م ــن يخال ــف هذا االلت ــزام م�س�ؤوال فـي ماله اخلا�ص عما ق ــد يلح ــق ال�شرك ــة مــن �ض ــرر
من ج ــراء الت�صرف الـ ــذي مت ــت امل�صادقة عليــه  ،وتكــون امل�س�ؤولية على �سبيــل الت�ضام ــن
عند تعدد امل�س�ؤولني عن ذلك .
و�إذا ل ــم تتــم امل�صادقــة عل ــى �أي من الت�صرفـ ــات امل�ش ــار �إليهــا  ،ك ــان امل�ؤ�س�س ــون م�س�ؤولـ ــني
بالت�ضامن عن الآثار وااللتزامات النا�شئة عن الت�صرف .
املــادة ( ) 96
على امل�ؤ�س�سني �أن يختاروا من بينهم جلنة ال يقــل عــدد �أع�ضائهــا عــن ( )3ثالثــة �أع�ضاء ،
تتولى اتخاذ �إجراءات الت�أ�سي�س .
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املــادة ( ) 97
يجب �أن ت�شتمل وثائق الت�أ�سي�س ب�صفة خا�صة على البيانات الآتية :
 - 1ا�سم ال�شركة ومركز عملها الرئي�سي .
� - 2أغرا�ض ال�شركة .
 - 3مقدار ر�أ�س مال ال�شركة وعدد الأ�سهم التي ينق�سم �إليها وقيمة ال�سهم ونوعه .
� - 4أ�سم ـ ـ ــاء امل�ؤ�س�س ـ ــني وجن�سياته ــم وحمــال �إقامتهـ ـ ــم وعناوينهـ ــم وعـ ـ ــدد الأ�سه ــم
التـي ت ــم االكتتــاب بهــا مـن كــل واحـد منهـم .
 - 5عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
 - 6مدة ال�شركة �إن كانت حمددة املدة  ،وتاريخ بدئها  ،وتاريخ نهايتها .
املــادة ( ) 98
يك ــون ت�أ�سي�س �شركــة امل�ساهمـ ــة بتقدي ــم طلـ ــب الت�أ�سي ــ�س �إل ــى اجله ــة املخت�صـ ــة  ،موقعـ ــا
من ( )3ثالثة من امل�ؤ�س�سني على الأقل  ،ومرفقا به قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية .
املــادة ( ) 99
علــى اللجن ــة الت�أ�سي�سيــة �أن ترف ــق بطلـ ــب الت�أ�سي�س ن�سخ ــة من وثائ ــق الت�أ�س ــي�س موقع ــة
من جميع امل�ؤ�س�سني  ،و�أي بيان ــات �أو وثائق �أخرى حتدده ــا الالئح ــة  ،كما ترفـ ــق �شهــادة
م�صرفـية  ،تفـيد �سداد امل�ؤ�س�سني لقيمة الأ�سهم بالن�سبة ل�شركة امل�ساهمة املقفلة .
ويجب �أن يبت فـي طلب الت�أ�سي�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ تقدمي الطلب
م�ستوفـيا كافة الأوراق املطلوبة  ،و�إذا رف�ض الطلب �أو انق�ضت املهلة املحددة دون �أن يبت
فـيه  ،يحق لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم من ذلك وفق الإجراءات التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 100
على امل�ؤ�س�ســني فـي �شرك ــة امل�ساهمة العام ــة �أن يكتتبوا بن�سبة ال تق ــل ع ــن ( )%30ثالث ــني
فـي املائة  ،وال تزيــد علــى (� )%60ستني فـي املائـ ــة م ــن ر�أ�س املــال  ،ويطرح الباقــي لالكتت ــاب
العام � ،إال فـي حالة التحول �إلى �شركة م�ساهمة عامة  ،ف�إنه يجوز للم�ساهمني �أو ال�شركاء
فـي ال�شركة قبل التحول �أن يحتفظوا بن�سبة ( )%75خم�سة و�سبعني فـي املائة من ر�أ�س املــال .
وللهيئة ال�سماح للم�ؤ�س�سني فـي ال�شركة املتحولة �إلى �شركة م�ساهمة عامة متلك ن�سبة
�أعلى من الن�سبة املحددة فـي الفقرة ال�سابقة .
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وال يجوز للم�ؤ�س�س الواحد �أن يغطي �أكرث من ( )%20ع�شرين فـي املائة من ر�أ�س املــال
�ســواء با�سم ــه �أو ب�أ�سمـ ــاء �أبنائـه الق�صــر الذيـن تقـل �أعمارهم ع ــن ( )18ثمانـ ــي ع�شـ ــرة �سنة ،
�إال فـي حالـ ــة التحـ ــول  ،فـيج ــوز للم�ؤ�س�سني فـي ه ـ ــذه احلالـ ــة االحتفـ ــاظ بح�صتهم فـيمــا
لو زادت على الن�سبة املقررة لكل م�ؤ�س�س  ،كما ت�ستثنى ال�شركات اململوكة بالكامل للدولة
وال�شركات القاب�ضة من الن�سب املقررة .
وعلى امل�ؤ�س�سني تقدمي ما يفـيد االكتتاب بالن�سبة املحددة لهم للهيئة قبل اعتماد �إجراءات
االكتتاب العام .
وال يجوز للم�ؤ�س�سني �أن يكتتبوا بعد ذلك فـي الأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام .
املــادة ( ) 101
حتدد الالئحة البيانات التي يجب �أن يت�ضمنها �إعالن الإ�صدار  ،واجلهات التي تتولى
تلقي طلبات االكتتاب وعددها وم�س�ؤوليتها  ،وقواعد و�إجراءات التعامل مع املبالغ املودعة .
املــادة ( ) 102
على اللجنة الت�أ�سي�سية ن�شر �إعالن الإ�صدار بعد اعتماد ن�شرة الإ�صدار  ،وذلك وفق القواعد
واملواعيد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 103
يحرر طلب االكتتاب  -الذي يجوز �أن يكون �إلكرتونيا  -ح�سب النموذج الذي تعده الهيئة .
املــادة ( ) 104
على اللجنة الت�أ�سي�سية تعيني �إحدى ال�شركات املرخ�ص لها من قبل الهيئة كمتعهد بتغطية
الإ�صـ ــدار  ،والإف�صاح عــن التكاليــف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتعلقة بالتغطيــة  ،ويتعــني
على ال�شركة املتعهدة بالتغطية تقدمي �شهادة ت�ؤكد �أنها اطلعت على درا�سة اجلدوى املعدة
للم�شروع .
املــادة ( ) 105
للهيئة حتديد �إجراءات و�شروط االكتتاب  ،وحتديد احلدين الأدنى والأعلى لعدد الأ�سهم
الواجــب االكتت ــاب بهــا  ،واحلــاالت التي يقبــل فـي ــها طلــب االكتت ــاب  ،وح ــاالت الرف ــ�ض ،
والطريقة املقرتحة لتوزيع الأ�سهم بني املكتتبني  ،والفرتة الزمنية املحددة لإعادة املبالغ
الفائ�ضة �إليهم .
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املــادة ( ) 106
�إذا وجهت الدعوة �إلى اجلمهور لالكتتاب فـي �أ�سهم �إحدى ال�شركات تعني على امل�ؤ�س�سني
الذين ي�سهمون بتقدمي ح�ص�ص عينية �أن ي�صفوها فـي وثيقة االكتتاب  ،وحتدد الالئحة
الإجراءات الواجب اتباعها لتقومي تلك احل�ص�ص .
املــادة ( ) 107
علـ ــى امل�ؤ�س�سني �أن يوجهوا الدعوة للجمه ــور لالكتت ــاب خ ــالل م ــدة ( )30ثالث ــني يومـ ــا
من تاريخ �صدور القرار بت�أ�سي�س ال�شركة .
ويبقـ ــى االكتت ــاب مفتوحـ ــا وف ــق املـ ــدة املحـ ــددة فـ ــي ن�شـ ــرة الإ�ص ــدار مبـ ــا ال يج ـ ــاوز ()15
خم�سة ع�شر يوما  ،وللهيئة عند االقت�ضاء ال�سماح بتمديدها ملدة مماثلة .
املــادة ( ) 108
علــى اللجنــة الت�أ�سي�سية دع ــوة اجلمعي ــة العامــة الت�أ�سي�سية لالجتم ــاع ف ــي املك ــان واملوع ــد
الذي حتدده ن�شرة الإ�صدار  ،ويجب �إخطار اجلهة املخت�صة مبوعد انعقاد هذه اجلمعية ،
وللجهة املخت�صة �إيفاد مراقب حل�ضور االجتماع .
املــادة ( ) 109
ير�أ�س اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية �أحد �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية  ،وال يكون انعقاد اجلمعية
�صحيحا �إال �إذا ح�ضر االجتماع � ،شخ�صيا �أو بالإنابة  ،م�ساهمون ميثلون ( )%65خم�سة
و�ستني فـي املائة من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل  ،و�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب تتم الدعوة
�إلى جمعية ثانيـة ملناق�شة جدول الأعمال ذاته  ،وي�شت ــرط ل�صح ــة الإناب ــة �أن تك ــون ثابت ــة
بتفوي�ض كتابي .
تكون قرارات اجلمعية الثانية �صحيحة مهما كان عدد الأ�سهم املمثلة � ،شــرط �أن تعق ــد
هذه اجلمعية خالل (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ اجلمعية الأولى  ،وذلك بالن�شر وفقا
لأحكام هذا القانون قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية الثانية ب ـ (� )7سبعة �أيام على الأقل ،
وتتخذ اجلمعية قراراتها بالأغلبية املطلقة للأ�صوات التي اقرتعت .
-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1281

املــادة ( ) 110
على اللجنة الت�أ�سي�سية �أن تقدم �إلى اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية تقريرا يت�ضمن املعلومات
الوافـية عن الإجــراءات التي اتخ ــذت  ،واملبال ــغ التي �أنفقت فـي �سبيــل ت�أ�سيــ�س ال�شركـ ــة
والت�صرفات التي �أجريت نيابة عن ال�شركة قيد الت�أ�سي�س .
املــادة ( ) 111
تخت�ص اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية مبا ي�أتي :
 - 1التحقق من مراعاة ال�شروط الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركة .
 - 2املوافقة على �إجراء تعديالت على النظام الأ�سا�سي لل�شركة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
 - 3امل�صادقة على الإجراءات والنفقات والت�صرفات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ()110
من هذا القانون .
 - 4انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة الأول .
 - 5تعيني مراقب �أو مراقبي احل�سابات .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى يت�ضمنها النظام الأ�سا�سي لل�شركة .
املــادة ( ) 112
يجب على ال�شركات التي تزاول �أعمالها وفقا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية التقيد فـيما
جتريه من ت�صرفات ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وتتولى اجلهة املخت�صة �إ�صدار الئحة
خا�صة تت�ضمن ت�شكيل جلنة �شرعية ونظامها واخت�صا�صاتها .
املــادة ( ) 113
دون الإخالل باحلق فـي طلب احلكم ببطالن ال�شركة �إذا وقع عيب فـي �إجراءات ت�أ�سي�سها ،
يكــون لكــل ذي م�صلحــة خ ــالل ( )3ث ــالث �سن ــوات من تاري ــخ الت�أ�سيــ�س �أن ينـ ــذر ال�شرك ــة
بت�صحيح العيب  ،ف�إذا مل تبادر �إلى الت�صحيح خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ الإنذار
كان له طلب احلكم بحلها  ،وللمحكمة املخت�صة �أن حتدد مهلة ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر
لت�صحيح البطالن �إن كان ممكنا  ،ف�إذا تعذر ذلك  ،تق�ضي املحكمة بحل ال�شركة  ،ويجب
ت�صفـيتها باعتبارها �شركة واقعية  ،وذلك دون الإخالل بحق الغري فـي التعوي�ض عن ذلك
�إن كان له مقت�ض .
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املــادة ( ) 114
ال يجوز لل�شركة االحتجاج ببطالنها لعيب فـي �إجراءات الت�أ�سي�س  ،ويكون م�ؤ�س�سو ال�شركة
م�س�ؤولني بالت�ضامن عن الأ�ضرار الناجمة عن حل ال�شركة ب�سبب التق�صري فـي �إجراءات
ت�أ�سي�سها .
املــادة ( ) 115
يجب على �أول جمل�س �إدارة ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل خ ــالل ( )15خم�سة ع ــ�شر يوما
من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية  ،ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولني
بالت�ضامن عن الأ�ضرار الناجتة عن عدم �إجراء هذا الت�سجيل .
املــادة ( ) 116
على ال�شركـة �أن متكــن اجلمهور مـن االطــالع علــى نظامه ــا الأ�سا�ســي فـي مرك ــز عمله ــا
الرئي�سـ ــي  ،وفـي موقعهـ ــا على �شبكة املعلومات العاملية  ،ويح ــق لكل �شخ�ص �أن يح�صــل
على ن�سخة مطابقة للأ�صل مقابل مبلغ يحدده جمل�س �إدارة ال�شركة بعد موافقة اجلهة
املخت�صة .
املــادة ( ) 117
يجب على جملــ�س الإدارة و�ضع لوائــح داخليــة لتنظيم �إدارة ال�شركــة و�أعمالها و�ش�ؤون
العاملني بها خالل �سنة من تاريخ ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل  ،وذلك وفق ال�ضوابط
التي حتددها الالئحة .
الف�صـــل الثانـــي
ر�أ�س مــــال ال�شركـــة
الفـــرع الأول
الأ�سهــــــــم
املــادة ( ) 118
يكون لل�شركة ر�أ�س مال م�صدر  ،ويجوز �أن يحدد نظامها الأ�سا�سي ر�أ�س مال مرخ�صا به
يجاوز ر�أ�س مالها امل�صدر .
ويكون ر�أ�س مال ال�شركة ممثال ب�أ�سهم قابلة للتداول على النحو املقرر قانونا .
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ويحظر على ال�شركة �إ�صدار " �أ�سهــم ت�أ�سيــ�س " � ،أو " �سن ــدات متتــع " � ،أو �أي �ســندات �أخ ــرى
متنح امل�ؤ�س�سني � ،أو �أي �شخــ�ص �آخــر حقــا فــي جــزء من مدخول ال�شركة �أو �أرباح ــها ب ــدون
م�ساهمة مالئمة م�سبقة فـي ر�أ�س املــال .
املــادة ( ) 119
ال يجوز �أن تكون ملكية ال�سهم لأكرث من �شخ�ص �إال فـي حالة املرياث  ،على �أن ميثل
الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم  ،و�إال مثلهم من يرد ا�سمه �أوال فـي �سجل م�ساهمي
ال�شركة .
ويكون الورثة م�س�ؤولني بالتـ�ضامن فـيما بينهم عن االلتزامات التي ترتبها هـذه امللكية ،
وال يجوز الت�صرف فـي ال�سهم اململوك للورثة �إال مبوافقـتهم جميعا �أو وكيلهم القانوين .
املــادة ( ) 120
يجوز تخفـي�ض قيمة ال�سهم عن طريق جتزئته  ،كما يجوز زيادة قيمتــه بطريــق دمــج
الأ�سهم فـي بع�ضها  ،وذلك بقرار من جمل�س �إدارة ال�شركة .
املــادة ( ) 121
تتمتع الأ�سهم بحقوق مت�ساوية ومالزمة مللكيتها  ،وتتمثل �أهم هذه احلقوق فـي قب�ض
�أن�صبة الأرباح املعلن عنها فـي اجلمعية العامة  ،و�أف�ضلية االكتتاب فـي الأ�سهم اجلديدة ،
والت�صرف فـي الأ�سهم  ،واحل�صول على ن�سخة من البيانات املــالية  ،واالطالع على �سجل
امل�ساهمني  ،وح�ضور اجلمعيات العامة  ،والت�صويت على ما يعر�ض فـيها من مو�ضوعات
واالطالع على حما�ضرها  ،وطلب وقف �أو �إبطال �أي قرار ت�صدره اجلمعيات العامة
�أو جمل�س الإدارة باملخالفة للقانون �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو لوائحها الداخلية ،
ومقا�ض ـ ــاة �أع�ضـ ــاء جملـ ـ ــ�س الإدارة ومراقـ ــب احل�سابـ ــات  ،وذلك بالأ�صال ـ ـ ــة �أو بالإنابـ ـ ــة
عن امل�ساهمني �أو عن ال�شركة  ،وحق اال�شرتاك فـي توزيع موجودات ال�شركة عند الت�صفـية .
املــادة ( ) 122
يجـ ــوز �أن ين�ص النظــام الأ�سا�ســي لل�شركــة علــى تقريــر بعـ ــ�ض االمتي ــازات لبع ــ�ض الأ�سه ــم
فـي الت�صويت �أو الأرباح �أو ناجت الت�صفـية �أو غري ذلك من احلقوق  ،على �أن تت�ساوى الأ�سهم
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من ذات النوع فـي احلقوق �أو االمتيازات �أو القيود  ،وال يجوز تعديل احلقوق �أو االمتيازات
�أو القيود املتعلقة بنوع من الأ�سهم �إال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية  ،ومبوافقة
ثلثي امل�ساهمني مالكي هذا النوع من الأ�سهم .
املــادة ( ) 123
يجوز �إ�صدار �أ�سهم متتع بالن�سبة �إلى ال�شركات التي ين�ص نظامها الأ�سا�سي على ا�ستهالك
�أ�سهمه ــا قب ـ ــل انق�ضاء �أجل ال�شرك ــة  ،ب�سبــب تعلق ن�شاط ال�شركة بالتزام ا�ستغــالل مــورد
من موارد الرثوة الطبيعية � ،أو مرفق من املرافق العامة ممنوح لها ملدة حمددة � ،أو بوجه
من �أوجه اال�ستغالل مما ي�ستهلك باال�ستعمال � ،أو ينفد بعد مدة معينة  ،وت�صدر ال�شركة
�أ�سهم التمتع وفق ال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 124
يجوز لل�شركة حتويل بع�ض �أ�سهمها �إلى �شهادات �إيداع قابلة للتداول فـي الأ�سواق العاملية ،
وذلك بال�ش ــروط التي حتددهـ ــا الالئحـ ــة  ،وت�ص ــدر هذه ال�شهادات من بنك �إيـ ــداع دولـ ــي
دون �أن يرتتب على ذلك انتقال ملكية الأ�سهم �إليه .
ويجب على ال�شركة وبنك الإيداع الدويل ووكيله "بنك احلفظ الدويل" اتخاذ الإجراءات
التي تبينها الالئحة لتحويل الأ�سهم �إلى �شهادات �إيداع .
املــادة ( ) 125
يك ــون طرح الأ�سه ــم وغريه ــا م ــن الأوراق املــاليـ ــة التي ت�صدرهــا �شركــة امل�ساهمــة العام ــة
فـي اكتتاب عام �أو خا�ص وفقا للأحكام املقررة قانونا .
ويج ــوز ل�شرك ــة امل�ساهمة املقفل ـ ـ ــة طرح �أوراقه ــا املــالي ــة عـ ــدا الأ�سـهــم فـي اكتت ــاب عـ ــام ،
وذلك على النحو املقرر قانونا .
املــادة ( ) 126
يجوز �إ�ضافة ( )%2اثنني فـي املائة على الأكرث �إلى قيمة ال�سهم لتغطية م�صاريف الإ�صدار ،
و�إذا زاد املبلــغ بعـ ــد تغطي ــة امل�صاري ــف  ،يت ــم حتويلـ ــه �إلى ح�سـ ــاب االحتياط ـ ــي القانونـ ــي
�أو �إلى �أي احتياطي �آخر ين�ش�أ وفقا لأحكام هذا القانون .
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املــادة ( ) 127
ال يجوز للم�ؤ�س�سني فـي �شركة امل�ساهمــة العامــة الت�صرف فـي �أ�سهمهم قبل قيام ال�شركة
بن�شــر ميزانيتـني ع ــن (� )2سنتني ماليتني متتاليتني اعتبارا من تاريخ ت�سجيلهـ ــا  ،ويج ــوز
مد فرتة منع الت�صرف ملدة �سنة �أخرى بقرار من الهيئة على �أال يخل ذلك بحق امل�ؤ�س�سني
فـي �إجراء رهن من الدرجة الثانية على تلك الأ�سهم .
وي�ستثنى من ذلك حـ ــاالت التنـازل عن الأ�سهم اململوكـ ــة للدولـ ــة � ،أو التن ــازل عن الأ�سه ــم
بني امل�ؤ�س�سني �أنف�سهم  ،وحاالت الإرث  ،وكذلك �شركة امل�ساهمة العامة التي تن�ش�أ عن طريق
حتول �شركة قائمة � ،شريطة �أن تكون قد �أكملت (� )2سنتني على الأق ــل قبل تاريخ التحول .
املــادة ( ) 128
يكون انتقال ملكية �أ�سهم ال�شركة ب�إثباته فـي �سجل امل�ساهمني  ،وال تعتد ال�شركة مبلكية
�أي م�ساهم لأي �سهم ما مل ت�سجل ب�سجل امل�ساهمني اخلا�ص بها .
الفـــرع الثانـــي
توزيـــع الأربــــاح واخل�سائـــر
املــادة ( ) 129
يكون توزيع الأرباح ال�سنوية �أو املرحلية بقرار من اجلمعية العامة العادية بناء على �أحدث
البيانات املــالية املدققة .
ويجــوز مبوافقــة اجلمعي ــة العامة العادية حتويــل جــزء من الأرب ــاح ال�صافـيــة �إلــى �أ�سهــم
تخ�ص�ص للم�ساهمني  ،ويرتتب على ذلك زيادة ر�أ�س املــال امل�صدر بقيمة هذه الأ�سهم .
املــادة ( ) 130
ال يجوز توزيع �أرباح على امل�ساهمني فـي احلاالت الآتية :
�	- 1إذا ترتب على التوزيع امل�سا�س بقدرة ال�شركة على �أداء ديونها والتزاماتها املــالية
فـي مواعيدها .
�	- 2إذا كان التوزيع ناجتا عن �أرباح �صورية .
� - 3إذا حلقت بال�شركة خ�سارة  ،ومل تتم تغطيتها بالكامل .
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ولدائني ال�شركة �أن يطلبوا من املحكمة املخت�صة �إبطال �أي توزيع يتم باملخالفة لذلك ،
ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين اقرتحوا التوزيع �أو وافقوا عليه م�س�ؤولني بالت�ضامن
قبل الدائنني فـي حدود ما يحكم ببطالن توزيعه من الأرباح .
املــادة ( ) 131
ال يجوز �إجراء �أي توزيع �إال من الأرباح ال�صافـية بعد خ�صم جميع التكاليف الالزمة
وجتنيـ ــب اال�ستهالك ــات واملخ�ص�ص ــات واالحتياطي ــات الت ــي يج ــب جتنيبهــا مبــا ف ــي ذلك
ما تخ�ص�صه ال�شركة من الأرباح لزيادة ر�أ�س مالها .
املــادة ( ) 132
على جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يقتطع من الأرباح ال�صافـية لكل �سنة مالية  -بعد خ�صم
ال�ضرائب  -ن�سبة ( )%10ع�شرة فـي املائة لتكوين احتياطي قانوين �إلى �أن يبلغ ثلث ر�أ�س
م ــال ال�شركة على الأق ــل  ،ويجوز ا�ستخدام ه ــذا االحتياطــي فـي تغطية خ�سائر ال�شرك ــة ،
وف ـ ــي زيادة ر�أ�س ماله ــا عـ ــن طريـ ــق �إ�ص ـ ــدار �أ�سهـ ــم  ،وال يج ــوز توزيع ـ ــه ك�أن�صب ـ ــة �أرب ـ ــاح
على امل�ساهمني �إال فـي حالة قيام ال�شركة بتخفـي�ض ر�أ�س مالها على �أال يقل االحتياطي
القانوين عن ثلث ر�أ�س املــال بعد التخفـي�ض .
املــادة ( ) 133
لل�شركة تكوين ح�سابات احتياطية اختيارية ال جتاوز ( )%20ع�شرين فـي املائة من الأرباح
ال�صافـي ــة لك ــل �سنة مالي ــة بعد خ�ص ــم ال�ضرائ ــب واالحتياطــي القانونــي  ،ويجــوز بقــرار
من اجلمعية العامة العادية توزيع �أن�صبة الأرباح من هذا االحتياطي .
املــادة ( ) 134
على ال�شركة �أن تودع �أن�صبة الأرباح التي مل يت�سلمها م�ستحقوها فـي ال�صندوق الذي ين�ش�أ
بقرار من اجلهة املخت�صة لهذا الغر�ض  ،على �أن يبني هذا القرار املدة التي يجب �أن تودع
هذه الأموال خاللها و�إجراءات ذلك وامل�صروفات التي ت�ستلزمها �إدارة هذه الأموال خ�صما
من قيمتها �إلى �أن يتم �صرفها مل�ستحقيها .
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املــادة ( ) 135
ت�ؤول ملكية الأموال املودعة بال�صندوق  -امل�شار �إليه فـي املــادة ( )134من هذا القانون -
�إلى اجلهة املخت�صة بعد انق�ضاء مدة ( )15خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ الإيداع � ،إذا مل يتم
ت�سلمه ــا من م�ستحقيه ــا بع ــد �إخطارهــم ر�سميا والن�شر فـي �صحيفتني يوميتــني ملرتــني
قبل انق�ضاء املدة امل�شار �إليها ب�سنة واحدة على الأقل  ،وتخ�ص�ص للأعمال اخلريية .
الفــــرع الثالـــــث
تغييــــر ر�أ�س املــال
�أوال  :زيــــادة ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 136
يجـ ــوز بقـ ــرار من اجلمعيـ ــة العام ــة غي ــر العادي ــة زي ـ ــادة ر�أ�س مال ال�شرك ــة املرخ ــ�ص بـه ،
�أو ر�أ�س مالها امل�صدر �إذا مل يكن لها ر�أ�س مال مرخ�ص به .
ويجـ ــوز بقـ ــرار من جملــ�س الإدارة زيـ ــادة ر�أ�س املــال امل�صـ ــدر �إن كـ ــان لل�شركـ ــة ر�أ�س مـ ــال
مرخ�ص به  ،ب�شرط �أن تكون الزيادة فـي حدود ر�أ�س املــال املرخ�ص به .
املــادة ( ) 137
يجوز �أن تكون زيادة ر�أ�س املــال امل�صدر عن طريق امل�ساهمة بح�صة عينية �أو حتويل ديون
ال�شركة �إلى �أ�سهم .
املــادة ( ) 138
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخـ�صي�ص بع�ض �أ�سهم الزيادة فـي ر�أ�س املــال
امل�صدر للعاملني بال�شركة  ،وذلك مبا ال يجاوز ( )%5خم�سة فـي املائة من هذه الأ�سهم وفق
القواعد وال�شروط التي تبينها الالئحة .
املــادة ( ) 139
يجــوز بقــرار من اجلمعيــة العامــة غيــر العادي ــة تخ�صي ــ�ص �أ�سه ــم الزي ــادة فـي ر�أ�س املــال
مل�صلحة �شخ�ص معني �أو �أكرث  ،وذلك وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
-39-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1281

املــادة ( ) 140
لك ــل م�ساهـ ــم فـي حالة طرح �أ�سهم الزيـ ـ ــادة ف ـ ــي ر�أ�س املــال ح ـ ـ ــق الأف�ضليـ ــة فـي االكتتـ ــاب
فـي هذه الأ�سهم � ،أو التنازل عن حقه هذا وفقا للإجراءات وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
و�إذا مل يتم االكتتاب فـي �أ�سهم الزيادة �أو بع�ضها من قبل امل�ساهمني خالل املدة املحددة ،
وجب على جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يقوم بطرحهـ ــا لالكتتاب وفقا لأحكـ ــام قانـ ــون �س ــوق
ر�أ�س املــال � ،أو تخفـي�ض قيمة الزيادة فـي ر�أ�س املــال مبا يعادل قيمة الأ�سهم التي مل يتم
االكتتاب فـيها .
وللجمعيـة العام ــة غي ــر العاديــة �أن تقرر عر�ض �أ�سهم الزيـ ـ ــادة لالكتت ــاب الع ــام مبا�ش ــرة
دون عر�ضها م�سبقا على م�ساهمي ال�شركة .
ثانيــا  :تخفيــ�ض ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 141
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخفـي�ض ر�أ�س املــال امل�صدر �إذا كان يفوق
حاجـ ــة ال�شركة ب�شرط �أال يرتتب على ذلك انخفا�ض ر�أ�س املــال عن احلــد الأدن ــى املق ــرر
فـي هذا القانون .
كما يجوز بقرار من هذه اجلمعية تخفـي�ض ر�أ�س املــال امل�صدر �إذا تكبدت ال�شركة خ�سائر
وقامـ ــت ب�شطبهـ ــا  ،و�إذا ترتـ ــب على ذلك انخف ــا�ض ر�أ�س املـ ــال عــن احل ــد الأدن ــى  ،وجـ ــب
على ال�شركة �أن تتخذ �إجراءات زيادته �إلى ذلك احلد خالل �سنة من تاريخ ال�شطب .
املــادة ( ) 142
على ال�شركة � -إذا قامت بتخفـي�ض ر�أ�س املــال وفقا حلكم الفقرة الأولى من املــادة ()141
من هذا القانون � -أن تن�شر قرار التخفـي�ض خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ
�صدوره  ،مع دعوة الدائنني لتقدمي اعرتا�ضاتهم .
وللدائنني االعرتا�ض على هذا القرار لدى اجلهة املخت�صة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ الن�شر .
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وللمعرت�ض �إقامة دعوى ب�إبطال قرار اجلمعية بالتخفـي�ض لدى املحكمة املخت�صة خالل
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االعرتا�ض .
ويرتتـ ــب علـ ــى االعرتا�ض وقف قرار تخفـي�ض ر�أ�س املــال حتى يتم الف�ص ــل فـي الدعوى ،
�أو تنق�ضي املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة دون �إقامتها .
ثالثـــا � :شـــراء ال�شركـــة لأ�سهمهــا
املــادة ( ) 143
يجــوز لل�شركــة �أن ت�شتــري بعــ�ض �أ�سهمه ــا بقرار من جملــ�س الإدارة فـي احلــاالت ووفقــا
لل�ضواب ــط التــي حتدده ــا الالئحة  ،ب�شرط �أال يرتتب على ال�شــراء انخفــا�ض ر�أ�س مالهــا
عن احلد الأدنى املقرر قانونا �أو ت�أثر قدرتها على الوفاء بديونها .
املــادة ( ) 144
ال يجوز لل�شركة دفع قيمة �شراء �أ�سهمها �إال من الأرباح ال�صافـيــة  ،وا�ستثنــاء مــن ذلك ،
يجوز دفع قيمــة �شراء الأ�سهــم من م�صــدر مالــي �آخ ــر � ،شريطة �أال ي�ؤثر ذلك على ق ــدرة
ال�شركة خالل ال�سنة املــالية التالية لتاريخ ال�شراء على الوفاء بديونها � ،أو على ا�ستمرار
ن�شاطها .
املــادة ( ) 145
يجب �أن ي�صدر جمل�س �إدارة ال�شركة بيانا يت�ضمن �شروط ال�شراء وحتديد امل�صادر املــالية
املتاحة للوفاء بديون ال�شركة وا�ستمرار ن�شاطها .
املــادة ( ) 146
يجب �أن يتم �شراء الأ�سهم خالل ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ �صدور قرار ال�شراء ،
و�إال اعترب القرار ك�أن مل يكن  ،ويجوز تعديل قرار �شراء الأ�سهم �أو �إلغا�ؤه خالل هذا الأجل
بالطريقة التي �صدر بها  ،وال يرتتب على تعديل القرار متديد مدة ال�شراء امل�شار �إليها .
-41-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1281

الفــــرع الرابــــع
احلفــــاظ علــى ر�أ�س املــال
املــادة ( ) 147
يجب �أن يتخذ جمل�س �إدارة ال�شركة كافة الإجراءات التي تكفل احلفاظ على ر�أ�س مالها ،
وعلى املجل�س فـي حالة خ�سارة ال�شركة ( )%25خم�سة وع�شرين فـي املائة من ر�أ�س مالها ،
�أن يتخذ ما يلزم من �إجراءات ملعاجلة الأ�سباب التي �أدت �إلى هذه اخل�سائر و�إعادة ال�شركة
�إلى الربحية  ،وعليه �أن يدعو اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد فـي حالة خ�سارة
ال�شركة ( )%50خم�سني فـي املائة من ر�أ�س مالها التخاذ ما يلزم من قرارات فـي هذا ال�ش�أن ،
على �أن تنعقد اجلمعية خالل ( )30ثالث ــني يومـ ــا على الأكرث من تاري ــخ حتقـ ــق املجل ــ�س
من ن�سبة اخل�سارة امل�شار �إليها .
وللجهة املخت�صة دعوة اجلمعية لالنعقاد من تلقاء نف�سها � ،أو بناء على طلب من ذوي
امل�صلحة .
ويكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات  -فـي جميع الأحوال  -م�س�ؤولني بالت�ضامن
عن �أي �أ�ضرار تن� أش� عن تق�صريهم فـي عدم اتخاذ ما يلزم للحفاظ على ر�أ�س مال ال�شركة .
املــادة ( ) 148
للجهة املخت�صة � -إذا ارتكبت ال�شركة ما ي�ضر مب�صالح امل�ساهمني فـيها �أو املتعاملني معها
�أو دائنيـ ــها � ،أو �إذا قـ ــام خطر يهـ ــدد ا�ستقرار �س ـ ــوق ر�أ�س املـ ـ ــال � -أن تتخـ ــذ واح ــدا �أو �أكث ـ ــر
من التدابري الآتية :
 - 1توجيه تنبيه �إلى ال�شركة يت�ضمن �أ�سباب اخلطر �أو ال�ضرر  ،والعمل على �إزالتها .
 - 2تعيني ع�ضو مراقب فـي جمل�س �إدارة ال�شركة للمدة التي حتددها اجلهة املخت�صة ،
ويكون لهذا الع�ض ــو امل�شاركة ف ــي مناق�شـ ـ ــات املجل�س  ،وت�سجيل ر�أيه فـيم ــا يتخ ــذ
من قرارات دون �أن يكون له �صوت معدود .
� - 3إلزام رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة بدعوة اجلمعية العامة �أو املجل�س �إلى االنعقاد
التخاذ ما يلزم نحو �إزالة �أ�سباب اخلطر � ،أو ال�ضرر فـي املـ ــدة التي حت ــدد لإزالتهـ ــا
من قبل اجلهة املخت�صة .
ويح�ضر اجتماع اجلمعية العامة �أو جمل�س الإدارة ممثل �أو �أكرث عن اجلهة املخت�صة
دون �أن يكون له �صوت معدود .
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 - 4حل جمل�س الإدارة وتعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت لإزالة �أ�سباب اخلطر � ،أو ال�ضرر ،
وت�سيري �أعمال ال�شركة حلني اختيار جمل�س �إدارة جديد .
 - 5منع ال�شركة من مزاولة بع�ض �أغرا�ضها حتى زوال �أ�سباب اخلطر �أو ال�ضرر .
 - 6من ــع ال�شرك ــة من مزاولة كل �أغرا�ضها ملدة حمددة يجوز متديدها حل ــني زوال
�أ�سباب اخلطر �أو ال�ضرر .
ويكون التـظلم من القرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن وفق الإجراءات التي تبينها الالئحة .
الف�صــل الثالـــث
ال�سنـــدات وال�صكـــوك
املــادة ( ) 149
يجوز لل�شركة �أن ت�صدر  -مقابل املبالغ التي تقرت�ضها � -سندات �أو �صكوكا قابلة للتداول
وفقا لأحكام قانون �سوق ر�أ�س املــال  ،ووفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
ويجــوز �أن ينـ ــ�ص النظـ ــام الأ�سا�سي لل�شركة على حظر �إ�صــدار �سنـدات �أو �صك ــوك �أو احل ــد
من �سلطة ال�شركة فـي �إ�صدارها .
املــادة ( ) 150
على ال�شركة مراعاة الأحكام اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املــال عند �إ�صدار �سندات �أو �صكوك
تتحول تلقائيا عند حلول موعدها �إلى �أ�سهم � ،أو قابلة للتحويل .
املــادة ( ) 151
�إذا ت�ضمنت �شروط الإ�صدار قابلية ال�سندات �أو ال�صكوك للتحويل �إلى �أ�سهم  ،فال يجوز
حتويلها قبل انق�ضاء (� )2سنتني على الأقل من تاريخ �إ�صدارها  ،ويكون حلملة ال�سندات
�أو مالك ال�صكوك بعد انق�ضاء هذه املدة اخليار بني قبول حتويلها �إلى �أ�سهم �أو ا�سرتداد
قيمتها .
وحلملـ ــة ال�سن ــدات �أو م ــالك ال�صكـ ــوك ا�سرتداد قيمته ــا قب ــل حل ــول تاري ــخ ا�ستحقاقه ــا
فـي حالة حل ال�شركة .
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املــادة ( ) 152
تكون ال�سندات �أو ال�صكوك ا�سمية  ،ويجب �أن تدفع قيمتها بالكامل عند االكتتاب فـيها ،
ويجب �أن تكون جميع �سندات �أو �صكوك الإ�صدار الواحد بقيمة واحدة  ،وبذات اال�ستحقاق ،
ومدته .
املــادة ( ) 153
ال يجـ ــوز جتزئ ــة ال�سنـ ــد �أو ال�ص ــك � ،أو �أن تكـ ــون ملكيت ــه م�شرتك ــة بني �أكث ــر م ــن �شخـ ــ�ص
�إال فـي حالة املرياث  ،على �أن ميثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم  ،و�إال مثلهم
من يرد ا�سمــه �أوال فـي �سجــل حمل ــة ال�سن ــدات �أو م ــالك ال�صك ــوك  ،وال يج ــوز الت ــ�صرف
فـي ال�سند �أو ال�صك اململوك للورثة �إال مبوافقتهم جميعا �أو مبوافقة وكيلهم القانوين .
املــادة ( ) 154
ت�شكل بحكم القانون جمعية عامة حلملة �سندات �أو مالك �صكوك الإ�صدار الواحد يكون
غر�ضها حماية م�صاحلهم امل�شرتكة  ،وحتدد الالئحة اخت�صا�صات هذه اجلمعية وكيفـية
الدعوة �إليها ومواعيد انعقادها  ،وتتحمل ال�شركة امل�صاريف اخلا�صة بذلك .
املــادة ( ) 155
ال يجـ ــوز لل�شرك ــة تغييـ ــر �ش ـ ــروط الإ�ص ــدار �أو احلقـ ـ ــوق املالزمـ ــة لل�سنـ ــدات �أو ال�صكـ ـ ــوك
�إال �إذا وافقت على ذلك اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك .
وللمكتتبني احلـق فـي �إلغاء اكتتابـاتهم  ،وا�سـرتداد قيـمتها �إذا مل تتقيد ال�شـركة ب�شروط
الإ�صدار .
املــادة ( ) 156
تتمتع ال�سندات �أو ال�صكوك للإ�صدار الواحد بحقوق مت�ساوية ومالزمة لها وفق ما ين�ص
عليه النظام الأ�سا�سي لل�شركة وما يت�ضمنه قرار اجلمعية العامة لل�شركة �أو جمل�س الإدارة
ب�إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك  ،وتتمثل �أهم هذه احلقوق فـي احلق فـي ا�سرتداد قيمتها
من �أموال ال�شركة  ،وحق ح�ضور اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ،
واالطالع على البيانات املــالية واحل�صول على ن�سخة منها  ،واحلق فـي عقد جمعية عامة
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حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ب�صفة خا�صة بناء على طلب ( )%10ع�شرة فـي املائة
من حاملي ال�سندات �أو مالك ال�صكوك للنظر فـي البيانات وامل�سائل املــالية  ،وحق االطالع
على حما�ضر اجلمعيات العامة لل�شركة .
املــادة ( ) 157
على جمل�س �إدارة ال�شركة �إدراج الإ�صدار لدى �سوق م�سقط للأوراق املــالية خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء االكتتاب .
وعلى ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجل حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك  ،و�أن تدرج فـي هذا
ال�سجل بيانات حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك واملبالغ املقرت�ضة منهم  ،ويجب �أن يكون
ال�سجل متاحا لالطالع من قبل حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ومن قبل امل�ساهمني .
املــادة ( ) 158
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك �صحيحا �إال �إذا ح�ضره
بالأ�صالة �أو الإنابة عدد من حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك ميثل على الأقل ثلثي
�سندات �أو �صكوك الإ�صدار  ،و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب وجب دعوة اجلمعية �إلى اجتماع
�آخر  ،ويكون هذا االجتماع �صحيحا �إذا ح�ضره عدد ميثل ثلث ال�سندات �أو ال�صكوك ،
ب�شرط �أن يتم االجتماع خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ االجتماع الأول .
وي�شرتط ل�صحة الإنابة فـي ح�ضور اجتماعات هذه اجلمعية �أن تكون ثابتة بتفوي�ض
كتابي .
وال تكون قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك باملوافقة على متديد
مهلة الوفاء بال�سندات �أو ال�صكوك �أو تخفـي�ض ال�ضمانات �صحيحا �إال �إذا ح�ضر اجلمعية
من ميثل ثلثي ال�سندات �أو ال�صكوك على الأقل .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أن ت�صدر قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك
ال�صكوك ب�أغلبية ثلثي حملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك احلا�ضرين .
املــادة ( ) 159
يكون للجمعية العامة حلملة ال�سندات �أو مالك ال�صكوك وكيل تعينه ال�شركة م�صدرة
ال�سندات �أو ال�صكوك  ،وفق ال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من اجلهة املخت�صة .
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الف�صــــل الرابـــع
�إدارة ال�شركــــة
الفـــرع الأول
�أحكــــام عامــــة
املــادة ( ) 160
يكون لكل من اجلمعية العامة العادية وغري العادية وجمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية ،
كل فـي جمال اخت�صا�صه  ،حق القي ــام بالأعمــال �أو �إجراء الت�صرفــات القانونيــة املتعلقــة
بن�شاط ال�شركة  ،وذلك فـي حدود �أحكام هذا القانون ون�صو�ص وثائق الت�أ�سي�س ولوائحها
الداخلية .
املــادة ( ) 161
يعد ملزما لل�شركة كل عمل �أو ت�صرف ي�صدر من اجلمعية العامة العادية وغري العادية ،
�أو جمل�س الإدارة � ،أو �إح ــدى جلان ــه � ،أو الإدارة التنفـيذية فـي �أثنـ ــاء ممار�سته ــم الأعمـ ــال
املعتادة .
وفـ ــي جميـ ــع الأح ـ ــوال  ،ال يحـ ــول التـ ــزام ال�شركـ ــة بالأعم ــال والت�صرف ــات امل�ش ـ ــار �إليه ــا
دون م�س�ؤولية من قام بها .
املــادة ( ) 162
للغري ح�سن النية �أن يحتج بالعمل �أو الت�صرف فـي مواجهة ال�شركة ولو كان �صادرا بالتجاوز
ل�سلطات م�صدره �أو دون �أن تتبع ب�ش�أنه الإجراءات املقررة قانونا  ،ويكون من حقه �أن يحتج
بالعمـ ــل �أو الت�صــرف  ،ولو كـ ــان من ق ــام به نيابة عن ال�شرك ــة قد مت اختيـ ــاره �أو تعيينـ ــه
على وجه غري �صحيح .
وال يعترب الغري ح�سن النية �إذا ك ــان يعل ــم � ،أو ك ــان فـي مقدوره �أن يعلـ ــم ب�أوج ــه النق ــ�ص
�أو العيب امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة .
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املــادة ( ) 163
ال يلزم ال�شخ�ص عند تعامله م ــع ال�شركة بالوق ــوف عل ــى اخت�صا�صات من يتعامـ ــل مع ــه
�أو بالتحري عما �إذا كان العمل �أو الت�صرف م�سموحا به وفقا لنظم ال�شركة طاملا �أنه يدخل
فـي نطاق ن�شاطها الذي تقوم به  ،ويعد ال�شخ�ص عاملا مبحتويات �أي وثيقة �أو عقد خا�ص
بال�شركة �أو بتعامالتها مبجرد ت�سجيلها �أو ن�شرها وفقا لأحكام هذا القانون .
الفـــرع الثانـــي
اجلمعيــــة العامــــة
املــادة ( ) 164
تخت�ص اجلمعية العامة بالبت فـي جميع الأمور التي ال تكون وفقا لأحكام هذا القانون
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة من اخت�صا�ص جمل�س الإدارة .
وتنعق ــد اجلمعي ــة العامـ ــة بدعوة من جمل ــ�س �إدارة ال�شرك ـ ــة  ،ويجــب دعوتهــا لالنعقـ ــاد
كلما �أوجب القانون �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة ذلك .
كم ــا يج ــب دعـ ــوة اجلمعية العامة عندما تدع ــو ال�ضــرورة �إلى ذلك �أو �إذا طل ــب انعقادهـ ــا
من ميثل ( )%10ع�شرة فـي املائة من ر�أ�س املــال على الأقل  ،على �أن تنعقد اجلمعية خالل
( )30ثالثني يوما على الأكرث من تاريخ قيام حالة ال�ضرورة �أو تقدمي الطلب .
و�إذا تخلـ ــف املجل ــ�س ع ــن دعـ ــوة اجلمعية لالنعقــاد خ ـ ــالل الأجـ ــل املح ــدد لـ ـ ــذلك  ،وجــب
عل ــى مراقــب احل�سابــات �إجــراء ذلك فـيم ــا ال يجــاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ انق�ضاء
الأجل امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 165
على جمل�س �إدارة ال�شركة �إعداد جدول �أعمال اجلمعية العامة  ،ويجب �أن يدرج فـي اجلدول
�أي اقتـ ــراح يقدم ــه من ميث ــل �أكرث م ــن ( )%5خم�س ــة فـ ــي املائ ــة من ر�أ�س املــال � ،شريط ــة
�أن يكون االقرتاح قد طلب �إدراجه قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية ب ـ ( )20ع�شرين يوما
على الأقل .
وعلى مراقب احل�سابات �إعداد جدول �أعمال اجلمعية فـي حالة قيامه بدعوتها �إلى االنعقاد .
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املــادة ( ) 166
ال يجـ ــوز للجمعيـ ــة العامـ ــة �أن تنظ ــر فـي غيــر املو�ضوع ــات املدرجــة فـي جــدول الأعمــال ،
ومع ذلك يكون لها النظر فـيما يطر�أ فـي �أثناء االجتماع من مو�ضوعات عاجلة متى قررت
الأغلبية املطلقة لأ�صوات احلا�ضرين نظرها .
وتكون القرارات ال�صادرة من اجلمعية ملزمة لل�شركة  ،وجلميع امل�ساهمني فـيها .
املــادة ( ) 167
ال تكون دعوة اجلمعية العامة �إلى االنعقاد �صحيحة ما مل تت�ضمن جدول الأعمال  ،ويجب
ن�شر �إعالن الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون  ،وذلك بعد اعتماده من اجلهة املخت�صة ،
و�أن تر�سل الدعوة �إلى كل م�ساهم على عنوانه امل�سجل فـي �سجل امل�ساهمني على �أن يكون
ن�شر الإعالن والدعوة قبل املوعد املحدد لالجتماع ب ـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل ،
وللجهة املخت�صة �إيفاد مراقب حل�ضور االجتماع .
وعلى جمل�س الإدارة �إيداع حم�ضر االجتماع لدى اجلهة املخت�صة خالل (� )7سبعة �أيام
حت�سب من اليوم التايل لتاريخ انعقاد اجلمعية  ،على �أن يوقع املح�ضر من �أمني ال�سر ،
ومراقب احل�سابات  ،وامل�ست�شار القانوين لل�شركة  ،ويعتمد من رئي�س االجتماع .
املــادة ( ) 168
لكل م�ساهم احلق فـي ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة بالأ�صالة �أو الإنابة  ،ويك ــون لـ ــه
�صوت واحد مقابل كل �سهم ميلكه  ،وي�شرتط ل�صحة الإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�ض كتابي .
ويجـ ــوز �أن يكـ ــون النائب من بني امل�ساهمــني �أو من غريه ــم  ،كما يجوز �أن تك ــون الإناب ــة
عن م�ساهم �أو �أكرث  ،ف�إذا كانت عن �أكرث من م�ساهم وجب �أال تكون عما يجاوز ن�سبة ()%5
خم�سة فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة  ،و�إال كانت باطلة .
وي�ستثنى من تلك الن�سبة الأ�سهم اململوكة للم�ساهم و�أبنائه الق�صر .
املــادة ( ) 169
ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أحد امل�ساهمني  ،و�إال كانت الإنابة باطلة .
ويجب ح�ضور كل �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجتماعات اجلمعية العامة  ،وللجمعية توجيه
اللوم ملن مل يح�ضر من �أع�ضاء املجل�س بغري عذر مقبول .
وال ي�ؤثر تغيبهم �أو تغيب بع�ض منهــم على �صحــة انعقــاد اجلمعيــة العامة طاملــا ا�ستوفــت
ن�صاب انعقادها القانوين .
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املــادة ( ) 170
للم�ساهم ــني الذيـ ــن ميثل ــون جمي ــع �أ�سهـ ــم ر�أ�س امل ـ ــال �أن يعقـ ــدوا جمعيـ ــة عامـ ــة للنظ ـ ــر
فـي �أي من ا ألمــور التــي يكـ ــون اتخـ ــاذ الق ــرار ب�ش�أنه ــا م ــن �صالحيـ ـ ــة اجلمعيـ ـ ــة العامـ ــة
دون التقيد بالإجراءات واملواعيد املنظمة لها فـيما عدا �إخطار اجلهة املخت�صة مبوعد
انعقاد اجلمعية العامة .
املــادة ( ) 171
ير�أ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س �إدارة الـ�شركة � ،أو نائبه �إذا تعذر ح�ضوره ،
ويتولى رئا�ستها فـي حالة تعذر ح�ضور كل منهما من يعينه جمل�س الإدارة � ،أو من يعينه
مراقب احل�سابات  ،فـي حالة تخلف املجل�س عن تعيني رئي�س لها .
ويق ــوم بتحري ــر حما�ضر االجتماع ــات �أمــني ال�سـ ــر ال ــذي تعينه اجلمعية العامـ ــة  ،ويجب
�أن تت�ضمن هذه املحا�ضر عدد ون�سبة الأ�سهم احلا�ضرة من ر�أ�س املــال ومداوالت اجلمعية
والقرارات التي تتخذها وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها  ،وكل ما يطلب امل�ساهمون
�إثباته فـي هذه املحا�ضر .
املــادة ( ) 172
يجـ ــب �أن تعق ــد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية خ ــالل ( )90ت�سع ــني يوم ــا عل ــى الأكثـ ــر
من تاريخ انتهاء ال�سنة املــالية لل�شركة .
وتخت�ص اجلمعية العامة العادية ال�سنوية على الأخ�ص مبا ي�أتي :
 - 1درا�سة تقرير جمل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املــايل خالل ال�سنة املــالية
املنتهية  ،واملوافقة عليه .
 - 2درا�سة تقرير جمل�س الإدارة عن تنظيم و�إدارة ال�شركة خالل ال�سنة املــالية املنتهية ،
واملوافقة عليه .
 - 3درا�سة تقرير مراقب احل�سابات عن البيانات املــالية املدققة لل�شركة عن ال�سنة
املــالية املنتهية واملوافقة عليه .
 - 4انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وعزلهم .
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 - 5درا�سة مقرتح توزيع �أن�صبة الأرباح على امل�ساهمني  ،واملوافقة عليه .
 - 6املوافقة على مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وبدل ح�ضور اجلل�سات .
 - 7تعيني مراقب احل�سابات لل�سنة املــالية اجلديدة  ،وحتديد �أتعابه .
املــادة ( ) 173
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره بالأ�صالة �أو الإنابة من ميثل
ن�صف �أ�سهم ر�أ�س املــال على الأقل  ،وي�شرتط ل�صحة الإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�ض كتابي ،
و�إذا ل ــم يكتم ــل هذا الن�ص ــاب وج ــب انعقاد اجلمعـ ــية خ ــالل (� )7سبعـ ــة �أي ــام على الأكث ــر
من التاريخ املحدد لالجتماع الأول  ،ويكون االجتماع الثاين �صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم ،
ويحدد تاريخ االجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة فـي االجتماع الأول .
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية  -فـي جميع الأحوال  -بالأغلبية املطلقة للأ�سهم
املمثلة فـي االجتماع .
املــادة ( ) 174
للجهة املخت�صة  -بناء على طلب امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة ال تقل عن ( )%5خم�سة
فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة � -إ�صدار قرار بوقف قرارات اجلمعية العامة لل�شركة ال�صادرة
�إ�ضرارا بهم � ،أو ال�صادرة ل�صالح فئة معينة من امل�ساهمني � ،أو جللب نفع خا�ص لأع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو غريهم  ،متى ثبت لها جدية �أ�سباب الطلب .
وال يقب ــل طل ــب �إيقاف تنفـي ــذ ق ــرارات اجلمعية العام ــة بعــد م�ضــي ( )5خم�ســة �أي ــام عمــل
من تاريخ �صدور تلك القرارات .
وعلى كل ذي م�صلحة �إقامة الدعوى لطلب �إبطال القرارات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
الأولى من هذه املــادة �أمام املحكمة املخت�صة و�إخطار اجلهة املخت�صة بن�سخة منها خالل
( )5خم�ســة �أي ــام عمــل مــن تاريخ �صـ ــدور ق ــرار �إيقــاف تنفـي ــذ ق ــرارات اجلمعيــة العامــة ،
و�إال اعترب الوقف ك�أن مل يكن .
وتنظر املحكمة دعوى بطالن قرارات اجلمعية العامة  ،ولها �أن ت�أمر على وجه اال�ستعجال
بوقف تنفـيذ قرار اجلهة املخت�صة بناء على طلب اخل�صم حلني البت فـي مو�ضوع الدعوى .
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املــادة ( ) 175
على ال�شركة متكني امل�ساهمني  ،وحملة ال�سندات ومالك ال�صكوك من االطالع على البيانات
املــالية  ،وتقارير جمل�س الإدارة  ،ومراقب احل�سابات  ،املتعلقة بال�سنة املــالية املنتهية  ،وذلك
قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة ال�سنوية ب ـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
مع مراعاة �أحكام قانون �سوق ر�أ�س املــال  ،على جمل�س �إدارة ال�شركة فـي حالة �إجراء تعديل
فـي البيانات املــالية من قبل هذه اجلمعية �أن ين�شر البيانات املــالية املعدلة  ،وموجزا
لتقرير جمل�س الإدارة فـي �إحدى ال�صحف اليومية خالل (� )7سبعة �أيام من م�صادقة
اجلمعية عليها .
املــادة ( ) 176
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بالآتي :
 - 1تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة .
وال يكون تعديل النظام الأ�سا�سي نافذا �إال �إذا متت املوافقة عليه من قبل اجلهة
املخت�صة وفقا للإجراءات التي حتددها الالئح ـ ــة  ،وعلى ال�شركة �أن تودع ن�سخة
من النظام املعدل لدى امل�سجل خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ موافقة
اجلهة املخت�صة عليه .
 - 2الت�صرف فـي موجودات ال�شركة الثابتة � ،أو فـي جزء منها ت�شكل قيمته ()%25
خم�سة وع�شرين فـي املائة ف�أكرث من �صافـي قيمة �أ�صول ال�شركة .
 - 3حتول ال�شركة �أو اندماجها �أو حلها وت�صفـيتها .
املــادة ( ) 177
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحــا �إال �إذا ح�ض ــره بالأ�صالة �أو الإناب ــة
من ميث ــل ( )%75خم�سة و�سبعي ــن فـي املائـ ــة على الأق ــل من �أ�سه ــم ر�أ�س املــال  ،وي�شرتط
ل�صحة الإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�ض كتابي  ،و�إذا مل يكتمل هذا الن�صاب وجب انعقاد
اجلمعية فـي اجتماع ثان فـي التاريخ الذي يحدد لذلك فـي الدعوة املوجهة �إلى االجتماع
الأول  ،ويكـ ــون االجتمـ ــاع الثان ــي �صحيح ـ ــا �إذا ح�ضـ ــره من ميث ــل �أكثـ ــر مـ ــن ن�ص ــف �أ�سه ــم
ر�أ�س املــال ب�شرط �أن يتم االجتماع خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من التاريخ املحدد
لالجتماع الأول .
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وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية  -فـي جميع الأحوال  -ب�أغلبية ثالثة �أرباع
الأ�سهم املمثلة فـي االجتماع ب�شرط �أن تزيد هذه الأغلبية فـي الوقت ذاته على ن�صف
ممثلي جميع �أ�سهم ر�أ�س املــال .
املــادة ( ) 178
�إذا ان�سح ـ ــب �أي مـ ــن امل�ساهمـ ــني �أو من ممثليه ــم مــن اجتمـ ــاع اجلمعي ــة العام ــة العادي ـ ــة
وغري العادية بعد �إعالن ن�صـ ــاب انعقادهــا  ،ف�إن ذلك االن�سحاب ال ي�ؤثر على �صحة انعقاد
اجلمعية وقراراتها .
الفــــرع الثالـــــث
جملــــ�س الإدارة
املــادة ( ) 179
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يحدد النظام الأ�سا�سي عدد �أع�ضائه على �أن يكون ت�شكيله
فرديا  ،وال يجوز �أن يقل عدد �أع�ضاء املجل�س عن ( )5خم�سة �أع�ضاء بالن�سبة ل�شركة
امل�ساهم ــة العامــة  ،وعن ( )3ثالثة �أع�ضاء بالن�سبة ل�شركة امل�ساهمة املقفلــة  ،كمــا ال يجــوز
�أن يزيد عدد الأع�ضاء فـي �أي منهما على (� )11أحد ع�شر ع�ضوا .
املــادة ( ) 180
يكون اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة من بني امل�ساهمني � ،أو من غريهم بطريق االنتخاب
ال�سري املبا�شر من قبل اجلمعية العامة العادية .
وحتدد الالئحة قواعد و�إجراءات و�شروط االنتخاب .
املــادة ( ) 181
يكون لكل م�ساهم عدد من الأ�صوات م�ساو لعدد ما ميلكه من �أ�سهم  ،ويجوز له توزيع
الأ�صوات التي لديه لأكرث من مر�شح  ،وال يجوز �إعطاء ال�صوت الواحد لأكرث من مر�شح .
وتك ــون م ــدة الع�ضوي ــة فـ ــي جمل ــ�س الإدارة ( )3ثــالث �سنوات من تاريخ انعقاد اجلمعي ــة
التي �أجري فـيها االنتخاب �إلى تاريخ انعقـاد اجلمعيـ ــة العامة ال�سنوية الثالثــة التي تليهـا ،
و�إذا جاوز تاريخ انعقاد هذه اجلمعية مدة ال�سنوات ( )3الثالث امل�شار �إليها  ،مدت الع�ضوية
بحكم القانون �إلى تاريخ انعقادها على �أال يجاوز ذلك نهاية املدة املحددة النعقاد اجلمعية
العامة ال�سنوية .
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املــادة ( ) 182
على جمل�س الإدارة  -فور انتخابه � -أن ينتخب من بني �أع�ضائه رئي�سا ونائبا ل ــه  ،و�أن يعني
�أمـ ــني �س ــر للمجل ــ�س  ،على �أن ي ــودع ن�سخ ــة من ق ــرار الت�شكيــل وحم�ضــر اجتم ــاع املجل ــ�س
لدى امل�سجل خالل (� )7سبعة �أيام على الأكرث من تاريخ �صدور القرار .
املــادة ( ) 183
ملجل�س الإدارة  -فـي حدود ما ين�ص عليه هذا القانون والنظام الأ�سا�سي لل�شركة  -كافة
ال�صالحيات الالزمة لت�صريف �ش ـ ـ�ؤون ال�شرك ــة  ،وعلى املجل�س تنفـيذ قرارات اجلمعية
العامة  ،واتخاذ ما يلزم لذلك من �إجراءات .
ويجوز للمجل�س �أن يفو�ض رئي�سه �أو جلنة �أو �أكرث  ،ي�ؤلفها من بني �أع�ضائه للقيام ببع�ض
اخت�صا�صاته  ،ما مل ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على خالف ذلك .
املــادة ( ) 184
ملجلـ ــ�س الإدارة فـي �سبيـ ــل ت�صري ــف �ش ـ ـ�ؤون ال�شركـ ــة اتخـ ــاذ م ــا يل ـ ــزم لتحقيـ ــق غر�ضه ـ ــا
وعلــى الأخــ�ص مــا ي ـ�أتي :
 - 1اعتماد ال�سيا�سات التجارية واملــالية واملوازنة التقديرية لل�شركة مبا يحقق �أهدافها ،
ومبا يكفل املحافظة على حقوق م�ساهميها وتنميتها .
 - 2و�ضع اخلطط الالزمة لتحقيق �أهداف ال�شركة والقيام ب�أن�شطتها فـي �ضوء الغر�ض
من ت�أ�سي�سها  ،ومراقبة هذه اخلطط وحتديثها من فرتة لأخرى .
 - 3اتخاذ �إجراءات الإف�صاح اخلا�صة بال�شركة  ،ومتابعة تطبيقها وفقا لقواعد و�شروط
الإف�صاح التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة .
 - 4مراقبة �أداء الإدارة التنفـيذية والت�أكد من ح�سن �سري العمل مبا يحقق �أهداف
ال�شركة فـي �ضوء الغر�ض من ت�أ�سي�سها .
 - 5اعتم ـ ــاد البيانـ ــات املــالية املتعلقة بن�ش ــاط ال�شركـ ــة ونتائج �أعمالها التــي تقــدم �إليــه
من الإدارة التنفـيذية مبا يف�صح عن املركز املــايل احلقيقي لل�شركة .
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املــادة ( ) 185
يحظر على جمل�س الإدارة القيام بالأعمال الآتية ما مل يرخ�ص له �صراحة مبوجب النظام
الأ�سا�سي لل�شركة �أو بقرار من اجلمعية العامـة العادية :
 - 1تقدمي التربعات  ،ما عدا التربعات التي تتطلبها م�صلحة العمل متى كانت �ضئيلة
القيمة وعادية .
� - 2إجراء الرهن على موجودات ال�شركة �أو الت�أمني عليها �إال ل�ضمان ديونها املرتتبة
فـي �سياق �أعمالها االعتيادية .
 - 3كفالة ديون الغري  ،ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق �أغرا�ض ال�شركة .
املــادة ( ) 186
رئي�س جمل�س الإدارة هو ممثل ال�شركة لدى الغري و�أمام الق�ضاء  ،وعليه تنفـيذ قرارات
املجل ــ�س  ،ولـ ــه تفوي�ض بعـ�ض اخت�صا�صاتــه لغي ــره من الأع�ض ــاء  ،ويح ــل نائـ ــب الرئيـ ــ�س
حمل الرئي�س عند غيابه .
املــادة ( ) 187
تبطل ع�ضوية من يتم انتخابه باملخالفة للأحكام املنظمة لع�ضوية جمل�س الإدارة وذلك
اعتب ــارا م ــن تاري ــخ انتخاب ــه  ،ويكـ ــون ال�شخ ــ�ص م�س ـ�ؤوال عمــا حلــق بال�شركــة مــن �أ�ضــرار
من جراء ذلك .
وتبطل القرارات التي �شارك الع�ضو فـي الت�صويت عليها بعد انتخابه باملخالفة للأحكام
املنظمة لذلك � ،إال �إذا كانت حائزة على ن�سبة الت�صويت املطلوبة ل�صحتها بدون احت�ساب
�صوت هذا الع�ضو .
املــادة ( ) 188
ت�سقط الع�ضوية بحكم القانون �إذا فقد ع�ضو جمل�س الإدارة �أحد ال�شروط الالزمة
للع�ضوية  ،وعلى الع�ضو �أن يبلغ املجل�س على الفور بذلك  ،وتبطل القرارات التي �شارك
فـي الت�صويت عليها بعد �سقوط الع�ضوية � ،إال �إذا كانت حائزة على ن�سبة الت�صويت املطلوبة
ل�صحتها بدون احت�ساب �صوت هذا الع�ضو .
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املــادة ( ) 189
على جمل�س الإدارة  -بناء على دعوة من رئي�سه � -أن يعقد ما ال يقل عن (� )4أربعة اجتماعات
فـي ال�سنة  ،على �أال تزيد املدة بني كل اجتماعني على ( )120مائة وع�شرين يوما  ،ولرئي�س
املجل�س دعوته كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .
املــادة ( ) 190
علـ ــى رئي�س جمل�س الإدارة دعوته لالنعقاد بنـ ــاء على طلب ع�ض ــو �أو �أكرث م ــن الأع�ضاء ،
ف�إذا مل يقم بذلك خالل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأكرث ينعقد املجل�س مبوج ــب �إخط ــار
يوجه من الأع�ضاء طالبي الدعوة .
املــادة ( ) 191
يجوز ب�إجماع الأع�ضاء �أن يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته با�ستخدام و�سائل االت�صال
املنا�سب ــة الت ــي تتي ــح االت�صال ال�شفهي واملرئي املتزامن بيـن الأع�ضــاء  -دون ح�ضوره ــم
فـي مكان واحد  -وب�شرط �أن يتمكن �أمني �سر املجل�س من التعرف عليهم وتدوين ما يتم
مناق�شته .
املــادة ( ) 192
ال يكون انعقاد جمل�س الإدارة �صحيحا �إال �إذا ح�ضر االجتماع ثلثا الأع�ضاء � ،أو من ينوب
عنهـ ــم  ،وت�ص ــدر الق ــرارات بالأغلبي ــة املطلق ـ ــة  ،م ــا ل ــم ين ـ ــ�ص النظ ــام الأ�سا�س ــي لل�شرك ــة
على ن�سبة �أعلى من ذلك .
املــادة ( ) 193
ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر فـي احلاالت وبال�ضوابط التي حتددها الالئحة �أيا من قراراته
عن طريق حم�ضر بالتمرير .
وفـي هذه احلالة  ،يجب على �أمني �سر املجل�س �إدراج القرارات التي مت اعتمادها بالتمرير
فـي حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة التايل على اعتمادها .
املــادة ( ) 194
يعد �أمني �سر جمل�س الإدارة حما�ضر االجتماعات  ،ويوقع عليها الأع�ضاء الذين ح�ضروا
االجتماع و�أمني ال�سر  ،وللع�ضو الذي مل يوافق على قرار اتخذه املجل�س �أن يثبت اعرتا�ضه
فـي حم�ضر االجتماع  ،ويكون املوقعون على هذه املحا�ضر م�س�ؤولني عن �صحة البيانات
الواردة فـيه .
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املــادة ( ) 195
لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينيب عنه كتابة ع�ضوا �آخر حل�ضور اجتماع �أو �أكرث للمجل�س ،
وال يجوز للع�ضو الواحد �أن يكون نائبا عن �أكرث من ع�ضو � ،أو �أن ينيب عنه ع�ضوا �آخر
لتمثيله �أكرث من ( )2مرتني متتاليتني .
ويع ــد الع�ض ــو م�ستقي ـ ــال بحك ــم القانـ ــون �إذا ل ـ ــم يح ــ�ضر اجتماع ـ ــات املجلـ ـ ــ�س ب�شخــ�صـ ــه
( )3ثالث مرات متتالية دون عذر يقبله املجل�س .
املــادة ( ) 196
على ال�شركة ت�شكيل جلنة للتدقيق من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وتعيني م�ست�شار قانوين ،
ومراقب داخلي وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 197
حتدد اجلمعية العامة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وبدل ح�ضور اجلل�سات وفقا للقواعد
التي تبينها الالئحة .
وعلى ال�شركة الإف�صاح عما يح�صل عليه الأع�ضاء من ميزات �سواء بهذه ال�صفة �أو ب�أي
�صفة كانت  ،و�أن تت�ضمن البيانات املــالية جميع ما تقا�ضاه كل ع�ضو خالل ال�سنة املــالية
ب�أي �صفة .
املــادة ( ) 198
يجوز بقرار من اجلمعية العامة العادية عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو بع�ضهم  ،وال يعتد
ب�أي ن�ص يرد فـي النظام الأ�سا�سي لل�شركة بخالف ذلك  ،ويكون العزل مبوجب اقرتاح
مثبت فـي جدول الأعمال .
وتزول الع�ضوية من تاريخ �صدور قرار العزل .
وال يج ـ ــوز �إعادة انتخاب من ت ــم عزل ــه من �أع�ض ــاء املجل�س عنـ ــد �شغ ــل الأماك ــن ال�شاغ ــرة
فـي املجل�س � ،أو عند ت�شكيل �أول جمل�س �إدارة جديد .
املــادة ( ) 199
مع مراعاة �أحكام املــادة ( )198من هذا القانون  ،على اجلمعية العامة العادية التي �أقرت
العزل �أن تنتخب  -فـي االجتماع ذاته  -جمل�س �إدارة جديدا � ،أو من يحل حمل الع�ضو
املعزول بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 200
يج ــوز للع�ض ــو �أن ي�ستقيــل من ع�ضويــة جملــ�س الإدارة مبوجــب �إخط ــار مكت ــوب يوج ــه
�إلى رئي�س املجل�س  ،و�إذا كانت اال�ستقالة من رئي�س املجل�س وجب توجيه الإخطار �إلى �أمني
�سر املجل�س  ،وتزول الع�ضوية من التاريخ املحدد فـي الإخطار .
ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ي�ستقيل ب�أكمله  ،وذلك مبوجب �إخطار مكتوب يوجه �إلى اجلمعية
العامة العادية  ،وتزول الع�ضوية فـي هذه احلالة عند انتخاب جمل�س �إدارة جديد .
املــادة ( ) 201
�إذا �شغـ ــر  -لأي �سبـ ــب من الأ�سبــاب  -مركز ع�ضو من �أع�ضاء جملــ�س الإدارة ف ــي الفتــرة
التي تقع بني جمعيتني عامتني عاديتني  ،يكون للمجل ــ�س �أن يتخــذ الآتـي  ،مــا لــم ينــ�ص
النظام الأ�سا�سي لل�شركة على خالف ذلك :
� - 1أن ميلأ املركز ال�شاغر من قائمة املر�شحني الذين مل يدخلوا املجل�س وفق �آخر
انتخابات جرت �أمام اجلمعية العامة العادية لل�شركة  ،ووفق ترتيب �أعلى الأ�صوات
التي نالها كل منهم  ،و�إذا ت�ساوى مر�شحان فـي عدد الأ�صوات  ،يتم اختيار واحد
منهم من قبل جمل�س الإدارة .
و�إذا لـ ــم تتوفـ ــر �أ�سماء فـي قائم ــة املر�شحني  ،فـيعــود للمجلــ�س اختيــار مــن ي�شغــل
ذلك املقعد حلني انعقاد �أقرب جمعية عادية .
� - 2إذا بلغت املراكز ال�شاغرة �أو عدد الأع�ضاء املعينني من قبل جمل�س الإدارة طبقا
لأحكـام البنـد ال�سابــق ن�صــف عــدد �أع�ضــاء املجل�س املنتخبني  ،وج ــب عل ــى املجل ــ�س
�أن يدعو اجلمعية العامة العادية النتخاب �أع�ضاء جدد خالل مدة (� )60ستني يوما
من تاريخ �شغور �آخر مركز  ،وذلك ل�شغل املراكز ال�شاغرة .
وفـي جميع الأحوال  ،يكمل الأع�ضاء الذين مت اختيارهم ل�شغل املراكز ال�شاغرة مدة �أ�سالفهم
املتبقية .
املــادة ( ) 202
ال يجوز لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفـيذية ا�ستغالل مركزه لتحقيق
مكا�سب ل�شخ�صه �أو لأي �شخ�ص �آخر  ،ومن يخالف ذلك يكون م�س�ؤوال جتاه ال�شركة
وامل�ساهمني والغري عن الأ�ضرار الناجتة عن ا�ستغالل مركزه  ،ويلتزم ب�أن يرد �إلى ال�شركة
ما حت�صل عليه من مكا�سب جراء ذلك  ،ولو مل يلحق ال�شركة �ضرر .
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املــادة ( ) 203
ال يجوز لع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة �أن ي�شارك فـي �إدارة �شركة �أخرى متار�س �أعماال
م�شابهة .
وال يجـ ــوز لأع�ضــاء جملـ ــ�س الإدارة والإدارة التنفـيذي ــة فـي ال�شركـ ــة �أن يقوموا حل�سابهـ ــم
�أو حل ــ�ساب الغري ب�أعم ــال م�شابهة لأعم ــال ال�شرك ــة  ،وال �أن ي�ستعملوا موج ــودات ال�شرك ــة
�أو �أموالها مل�صلحتهـم �أو مل�صلحة الغري دون موافقة م�سبقة من اجلمعي ــة العامة العادي ــة ،
وكل من يخالف �أحكام هذه املــادة يكون م�س�ؤوال جتاه ال�شركة عما يلحقها من �أ�ضرار .
املــادة ( ) 204
ال يجوز �أن يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أو غريه من الأطراف ذوي العالقة بال�شركة
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شـرة فـيمــا جتريه من �صفق ــات �أو عقود حل�سابه ــا  ،وا�ستثنــاء
من ذلك يجوز �إجراء بع�ض ال�صفقات والعقود معهم على �أن يكون ذلك وفــق ال�ضوابــط
التي ت�صدرها اجلهة املخت�صة  ،وتبني الالئحة املق�صود بالأطراف ذوي العالقة و�ضوابط
التعامالت وقواعد الإف�صاح عن هذه ال�صفقات والعقود .
وعلى ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجل تدون فـيه �أ�سماء ذوي امل�صالح من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفـيذية  ،وطبيعة هذه امل�صالح  ،وما �صدر ب�ش�أنها من موافقات �أو قرارات .
املــادة ( ) 205
على ع�ضو جمل�س الإدارة والإدارة التنفـيذية �أن يخطر ال�شركة كتابة مبا تربطه بال�شركة
من م�صالح ومبا ميلكه فـيها من �أوراق مالية  ،وذلك خالل ( )5خم�س ــة �أي ــام على الأكث ــر
من تاريخ اكت�سابه الع�ضوية �أو التعيني  ،وعليه �إبالغها ب�أي تغيري فـي ذلك .
املــادة ( ) 206
�أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولون بالتـ�ضامن جتاه ال�شـركة وامل�ساهمني والغري عـن الأ�ضرار
الناجتــة ع ــن �أعماله ــم امل�شرتك ــة املخالفـ ــة للقانون � ،أو التــي تتجـ ـ ــاوز حـ ــدود �صالحياته ــم
وعن �أي غ�ش �أو تزوير �أو خط�أ يرتـكبونه فـي �أثناء �أداء مهامهم  ،وكذلك عـن عدم ت�صرفهم
ت�صرف ال�شخ�ص احلري�ص فـي ظروف معينة .
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املــادة ( ) 207
�إذا ر�أى م�ساهم واحد �أو �أكرث ميلكون على الأقل ( )%5خم�سة فـي املائة من �أ�سهم ال�شركة ،
�أن ت�صري ــف �شـ ـ�ؤون ال�شركة قـ ــد مت �أو يتم بطريقة �ضارة مب�صالح م�ساهميها �أو بع�ضه ــم ،
�أو �أن ال�شركة تعتزم القيام بت�صرف �أو متتنع عن القيام بت�صــرف من �ش�أن ــه الإ�ض ــرار بـ ــه ،
فله احلق �أن يقدم طلبا �إلى اجلهة املخت�صة مدعوما بامل�ستندات الثبوتية لإ�صدار ما تراه
من قرارات فـي هذا ال�ش�أن .
و�إذا رف�ضت اجلـهة املخت�ص ــة الطلب �أو مل تب ــت فـيه خ ــالل ( )30ثالث ــني يوم ــا  ،فللم�ساه ــم
�أو امل�ساهم ــني الــحق فـ ــي اللجـ ــوء �إلى املحكم ــة املخت�ص ــة  ،وذلك خـ ــالل ( )10ع�ش ــرة �أيـ ــام
من تاريخ رف�ض الطلب �أو فوات تلك املدة  ،بح�سب الأحوال .
وللجهــة املخت�صــة احلــق فـي اللج ــوء �إلى املحكمــة املخت�صــة �إذا قــدرت �أن ت�صري ــف �شـ ـ�ؤون
ال�شركة قد مت �أو يتم بطريقة �ضارة مب�صالح م�ساهميها �أو بع�ضهم � ،أو �أن ال�شركة تعتزم
القيام بت�صرف �أو متتنع عن القيام بت�صرف من �ش�أنه الإ�ضرار بهم .
وتنظـ ــر املحكمـ ــة املخت�صـ ــة فـي الدعـ ــوى املقامـ ـ ـ ــة مـ ــن امل�ساهـ ـ ــم �أو من اجله ـ ـ ــة املخت�صـ ــة
على وجه اال�ستعجال فـي احلالتني الواردتني فـي الفقرتني الثانية والثالثة م ــن هذه املــادة ،
وللمحكمة �أن ت�صدر حكما ببطالن الت�صرف �أو باالمتناع عن القيام بالت�صرف مو�ضـ ــوع
الطلب �أو اال�ستمرار فـي القيام بت�صرف امتنعت عن القيام به .
املــادة ( ) 208
ملجلــ�س الإدارة �أو اجلمع ــية العامــة العادي ــة اتخـ ــاذ ق ــرار ب�إقام ــة الدعـ ــوى علـ ــى �أي ع�ض ــو
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يعترب م�س�ؤوال عن الأ�ضرار التي حلق ــت ال�شرك ــة  ،عمــال ب�أحكام
املــادة ( )206من هذا القان ــون � ،أما �إذا كانت ال�شركة قيد الت�صفـية  ،فـيكون مل�صف ــي ال�شركـ ــة
احلق فـي �إقامة الدعوى .
ولكل م�ساهم �أن يقرتح مقا�ضاة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،و�إذا مل تتنب اجلمعية العامة
العادية اقرتاحه  ،يحق له �أن يقيم الدعوى نيابـة عن ال�شركة  ،ف�إذا ق�ضــي ل�صاحلــه  ،ح ــق
له الرجوع على ال�شركة بكافة ما حتمله من نفقات .
وفـي جميع الأحوال  ،ت�سقط دعوى امل�س�ؤولية مب�ضي ( )5خم�س �سنوات من تاريخ اجتماع
جمل�س الإدارة .
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الف�صــــل اخلامـــــ�س
احل�سابــــــات
الفـــــرع الأول
ال�سـجــالت والبيانـــــات املــاليـــة
املــادة ( ) 209
على ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجالت مالية تو�ضح معامالتها ومركزها املــايل  ،على �أن يكون
إ�عـداد البيانات املــاليــة ح�ســب معاييــر التقارير املــالية الدولية وتدقيقه ــا ح�ســب معاييــر
التدقيق الدولية  ،وللجهة املخت�صة �أن ت�ضيف �أي معايري �أخرى مبا ال يتعار�ض مع تلك
املعايري .
املــادة ( ) 210
ت�شمــل البيان ــات املــالية امليزاني ــة  ،وح�ســاب الأربــاح واخل�سائ ــر  ،وبي ــان التدفـ ــق النق ــدي ،
والتغريات فـي حقوق امللكية  ،والإي�ضاحات املرافقة لذلك .
وعلى ال�شركة فـي نهايــة كــل �سنــة ماليــة � ،إعداد البيانات املــالية مبا يعك�س حقيقة و�ضع
ال�شركة وحقيقة الأرباح واخل�سائر على وجه اخل�صو�ص .
املــادة ( ) 211
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�شركــة بــدء ال�سنة املــالية ونهايتها على �أنه �إذا ت�أ�س ــ�ست ال�شرك ـ ــة
خــالل الن�صــف الأول من ال�سن ــة امليالدي ــة  ،ف�إن �سنتها املــالية تنتهي بانتهاء هــذه ال�سن ــة ،
�أما �إذا ت�أ�س�ست ال�شركة خالل الن�صف الثاين من ال�سنة امليالدية  ،ف�إن �سنتها املــالية تنتهي
بنهاية ال�سنة التالية .
املــادة ( ) 212
على ال�شركة و�ضع ال�سجالت املــالية حتت ت�صرف مراقب احل�سابات مبا ميكنه من �أداء
مهامه وفقا للقانون .
وللم�ساهمني االطالع على هذه ال�سجالت بعد تقدمي طلب بذلك �إلى الإدارة التنفـيذية ،
ف�إذا رف�ض هذا الطلب  ،وجب �أن يكون الرف�ض م�سببا .
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املــادة ( ) 213
على ال�شركة �أن حتتفظ ب�سجالتها املــالية ملدة ( )10ع�شر �سنوات تبد�أ بعد انتهاء ال�سنة
املــالية  ،وحتدد الالئحة كيفـية حفظ هذه ال�سجالت .
املــادة ( ) 214
على جمل�س �إدارة ال�شركة �أن يعد تقريرا خالل (� )60ستني يوما من انتهاء ال�سنة املــالية
عن و�ضع ال�شركة  ،و�أدائها  ،يت�ضمن على وجه اخل�صو�ص املركز املــايل لل�شركة وال�شركات
التابعة � -إن وجدت  ، -والأرباح ال�صافـية املقرتح توزيعها على امل�ساهمني  ،و�أي تغيريات
فـي ن�شاط ال�شركة �أو ال�شركات التابعة  ،وما يكون قد �أثر على و�ضع ال�شركة  ،وم�سوغات
مقدرتهـ ــا علـ ــى اال�ستمـ ــرار فـ ــي ممار�س ــة جمي ـ ــع �أن�شطتهـ ــا وحتقي ــق �أهدافه ــا  ،وغـ ـيـ ــر
ذلك من البيانات التي حتددها الالئح ــة  ،بالإ�ضافة �إلى تقرير عن مـ ــدى التزام ال�شركة
مبتطلبات احلوكمـ ــة واال�ستدامة  ،ويج ــب �أن يوق ــع ه ــذا التقري ــر من رئي ــ�س املجلـ ـ ــ�س ،
�أو نائب ــه  ،ومن ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،والرئي�س التنفـيذي �أو املدير العام .
املــادة ( ) 215
يجب �إعداد تقرير من مراقب احل�سابات طبقا ملعايري التقارير املــالية الدولية يو�ضح
حقيقـ ــة و�ض ــع ال�شركــة املــايل  ،ويت�ضم ــن  -ف�ضـال عــن البيانـات التي حتددهـا الالئحة -
ما �إذا كانت البيانات املــالية تعك�س الو�ضع املــايل احلقيقي لل�شركة .
املــادة ( ) 216
يجب �أن تعر�ض البيانات املــالية والتقارير املن�صو�ص عليها فـي املواد ال�سابقة من هذا الفرع
على اجلمعيــة العام ــة العاديـ ــة ال�سنويـ ــة  ،و�أن تر�س ــل ن�سخ ــة منه ــا �إلى اجله ــة املخت�ص ــة
قبل اعتماد جدول �أعمال اجلمعية .
و�إذا مل تعر�ض البيانات املــالية والتقارير امل�شار �إليها على اجلمعية  ،كان قرارها بالت�صديق
على احل�سابات املعرو�ضة عليها باطال .
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املــادة ( ) 217
على جمل�س الإدارة �أن ير�سل �إلى كل من امل�ساهمني ومن لهم حق ح�ضور اجلمعية العامة
العاديـ ــة ال�سنوي ــة  ،رف ــق دع ــوة احل�ض ــور موج ــزا ع ــن البيانـ ــات املــاليـ ــة املدقق ــة  ،ون�سخ ـ ــا
من تقريــري املجلــ�س  ،ومراق ــب احل�ساب ــات ب�ش�أنها  ،وذلك قب ــل اجتم ــاع اجلمعي ــة ب ــ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأقل  .ويجب �أن تودع ن�سخ من البيانات والتقارير امل�شار �إليها
وقرار اجلمعية ب�ش�أنها لدى امل�سجل خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ انعقاد اجلمعية .
املــادة ( ) 218
�إذا تبني ملجلــ�س الإدارة وج ــود �أخط ــاء فـي البيانات املــالية قبل انعقاد اجلمعي ــة العام ــة
ال�سنوية وجب عليه �أن ي�صحح الأخطاء  ،و�أن ير�سل ما يفـيد ذلك �إلى كل من امل�ساهمني ،
ومن لهم حق ح�ضور اجلمعية قبل انعقاده ــا  ،ف�إذا مل يتمكن من �إجراء الت�صحيـ ــح قب ـ ــل
انعق ـ ــاد اجلمعي ــة  ،وج ــب عل ــى اجلمعي ــة �أن ت�ؤج ــل النظـ ــر ف ـ ــي التقريـ ــر �إلى اجتماع �آخــر
ما مل يكن اخلط أ� ماديا .
وعلى املجل�س موافاة اجلهة املخت�صة بن�سخة من التقرير بعد ت�صويبه  ،و�إيداع ن�سخة منه
لدى امل�سجل خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ �إر�ساله �إلى اجلهة املخت�صة .
الفــــرع الثانــــي
مراقــــب احل�سابــــات
املــادة ( ) 219
يك ــون لل�شرك ــة مراق ــب ح�سابــات � -أو �أكرث  -من املرخ�ص لهــم مبزاول ــة مهن ــة املحا�سب ــة
واملراجع ــة املعتمديــن ل ــدى اجله ــة املخت�صــة  ،ي�ص ــدر بتعيين ــه وحتديـ ــد مكاف آ�ت ـ ــه ق ـ ــرار
من اجلمعية العامة العاديــة ال�سنويــة  ،ويبا�ش ــر مهام ــه مــن تاري ــخ تعيينه حتــى انعقـ ــاد
اجلمعية العامة العادية ال�سنوية التالية  ،ويجوز �إعادة تعيينه �سنويا  ،على �أن تراعى
�شروط و�ضوابط تعيني مراقبي احل�سابات .
املــادة ( ) 220
حت ــدد الالئحـ ــة �ش ـ ــروط و�ضوابــط تعي ــني مراقبـ ــي احل�ساب ـ ــات وم�ؤهالته ــم وحقوقه ـ ــم
وواجباتهم  ،واملنافع التي يح�صلون عليها من ال�شركة ب�أي �صفة .
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املــادة ( ) 221
للجهـ ــة املخت�ص ــة  -فـي جمي ــع الأح ــوال  -االعتـ ــرا�ض علــى مـ ــن تعين ــه اجلمعي ــة العام ــة
من مراقبي احل�سابات بقرار م�سبب خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إيداع حم�ضر
اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية الذي مت تعيني مراقب احل�سابات فـيه لــدى هــذه
اجلهة  ،وعلى ال�شركة الدعوة لعقد جمعية عامة لتعيني مراقب ح�سابات �آخر .
املــادة ( ) 222
لل�شركة عزل مراقب احل�سابات مبوجب قرار من اجلمعية العامة العادية  ،ويجب �أن تعني
اجلمعيــة مراقب ــا �آخــر فـ ــي االجتماع نف�س ــه  ،وتبني الالئحة �أحك ــام �إنه ــاء عالق ــة مـ ــراقب
احل�سابات بال�شركة .
املــادة ( ) 223
ال يجوز �أن يكون مراقب احل�سابات من امل�ؤ�س�سني � ،أو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة � ،أو الإدارة
التنفـيذية � ،أو من موظفـي ال�شركة �أو ال�شركات التابعة لها .
وال يجــوز ملراقــب احل�ساب ــات �أن يقــدم �إلى ال�شركة �أو ال�شرك ــات التابع ــة لهــا خدمات فني ــة
�أو �إدارية �أو ا�ست�شارية فـيما عدا ما حتدده اجلهة املخت�صة من خدمات .
املــادة ( ) 224
على مراقب ح�سابات ال�شركة �أن يقوم مبهامه املهنية والفنية  ،و�أن يحافظ على �أ�سرار
ال�شركة  ،وفـي جميع الأحوال  ،يكون مراقب احل�سابات م�س�ؤوال جتاه ال�شركة وامل�ساهمني
والغري عن الأ�ضرار الناجتة عن �أي غ�ش �أو تزوير �أو خط�أ يرتكبه فـي �أثناء �أداء مهامه .
املــادة ( ) 225
على مراقب احل�سابات فح�ص دفاتر ال�شركة  ،والتحقق من �أنها معدة طبقا ملعايري التقارير
املــالية الدولية  ،و�أن البيانات املــالية مطابقة لهذه الدفاتر  ،وله احل�صول على املعلومات
التي يراها �ضرورية لتنفـيذ مهامه  ،وعلى جمل�س �إدارة ال�شركة متكينه من ذلك .
ويجب �أن يح�ض ــر مراق ــب احل�سابـ ــات اجتماعات اجلمعية العامة  ،و�أن يدل ــي بر أ�ي ــه فـيما
يت�صل مبهامه .
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املــادة ( ) 226
على مراقب احل�سابات �أن يراعي  -عند �إعداد التقارير املوكلة �إليه  -كل ما يطر أ� من تغيريات
علـ ــى معاييـ ــر التقاريـ ــر املــاليـ ــة الدوليـ ــة الواجـ ــب اتباعها فـي �إع ـ ــداد البيانـ ــات املــالي ـ ــة ،
ومبا ال يخالف القوانني واللوائح املعتمدة من اجلهة املخت�صة .
و�إذا �أعد التقرير باملخالفة ملا تفر�ضه تلك القوانني واللوائح  ،كان قرار اجلمعية العامة
العادية ال�سنوية بالت�صديق عليه باطال .
و�إذا عني �أكرث من مراقب للح�سابات بال�شركة  ،كانوا م�س�ؤولني بالت�ضامن عن الأ�ضرار
الناجمة عن املخالفات التي يرتكبونها .
الف�صــــل ال�ســـاد�س
ال�شركـــة القاب�ضــة وال�شركـــة التابعــة
املــادة ( ) 227
ال�شركة القاب�ضة هي �شركة م�ساهمة تقوم بال�سيطرة املــالية والإدارية على �شركة �أو �أكرث
م�ساهمـ ــة كانــت �أو حمــدودة امل�س�ؤولية ت�صبح تابع ــة له ــا  ،وذلك من خ ــالل متـ ــلك ()%51
واحد وخم�سني فـي املائة على الأقل من �أ�سهم �أو ح�ص�ص كل �شركة من تلك ال�شركات .
وتتولى ال�شركة القاب�ضة ا�ستثمار �أموالها من خالل ال�شركات التابعة لها .
وال يجــوز لل�شركــة القاب�ضــة متلك ح�ص�ص فـي �شرك ــات الت�ضام ــن �أو التو�صي ــة � ،أو مت ــلك
�أي �أ�سهم فـي ال�شركات القاب�ضة الأخرى .
وت�سري فـي �ش�أن ال�شركة القاب�ضة الأحكام اخلا�صة ب�شركة امل�ساهمة  ،وذلك فـيما ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا الف�صل .
املــادة ( ) 228
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة القاب�ضة فـيما ي�أتي :
� - 1إدارة ال�شركات التابعة لها �أو امل�شاركة فـي �إدارة ال�شركات الأخرى التي ت�ساهم فـيها .
 - 2امل�شاركة فـي ت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة � ،أو حمدودة امل�س�ؤولية .
 - 3تقدمي ال�ضمانات والقرو�ض والتمويل لل�شركات التابعة لها .
-64-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1281

 - 4ا�ستثمار �أموالها فـي الأ�سهم وال�سندات والأوراق املــالية الأخرى .
 - 5متـ ـ ــلك املنقـ ــوالت والعقـ ــارات الالزم ــة ملبا�شـ ــرة ن�شاطهـ ــا فـ ــي احل ــدود املرخ ـ ــ�ص
بها قانونا .
 - 6متلك براءات االخرتاع والعالمات التجارية واالمتيازات وغريها من احلقوق
املعنوية  ،وا�ستغاللها وت�أجريها لل�شركات التابعة لها ولغريها .
املــادة ( ) 229
ت�ؤ�س�س ال�شركة القاب�ضة ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة تتحدد �أغرا�ضها بواحد �أو �أكرث من الأغرا�ض املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )228من هذا القانون .
 - 2تعديل غر�ض �شركة م�ساهمة �إلى غر�ض �شركة قاب�ضة .
 - 3حتويل �شركة حمدودة امل�س�ؤولية �إلى �شركة قاب�ضة .
املــادة ( ) 230
تتخ ـ ــذ ال�شركة القاب�ضـ ــة ا�سم ــا جتاري ــا علــى �أن ت�ض ــاف عب ــارة "�شركة قاب�ضة" إ�لــى جان ــب
هذا اال�سم .
ويجب �أال يقل ر�أ�س مالها امل�صدر عن ( )2000000مليوين ريال عماين .
املــادة ( ) 231
ال�شركة التابعة هي �شركة م�ساهمة �أو حمدودة امل�س�ؤولية  ،تخ�ضع ل�سيطرة �شركة �أخرى
متلك ( )%51واحدا وخم�سني فـي املائة على الأقل من هذه الأ�سهم .
وتتمت ــع كــل من ال�شركة القاب�ضة وال�شركة التابعة لها بال�شخ�صية االعتباريــة امل�ستقلـة ،
وال ت�س�أل ال�شركة القاب�ضة عن ديون ال�شركة التابعة .
املــادة ( ) 232
ال يجوز لل�شركة التابعة لأي من ال�شركات القاب�ضة � ،أن تتملك �أ�سهما فـيها  ،و�إذا كانت
متتلك �أ�سهما فـيها قبل تاريخ حتقق تبعيتها لها  ،وجب على ال�شركة التابعة �أن تت�صرف
فـي هذه الأ�سهم خالل مدة ال جتاوز �سنة من تاريخ حتقق التبعية  ،وال يكون لهذه الأ�سهم
حق الت�صويت خالل هذه الفرتة .
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املــادة ( ) 233
يجوز ملجل�س �إدارة ال�شركة القاب�ضة دعوة رئي�س جمل�س �إدارة �أي �شركة تابعة لها حل�ضور
اجتماعــات جمل�س �إدارة ال�شركــة القاب�ضــة وذلك عند نظر مو�ضوعـ ــات متعلقــة بال�شرك ــة
التابعة ليبدي ما يراه من مالحظات �أو �آراء �أو يقدم ما يطلب منه من �إي�ضاحات �أو بيانات ،
وله اال�شرتاك فـي املناق�شة دون �أن يكون له �صوت معدود فـي الت�صويت على القرارات .
البـــاب الرابـــع
ال�شركـــة حمــدودة امل�س�ؤوليــة
الف�صـــل الأول
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 234
تت�أل ــف ال�شركـ ــة حمدودة امل�س�ؤولية م ــن ع ــدد م ــن الأ�شخ ــا�ص الطبيعيــني �أو االعتباري ــني
ال يقل عددهم عن ( )2اثنني  ،وال يزيد على ( )50خم�سني �شخ�صا  ،وتقت�صر م�س�ؤوليتهم
عن التزامات ال�شركة بقدر ح�صتهم فـي ر�أ�س املــال .
ويق�سم ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ح�ص�ص مت�ساوية القيمة  ،وحمررة عند الت�سجيل .
ويجوز بقرار من الوزير  -مراع ــاة للم�صلحة العامة والعتب ــارات يقدرها  -زي ــادة ع ــدد
ال�شركاء فـي بع�ض ال�شركات على احلد الأق�صى امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة .
وي�ستثنى من حكم هذه املــادة ال�شركات التي تن�شئها الدولة مبفردها .
املــادة ( ) 235
مــع مراع ــاة حكـ ــم املــادة ( )256من هـ ــذا القان ــون  ،عل ــى ال ــوزارة � -إذا زاد عـ ـ ــدد ال�شرك ــاء
فـي �أي وقت بعد الت�أ�سي�س على احلد الأق�صى املقرر فـي املــادة ( )234من هذا القانون � -إنذار
ال�شركة لت�صحيح و�ضعها خالل ( )180املائة والثمانني يوما التي تلي تاريخ الإنذار  ،ف�إذا
مل تلتزم ال�شركة بذلك اعتربت منحلة  ،ويكون ال�شركاء فـيها م�س�ؤولني ب�صفة �شخ�صية
وعلى وجه الت�ضامن فـيما بينهم عن التزاماتها املرتتبة على الزيادة من تاريخ حدوثها .
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املــادة ( ) 236
يت�ألف ا�سم ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية من ا�سم �شريك �أو �أكرث � ،أو من �أي كلمة � ،أو عبارة ،
�شريطة �أال يكون اال�سم م�ضلال لغر�ضها � ،أو هويتها � ،أو هوية ال�شركاء بها .
ويج ــب �أن يتبع ا�سم ال�ش ــركة �أينما ظهر بعــبارة "�شركة مــحدودة امل�س�ؤولية" � ،أو امل�ص ــطلح
(�ش.م.م ) .
و�إذا ترتب على خمالفة �أحكام الفقرة ال�سابقة وقوع الغري ح�سن النية فـي خط�أ ما ب�ش�أن
حدود م�س�ؤولية ال�شركاء  ،كان ال�شخ�ص الذي ارتكب تلك املخالفة م�س�ؤوال فـي �أمواله
اخلا�صة جتاه الغري عن الأ�ضرار التي �سببتها له تلك املخالفة .
املــادة ( ) 237
تكـون ح�صـ�ص ال�شرك ــاء فـي ر�أ�س مــال ال�شركــة حم ــدودة امل�س�ؤوليـ ــة غري قابلـ ــة للتــداول ،
وال يجوز �أن تلج أ� ال�شركة �إلى االكتتاب جلمع ر�أ�س مالها �أو لزيادته .
املــادة ( ) 238
ت�ؤ�س�س ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية بر�أ�س مال يحدد فـي وثائق ت�أ�سي�سها  ،ويق�سم �إلى ح�ص�ص
ذات قيمة ا�سمية موحدة .
املــادة ( ) 239
تكـ ــون احل�صـ ــ�ص فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ــة حم ــدودة امل�س�ؤوليـ ــة نقدي ــة �أو عينية  ،وال يجـوز
�أن تت�ألف من خدمات �أو عمل  ،وت�ستثنى �شركة ال�شخ�ص الواحد التي ت�ؤ�س�س لغر�ض
لج ــراءات والقواعـ ــد
�إ�صـ ــدار ال�صكـ ــوك �أو ال�سن ــدات نيابة عن ال�شركة امل�ساهمة  ،وفقا ل إ
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 240
ت�ؤ�س�س ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية مبوجب عقد يوقعه جميع ال�شركاء  ،ويجب �أن ي�شتمل
على البيانات التي حتددها الوزارة  ،وبالأخ�ص ما ي�أتي :
 - 1ا�سم ال�شركة  ،ومركز عملها الرئي�سي .
 - 2مقدار ر�أ�س مالها  ،وبيان احل�ص�ص النقدية �أو العينية وقيمتها .
� - 3أ�سماء ال�شركاء  ،وجن�سياتهم  ،وعناوينهم  ،ومقدار ح�ص�صهم .
 - 4غر�ض ال�شركة .
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 - 5تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة  ،ومدتها .
 - 6ا�سم مدير ال�شركة  ،وبياناته ال�شخ�صية  ،و�صالحياته .
 - 7بداية ونهاية ال�سنة املــالية لل�شركة  ،وتاريخ �سنتها املــالية الأولى .
 - 8جهات حل اخلالف بني ال�شركاء .
 - 9ن�سبة مقررات جمعية ال�شركاء فـي كل اجتماع يعقد با�ستثناء املقررات التي ن�ص
القانون على ن�سبة لها .
املــادة ( ) 241
يجب �أن يفتح ح�ساب لل�شركة (قيد الت�أ�سي�س) فـي م�صرف مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة
تودع فـيه قيمة ح�ص�ص ال�شركاء التي اكتتبوا فـيها على �أن يودع كل �شريك  -نقدا  -كامل
قيمة ح�ص�صه فـي ر�أ�س املــال .
وال يجوز للم�صرف �أن يتخلى عن الوديعة لأي �شخ�ص كان  ،ما مل يقدم ال�شركاء �شهادة
تفـيد بت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل � ،أو �أن يعدل ال�شركاء بقرار منهم عن ت�أ�سي�س ال�شركة .
املــادة ( ) 242
�إذا عر�ض �شريك �أو �أكرث ح�ص�صا عينية فعليه بيان نوعها  ،ومكانها  ،وقيمتها فـي تقرير
يعده مكتب تثمني � ،أو مراقب ح�سابات مرخ�ص له بالعمل فـي ال�سلطنة .
ويجوز للوزارة القيام بتقومي تلك احل�صة بذاتها �أو عن طريق �إحالتها �إلى خبري �أو �أكرث .
ف�إذا ثبت �أن احل�صة مقدرة بطريقة غري �صحيحة  ،يكون مقدم احل�صة واملثمن ومراقب
احل�سابات  -ح�سب مقت�ضى احلال  -م�س�ؤولني جتاه الوزارة والغري عن �صحة تقدير قيمة
احل�صة � ،أما �إذا ثبت �أن احل�صة قدرت ب�أكرث من قيمتها احلقيقية  ،وجب على مقدم
احل�صة �سداد الفرق نقدا لل�شركة  ،ويكون م�س�ؤوال فـي �أمواله اخلا�صة عن �أداء الفرق .
املــادة ( ) 243
�إذا مل يتم ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل خالل مدة ( )180مائة وثمانني يوما من تاريخ
�إيداع �أول ح�ص�ص فـيها  ،يحق لأي من ال�شركاء الذين �أودعوا قيمة ح�ص�صهم  ،اعتبار
وثائق الت�أ�سي�س ملغية  ،وذلك مبوجب �إ�شعار كتابي ير�سله �إلى ال�شركاء الآخرين وامل�صرف
املعني  ،وعندها يحق له  ،ولأي �شريك �آخر ا�سرتداد قيمة احل�ص�ص امل�ساهم بها فـي ر�أ�س
مال ال�شركة التي �سبق تقدميها .
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املــادة ( ) 244
ال تكون احل�ص�ص فـي ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية قابلة للتجزئة �إال �أنه ميكن �أن تعود
ملكية احل�صة �إلى �أكرث من �شخ�ص � ،شريطة �أن ميثل املالك املتعددون بواحد يختارونه
منهم  ،تعتربه ال�شركة مالكا للح�صة امل�شرتكة  ،ويكون ممثل املالك املتعددين هو ال�شخ�ص
الذي يرد ا�سمه فـي �سجل مالكي احل�ص�ص .
ويجوز لل�شركة �أن حتدد ملالكي احل�صة امل�شرتكة ميعادا لإجراء االختيار  ،ويكون من حقها
بعد انق�ضاء امليعاد بيع احل�صة حل�ساب مالكيها  ،وفـي هذه احلالة يكون لل�شركاء الأولوية
فـي �شرائها .
وفـي جميع الأحوال  ،يلزم للت�صرف فـي احل�صة امل�شرتكة من قبل مالكيها تقدمي حمرر
ر�سمي بذلك .
املــادة ( ) 245
يكون مالك احل�صة امل�شرتكة م�س�ؤولني بالت�ضامن عن �أي التزامات ناجتة عن تلك امللكية
كما يعتربون �شخ�صا واحدا عند حتديد عدد ال�شركاء فـي ال�شركة .
املــادة ( ) 246
على ال�شركاء �أو املدير املعني من قبلهم مبوجب وثائق الت�أ�سي�س  -ح�سب الأحوال  -تقدمي
طلب للم�سجل لت�سجيل ال�شركة مرفق به �أ�صول ون�سخ من م�ستندات ت�أ�سي�س ال�شركة
وغريها من امل�ستندات التي حتددها الالئحة  ،وذلك خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون
يوما من تاريخ انتهاء �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة .
كما يجب ت�سجيل �أي تعديل على وثائق الت�أ�سي�س بذات الكيفـية وخالل املدة املن�صو�ص
عليها فـي الفقرة ال�سابقة  ،وذلك من تاريخ �إجراء التعديل .
املــادة ( ) 247
تعد ال�شركة �سجال لل�شركاء فـيها  ،يدرج فـيه ا�سم كل �شريك  ،وجن�سيته  ،وحمل �إقامته
املختار وعنوانه  ،وعمره  ،وعدد وقيمة احل�ص�ص التي ميلكها  ،و�أي ت�صرف قانوين يجرى
على تلك احل�ص�ص  ،وال يعتد مبلكية �أي �شريك لأي ح�صة ما مل ت�سجل فـي �سجل ال�شركاء .
ويكون مديرو ال�شركة م�س�ؤولني بالت�ضامن عن هذا ال�سجل  ،و�صحة بياناته  ،ولل�شركاء
ولكل ذي م�صلحة حق االطالع على هذا ال�سجل .
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الف�صـــل الثانـــي
الت�صــرف فـــي احل�صـــ�ص
املــادة ( ) 248
مع مراعاة القيود املقررة قانونا والأحكام الواردة فـي وثائق الت�أ�سي�س يحق لكل �شريك
فـي ال�شركة الت�صرف بعو�ض �أو بغري عو�ض فـي ح�صته لأي �شريك فـي ال�شركة �أو للغري ،
وذلك مبوجب حمرر ر�سمي .
وال يعتد بهذا الت�صرف فـي مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ ت�سجيله لدى امل�سجل ،
وبعد ن�شره وفقا لأحكام هذا القانون .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب �أال يرتتب على الت�صرف زيـادة فـي احلد الأق�صى لعدد ال�شركاء .
املــادة ( ) 249
�إذا رغب �أحد ال�شركاء فـي الت�صرف فـي جميع �أو بع�ض ح�ص�صه �إلى �شخ�ص غري �شريك ،
وجــب علي ــه �أن ير�س ــل �إ�شعــارا كتابي ــا �إلى مدي ــر ال�شرك ــة مع عدد من الن�سخ م�ساو لع ــدد
ال�شركاء فـي ال�شركة  ،يبني فـيه عدد احل�صــ�ص التي يرغــب فـي الت�صرف فـيهــا  ،وا�ســم
وجن�سية وعنوان ال�شخ�ص الذي يرغب فـي الت�صرف �إليه  ،و�شروط الت�صرف .
املــادة ( ) 250
يجب على مدير ال�شركة �أن ي�ؤكد لل�شريك الراغب فـي الت�صرف فـي ح�ص�صه ت�سلمه
للإ�شعـار وتاري ــخ الت�سل ــم ف ــور وروده  ،و�أن ير�س ــل علــى الف ــور ن�سخ ــة منــه �إلى كــل �شري ــك
فـي ال�شركة على عنوانه املدرج فـي �سجل ال�شركاء  ،ويعلمه كتابة بحقه فـي �شراء احل�ص�ص
املعرو�ضة للت�صرف بالأف�ضلية على غري ال�شركاء  ،وبال�شروط الواردة فـي الإ�شعار .
املــادة ( ) 251
على كل �شريك يرغب فـي ال�شراء �أن يبلغ كتابة من �أر�سل له الإ�شعار من مديري ال�شركة
برغبته فـي �شراء احل�ص�ص املعرو�ضة �أو �أي عدد منها  ،وبجميع ال�شروط املبينة فـي الإ�شعار ،
و�أن يودع كامل ثمن احل�ص�ص التي يرغب فـي �شرائها  ،وذلك خالل ( )45خم�سة و�أربعني
يوما من تاريخ �إبالغ مدير ال�شركة بالرغبة فـي الت�صرف فـي احل�ص�ص .
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و�إذا انق�ضت املدة املذكورة فـي الفقرة ال�سابقة  ،ومل يت�سلم مدير ال�شركة �إ�شعارا من �أي
من ال�شركاء برغبته فـي ممار�سة حق الأف�ضلية فـي �شراء احل�ص�ص  ،كان لل�شريك مالك
احل�ص�ص املعرو�ضة احلرية فـي الت�صرف فـي ح�ص�صه لل�شخ�ص املق�صود فـي الإ�شعار .
املــادة ( ) 252
�إذا وردت خـ ـ ـ ــالل املـ ــدة املحددة فـي املـ ـ ــادة ( )251م ــن ه ـ ـ ــذا القانـ ــون �إ�شعـ ــارات بالرغب ـ ــة
فـي �شراء احل�ص�ص من �أكرث من �شريك  ،وكانت م�ستوفـية لل�شروط  ،وكان العدد الإجمايل
للح�ص�ص املرغوب فـي �شرائها يفوق العدد املعرو�ض للبيع  ،يراعى الآتي :
 - 1توزع احل�ص�ص املعرو�ضة للبي ــع على ال�شرك ــاء بن�ســب ح�ص�صه ــم فـي ر�أ�س م ــال
ال�شركة  ،ويعتد فـي حال وجود ك�سور بالعدد ال�صحيح الأقرب �إلى الك�سور .
�	- 2إذا طلب أ�حــد ال�شركاء �أن ي�شت ــري �أقل من ن�سبة احل�ص�ص الـم�ستحقـة لــه  ،وج ــب
�أن يخ�صـ ــ�ص لــه ع ــدد احل�ص�ص الت ــي طلــب �شراءه ــا  ،ثم تـ ــوزع باقـ ــي احل�ص ــ�ص
بني ال�شركاء الآخرين وفقا لأحكام البند ال�سابق .
املــادة ( ) 253
�إذا مل يرد �إ�شع ـ ــار ب�إب ــداء الرغبـ ــة فـي �ش ــراء احل�ص�ص م�ستـوف لل�شروط من �أي �شري ــك ،
�أو كان ــت الإ�شع ــارات الواردة م�ستوفـيـ ــة لل�ش ــروط �إال �أنه ــا فـي جمموعها تق ـ ــل عـ ــن عـ ــدد
احل�ص�ص املعرو�ضة للبيع كان ملدير ال�شركة �شرا�ؤها با�س ــم ال�شركة بال�ش ــروط الـ ــواردة
فـي �إ�شعار الرغبة فـي الت�صرف ما مل حتظر عليه ذلك وثائق الت�أ�سي�س � ،أو �أي قرار �صادر
من جمعية ال�شركاء  ،على �أال يدفع ثمن ال�شراء من ر�أ�س مال ال�شركة � ،أو من احتياطيها
القانوين .
املــادة ( ) 254
تكون احل�ص�ص امل�شرتاة با�سم ال�شركة وفقا للمادة ( )253من هذا القانون ملكا م�شرتكا
جلميع ال�شركاء بن�سبة عدد احل�ص�ص التي ميتلكها كل منهم  ،وال تدخل هذه احل�ص�ص
فـ ـ ــي ح�س ـ ــاب الن�صاب القانون ـ ــي الـ ــالزم النعق ــاد جمعيـ ــة ال�شركـ ــاء �أو لإ�ص ــدار قراراته ــا ،
كما ال تدخل فـي توزيع �أن�صبة الأرباح �أو موجودات ال�شركة  ،و�إذا بيعت تدفع ح�صيلة بيعها
�إلى ال�شركة  ،وت�ضاف �إلى احتياطيها .
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املــادة ( ) 255
�إذا قرر ال�شركاء �أو ال�شركة �شراء احل�ص�ص املعرو�ضة  ،وجب على مدير ال�شركة �أن ير�سل
�إ�شعارا مكتوبا �إلى ال�شريك البائع بالرغبة فـي ال�شراء  ،وممار�سة حق الأف�ضلية  ،م�صحوبا
بالثمن كما هو حمدد فـي �إ�شعار الت�صرف .
و�إذا مل يت�سلم ال�شريك البائع الإ�شعار املذكور وثمن ال�شراء خالل مدة ( )50خم�سني يوما
من تاريخ �إبالغه به من مدير ال�شركة يكون حرا فـي الت�صرف فـي ح�ص�صه على �أن يجرى
الت�صرف خالل ( )30الثالثني يوما التالية النتهاء مدة ( )50اخلم�سني يوما امل�شار �إليها ،
ووفقا لل�شروط املحددة فـي �إ�شعار الت�صرف .
املــادة ( ) 256
ال يطبق حق الأف�ضلية فـي �شراء احل�ص�ص التي تنتقل بالإرث �أو بالو�صية  ،و�إذا انتقلت
احل�ص�ص بالإرث �أو الو�صية �إلى �أكرث من �شخ�ص  ،و�أدى ذلك �إلى زيادة عدد ال�شركاء
على احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )234من هذا القانون  ،وجب احل�صول
على موافقة الوزير على ذلك  ،و�إال اعتربت ح�ص�ص جميع الورثة �أو املو�صى لهم ملكية
م�شرتكة ما مل يتفقوا على نقل تلك احل�ص�ص �إلى عدد منهم بحيث يبقى عدد ال�شركاء
�ضمن احلد الأق�صى املقرر .
الف�صــــل الثالـــــث
زيــــادة وتخفـيــ�ض ر�أ�س مــال ال�شركـــة
املــادة ( ) 257
تكون زيادة �أو تخفـي�ض ر�أ�س مال ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية بقرار ت�صدره جمعية ال�شركاء
بالإجماع .
املــادة ( ) 258
لكل �شريك عند زيادة ر�أ�س املــال �أن يكتتب بعدد من احل�ص�ص اجلديدة يتنا�سب مع عدد
احل�ص�ص التي ميلكها  ،و�إذا اكتتب �شريك ب�أقل من الن�سبة التي يحق له االكتتاب بها ،
جاز لل�شركاء الآخرين �أن يكتتبوا باحل�ص�ص الباقية بن�سبة عدد احل�ص�ص التي ميلكونها .
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املــادة ( ) 259
تودع مبالغ الزي ــادة فـي ر�أ�س املــال فـي �أحد امل�ص ــارف املرخ�ص لها بالعم ــل فـي ال�سلطن ــة ،
وال يجوز �سحبها �إال بعد حترير كامل احل�ص�ص  ،وت�سجيل زيادة ر�أ�س املــال لدى امل�سجل
مع ن�شرها وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 260
�إذا مت ـ ــت زيـ ــادة ر�أ�س املـ ـ ــال بح�صـ ــ�ص عيني ـ ــة فـيت ـ ــم تقوميهـ ــا طبق ــا لأحك ــام امل ـ ـ ــادة ()242
من هذا القانون .
املــادة ( ) 261
مع مراع ـ ــاة نـ ــ�ص املــادة (  ) 238من هـ ــذا القانـ ــون  ،يجـ ــوز تخفـيـ ــ�ض ر�أ�س م ـ ــال ال�شركـ ــة
�إذا كان يزيد على احلاجة �أو �إذا تكبدت ال�شركة �أي خ�سائر .
املــادة ( ) 262
يجب �أن ين�شر قرار تخفـي�ض ر�أ�س مال ال�شركة وفقا لأحكام هذا القانون  ،مقرتنا بدعوة
جميع الدائنني لتقدمي اعرتا�ضاتهم خالل مدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ الن�شر .
وال ي�صبح قرار التخفـي�ض نافذا �إال بعد انق�ضاء تلك املدة دون اعرتا�ض � ،أو بعد �أن يكون
قد مت تقدمي خمال�صة من الدائنني املعرت�ضني � ،إما بت�سديد ديونهم  ،و�إما ب�إعطـائهم
�ضمانات مالئمة .
الف�صـــل الرابــــع
�إدارة ال�شركـــة حمـــدودة امل�س�ؤوليــــة
املــادة ( ) 263
يتولـ ــى �إدارة ال�شركـ ــة حم ــدودة امل�س�ؤولية مديــر �أو �أكثـ ــر مـ ــن ال�شركـ ــاء � ،أو مــن غريه ـ ــم
من الأ�شخا�ص الطبيعيني يتم تعيينهم ملدة حمددة �أو غري حمددة مبوجب وثائق الت�أ�سي�س
�أو مبوجب قرار جمعية ال�شركاء .
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املــادة ( ) 264
ملديري ال�شركة القيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق غايات ال�شركة  ،ويتمتعون بجميع
ال�سلطات الالزمة لت�سيري �أعمالها ت�سيـريا منتظما  ،ما مل يرد ن�ص يخالف ذلك فـي وثائق
الت�أ�سي�س .
وكل قرار ي�صدر من ال�شركة بتقييد �سلطات املديرين �أو بتغيريهم يجب �أن ي�سجل لدى
امل�سجل  ،و�أن ين�شر وفقا لأحكام هذا القانون  ،وال يكون نافذا فـي حق الغري �إال من تاريخ
ت�سجيله .
املــادة ( ) 265
يخ�ضــع مديــرو ال�شركــة مــن حيث امل�س�ؤوليــة مل ــا يخ�ضــع ل ــه �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركــة
امل�ساهمة من �أحكام  ،ويبطل كل ن�ص يرد فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اتفاق الحق يق�ضي بغري
ذلك .
املــادة ( ) 266
على مديري ال�شركة �إبالغ جمعية ال�شركاء عن كل تعار�ض بني م�صلحتهم وم�صلحة
ال�شركة فـي �أي من العمليات التي يزمع �إجرا�ؤها .
املــادة ( ) 267
يحظـ ــر على مدي ــري ال�شركة القي ــام بالأعمــال الآتي ــة ما مل يرخ�ص لهــم �صراح ــة القي ــام
بها مبوجب وثائق الت�أ�سي�س �أو بقرار �صادر بالإجماع من جميع ال�شركاء :
 - 1تقدمي التربع ــات  ،مــا عـ ــدا التربعات التي تتـطلبه ــا م�صلح ــة العم ــل مت ــى كانـ ــت
�ضئيلة القيمة وعادية .
 - 2بيع جميع موجودات ال�شركة �أو ق�سم مهم منها .
�	- 3إج ــراء الرهــن �أو الت�أمـ ــني عل ــى موج ــودات ال�شرك ــة �إال ل�ضمان ديونه ــا املرتتبــة
فـي �سياق �أعمال ال�شركة االعتيادية .
 - 4كفالة ديون الغري ما عدا الكفاالت املعقودة فـي �سياق العمل االعتيادي من �أجل
حتقيق غايات ال�شركة .
�	- 5إبراء ذمـم مدينــي ال�شرك ــة من التزاماته ــم � ،أو �إجراء ال�صلح � ،أو االتف ــاق معه ــم
على التحكيم .
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املــادة ( ) 268
تلتزم ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية بجميع الت�صرفات والأعمال التي يقوم بها املديرون
با�سمها  ،ويحق للغري ح�سن النية �أن يفرت�ض �أن �أي ت�صرف �أو عمل يقوم به مديرو ال�شركة
فـي �سياق مزاولتها لأعمالها هو �ضمن ال�صالحيات املخولة �إلى املديرين  ،ويلزم ال�شركة
ما مل يكن احلد من تلك ال�صالحيات م�سجال لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 269
املديرون م�س�ؤولون ب�صفة منفردة �أو بالت�ضامن  -ح�سب الأحوال � -إزاء ال�شركة والغري
عن خمالفتهم لأحكام هذا القانون و�أحكام وثائق الت�أ�سي�س وعن �أخطائهم فـي الإدارة .
و�إذا ا�شت ــرك �أكث ــر من مديـ ــر فـي ذات الأفعال التي تعر�ضهـ ــم للم�س�ؤولي ــة  ،فتحــدد ن�سبــة
ما يتحمله كل منهم من التعوي�ضات عن ال�ضرر ح�سب ما تق�ضي به املحكمة املخت�صة .
املــادة ( ) 270
يجوز لأي �شريك لي�س مديرا �أن يطلب  ،فـي �أي وقت � ،أي معلومات عن ال�شركة  ،و�أن يفح�ص
بنف�سـ ــه � ،أو ع ـ ــن طري ــق خبي ــر خمت ــ�ص يعين ــه  ،دفاترها و�سجالتها وح�ساباته ـ ــا و�أوراقهـ ــا
الأخرى .
ولل�شرك ــاء �أو لأحده ــم حـ ــق �إقام ــة الدعوى بامل�س�ؤولــية �ض ــد املديريـ ــن مل�صلح ــة ال�شركـ ــة
واملطالبة بالتعوي�ض الكامل عن الأ�ضرار التي حلقت بها  ،ويبطل كل ن�ص يرد فـي وثائق
الت�أ�سي�س �أو فـي اتفاق الحق يخالف ذلك احلق .
املــادة ( ) 271
مع مراعاة ن�ص املــادة ( )18من هذا القانون تقام دعوى امل�س�ؤولية طبقا لن�صي املادتني
( )269و( )270من هذا القانون خالل ( )5خمــ�س �سن ــوات من تاري ــخ العل ــم بالت�صرفـ ــات
�أو الأعمال ال�ضارة .
املــادة ( ) 272
يحظــر على املديرين وال�شركـ ــاء احل�صـ ــول من ال�شرك ــة على ق ــرو�ض �أو كفاالت لأنف�سه ــم
�أو لأزواجهم �أو لأقاربهم حتى الدرجة الثالثة  ،ويقع باطال كل ت�صرف يخالف ذلك .
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املــادة ( ) 273
يجوز عزل املدير �أو املديرين بقرار ي�صدر من جمعية ال�شركاء مبوافقة الأغلبية العددية
لل�شركاء احلائزة لثالثة �أرباع ر�أ�س املــال  ،على �أن يعني القرار مديرا �أو مديرين خلفا
ملن مت عزلهم  ،و�إذا كان املدير �شريكا فـي ال�شركة  ،فال ي�شرتك فـي الت�صويت على القرار
املتعلق بعزله  ،كما يجوز ل�شريك �أو �أكرث �أن يطلب من املحكمة عزل املدير � ،أو املديرين
وين�شر قرار العزل وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 274
عل ــى مديـ ــر �أو مديري ال�شركة اقتط ــاع ( )%10ع�شرة فـي املائة من �صافـ ــي �أرب ــاح ال�شرك ــة
عن كل �سنة مالية كاحتياطي قانوين بعد خ�صم ال�ضرائب �إلى �أن يبلغ االحتياطي القانوين
ثلث ر�أ�س مال ال�شركة .
وال يجوز توزيع االحتياطــي القانون ــي على ال�شركاء ك�أن�صــبة �أربـ ــاح  ،ويجـ ــوز ا�ستخدام ــه
فـي تغطية اخل�سائر املرتاكمة .
ويج ــوز ملدي ــر �أو ملديـ ــري ال�شرك ــة اقتط ــاع ن�سبــة ال تزي ــد علــى ( )%20ع�شريــن فـي املائـ ــة
من الأرباح ال�سنوية ال�صافـية لل�شركة حل�ساب االحتياطي االختياري .
املــادة ( ) 275
على املدير �أو املديرين فـي نهاية كل �سنة مالية  ،وخالل ( )90ت�سعني يوما من انتهائها ،
�إعداد البيانات املــالية وتـقرير عن ن�شـ ــاط ال�شركة ومركزها املــايل واقـرتاحاتهـ ــم ب�ش ـ ـ�أن
توزيع الأرباح  ،على �أن ي�ضعوا تـقريرهم حتت تـ�صرف مراقب ح�سابات ال�شركة �إن وجد .
وعل ــى مراق ــب احل�سابات �إعداد تقريره ورفعه �إلى جمعية ال�شركــاء  ،وتقديــم ن�سخــة منــه
�إلى املدير �أو املديرين خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تلقيه امل�ستندات امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 276
عل ـ ــى املدير �أو املديريـ ــن  ،وخالل ( )180مائ ـ ــة وثمانني يوما من انته ــاء ال�سنــة املــاليـة ،
�أن ير�سلــوا �إلــى ك ــل �شري ــك فـي ال�شرك ــة ن�سخ ــة من البيانات املــالية  ،وتقري ــر املديري ــن ،
ومراقب احل�سابات تتعلق بال�سنة املــالية املنتهية مع دعوة لعقد جمعية ال�شركاء للموافـقة
عليها .
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املــادة ( ) 277
يجب �إيداع كافة �أ�صول الوثائق املبينة باملــادة ( )276من هذا القانون فـي مركز ال�شركة
الرئي�سي قبل امليعاد املحدد النعقاد جمعية ال�شركاء مبدة ال تقل عن (� )14أربعة ع�شر يوما ،
ويحق لكل �شريك االطالع على تلك الوثائق .
ولكل �شريــك �أن يطل ــب  -مت ــى �ش ــاء  -االطــالع على القيــود وامل�ستندات املتعلقــة ب�أعم ــال
ال�سنوات ( )10الع�شر ال�سابقة  ،ويبطل كل ن�ص يخالف �أحكام هذه املــادة يرد فـي وثائق
الت�أ�سي�س �أو فـي اتفاق الحق .
الف�صــــل اخلامــــ�س
مراقــب ح�سابــــات ال�شركــة
املــادة ( ) 278
يج ــب �أن يك ــون لل�شرك ــة حم ــدودة امل�س�ؤولي ــة مراق ــب ح�ساب ــات تعينــه جمعي ــة ال�شركـ ــاء
ل�سنة مالية واحدة فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا زاد عدد ال�شركاء فـي ال�شركة على (� )7سبعة �أ�شخا�ص .
� - 2إذا زاد ر�أ�س مال ال�شركة على ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين .
� - 3إذا ن�صت وثائق الت�أ�سي�س على تعيني مراقب ح�سابات .
� - 4إذا طالب �شريك �أو �أكرث ميثلون خم�س ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل بتعيني
مراقب ح�سابات .
املــادة ( ) 279
ال يجوز �أن يكون مراقبا حل�سابات ال�شركة من كان مديرا لها قبل انق�ضاء ( )5خم�س
�سنوات من انتهاء مهام عمله فـي ال�شركة  ،كما ال يجوز �أي�ضا �أن يكون مديرا لل�شركة
من كان مراقب ح�سابات لها قبل انق�ضاء ( )5خم�س �سنوات من �آخر تعيني له كمراقب
ح�سابات .
املــادة ( ) 280
مع مراعاة �أحكام املادتني ( )278و( )279من هذا القانون ي�سري فـي �ش�أن تعيني مراقبي
ح�سابات ال�شركة  ،وحتديد مدد عملهم وحقوقهم وواجباتهم و�سلطاتهم وم�س�ؤولياتهم
ذات ال�شروط والقواعد املقررة فـي �ش�أن تعيني مراقبي احل�سابات فـي �شركة امل�ساهمة .
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الف�صـــل ال�ســـاد�س
جمعيـــة ال�شركــــاء
املــادة ( ) 281
تكون لل�شركة حمدودة امل�س�ؤولية جمعية �شركاء تنعقد مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة
خالل ( )180مائــة وثمانني يومــا مـن انته ــاء ال�سنة املــالي ــة  ،وذلك ف ــي الزم ــان واملكـ ــان
املحددين فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اللذين يحددهما مدير ال�شركة .
وفـي غري حاالت توزيع الأرباح واملوافقة على امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقارير
املديرين ومـراقب احل�سابات  ،يجوز  -بناء على ن�ص فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اتفاق الحق
م�سجل لدى امل�سجل � -أن تنعقد جمعية ال�شركاء وتتخذ قراراتها عن طريق االجتماع
با�ستخدام و�سائل االت�صال املنا�سبة التي تتيح االت�صال ال�شفهي واملرئي املتزامن بيـن
الأع�ضـ ــاء  -دون ح�ضورهـ ــم فـي مكـ ــان واح ــد � ، -أو ع ــن طري ــق حم�ضــر بالتمري ــر يوقـ ــع
من جميع ال�شركاء .
املــادة ( ) 282
ملدي ــري ال�شركــة دعــوة جمعي ــة ال�شرك ــاء لالنعق ــاد فـي �أي وقت  ،وعليهــم دع ــوة اجلمعي ــة
لالنعقاد عندما يوجب القانون �أو وثائق الت�أ�سي�س ذلك � ،أو بناء على طلب �شريك �أو �أكرث
ميثلون خمـ�س ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل  ،مع ن�شر الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 283
�إذا تخلـ ــف املديـ ــرون ع ــن دع ــوة جمعي ــة ال�شرك ــاء لالنعقاد يح ــق لأي �شريـ ــك �أن يطلـ ــب
من املحكمة املخت�صة تعيني �شخ�ص يتولى دعوة جمعية ال�شركاء و�إعداد جدول �أعمالها .
ويعد باطال كل ن�ص يرد فـي وثائق الت�أ�سي�س �أو اتفاق الحق يخالف ذلك .
املــادة ( ) 284
يجـ ــب �أن تر�ســل الدع ــوة حل�ض ــور جمعيـ ــة ال�شرك ــاء �إلــى كــل �شري ــك علــى عنوانــه امل�سج ــل
لدى ال�شركة قبل التاريخ املحدد النعقادها بـ ـ ( )15خم�سة ع�شر يوما على الأقل .
وال تكون الدعوة �صحيحة ما مل تت�ضمن جدول الأعمال  ،وزمان االجتماع ومكانه .
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املــادة ( ) 285
ال يجوز جلمـعية ال�شركــاء �أن تنظـر فـي غري املو�ضوعات املدرجــة ف ــي جــدول �أعمالهــا ،
ويجـ ــوز لها  -فـي حــاالت ا�ستثنائيــة � -أن تنظـ ــر فـي مو�ض ــوع عاجـ ــل وغري متوق ــع يط ــر�أ
فـي �أثناء االجتماع .
املــادة ( ) 286
لكـ ــل �شـريك �أن يح�ضر جمعية ال�شركاء  ،ويك ــون له �صوت واحد عــن كل ح�ص ــة ميلكهـ ــا ،
�أو ميثلها .
ويجوز لكل �شريك �أن ينيب عنه خطيا �أحد ال�شركاء فـي ح�ضور اجتماع اجلمعية والت�صويت
علــى مقرراتهــا مــا لــم تنــ�ص وثائ ــق الت�أ�سيــ�س � ،أو اتفاق موقع من جميــع ال�شركــاء يكــون
م�سجال لدى امل�سجل على خالف ذلك .
وال يجوز لل�شريك �أن ينوب فـي االجتماع الواحد عن �أكرث من �شريك .
املــادة ( ) 287
لل�شركاء ومن ينوب عنهم الذين ميثلون جميع ح�ص�ص ال�شركة �أن يعقدوا جمعية ال�شركاء
دون مراعاة الأ�صول املقررة لدعوتها  ،ويكون لتلك اجلمعية التداول فـي جميع املو�ضوعات
التي يكون تقريرها من �صالحية جمعية ال�شركاء .
املــادة ( ) 288
ال يكون اجتماع جمعية ال�شركاء �صحيحا �إال �إذا ح�ضره �شخ�صيا �أو بالإنابة عدد من ال�شركاء
ميثلــون ن�صــف ر�أ�س مــال ال�شركة على الأق ــل  ،وي�شت ــرط ل�صحــة الإنابــة �أن تكــون ثابت ــة
بتفوي�ض كتابي  ،و�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب تتم الدعوة �إلى جمعية ثانية ملناق�شة جدول
الأعمال ذات ــه  ،ويبلغ ال�شركاء بالدعوة �إلى اجلمعية الثانية قب ــل املوعد املحدد النعقاده ــا
ب ـ (� )7سبعة �أيام على الأقل .
وتك ـ ــون قـ ــرارات اجلمعي ــة الثانية �صحيحـ ــة مهمـ ــا ك ــان مق ــدار ر�أ�س املــال املمثـ ــل فـيـ ــه ،
على �أن تنعقد اجلمعية الثانية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية الأولى .
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املــادة ( ) 289
تتخذ جمعية ال�شركاء قراراتها بالأغلبية املطلقة للأ�صوات التي اقرتعت ب�ش�أن قرار معني ،
ما مل تن�ص وثائق الت�أ�سي�س على �أغلبية �أعلى .
املــادة ( ) 290
ال يجوز حتويل ال�شركة �إلى �شركة ت�ضامن �أو تو�صية �إال مبوجب قرار يتخذه ال�شركاء
بالإجماع �إال �أنه يجوز حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة �أو تعديل �أي بند من بنود وثائق
الت�أ�سي�س مبوجب قرار يتخذ مبوافقة �أكرثية ال�شركاء متثل ( )3ثالثــة �أربــاع ر�أ�س م ــال
ال�شركة على الأقل .
الف�صــــل ال�سابـــع
�شركـــة ال�شخــ�ص الواحـــد
املــادة ( ) 291
�شركة ال�شخ�ص الواحد �شركة حمدودة امل�س�ؤولية ميتلك ر�أ�س مالها بالكامل �شخ�ص واحد
طبيعي �أو اعتباري .
وال يجوز لل�شخ�ص الطبيعي �أن ي�ؤ�س�س �أكرث من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة من �شخ�ص
واحد  ،وال يجوز لل�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�ؤ�س�سة من �شخ�ص واحد ( ذي �صفة
طبيعية �أو اعتبارية) �أن ت�ؤ�س�س �شركة �أخرى ذات م�س�ؤولية حمدودة من �شخ�ص واحد .
املــادة ( ) 292
يتم ت�أ�سي�س �شركة ال�شخ�ص الواحد وفق الإجراءات والقواعد التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 293
ال ي�س�أل مالك ال�شركة عن التزاماتها �إال مبقدار ر�أ�س املــال املخ�ص�ص لها .
املــادة ( ) 294
يدير ال�شركة مالك ر�أ�س املــال  ،ويجوز �أن يعني لها مديرا �أو �أكرث ميثلها لدى الق�ضاء
والغري  ،ويكون م�س�ؤوال عن �إدارتها �أمام املــالك .
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املــادة ( ) 295
تنق�ضي ال�شركة بوفاة مالك ر�أ�س املــال � ،إال �إذا اجتمعت ح�ص�ص الورثة فـي �شخ�ص واحد
�أو اختار الورثة ا�ستمرارها ب�شكل قانوين �آخر  ،وذلك كله خالل ( )180مائة وثمانني يوما
على الأكرث من تاريخ الوفاة .
كما تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء ال�شخ�ص االعتباري مالك ر�أ�س املال .
املــادة ( ) 296
�إذا قام مالك ال�شركة ب�سوء نية بت�صفـيتها �أو �أوقف ن�شاطها قبل انتهاء مدتها �أو قبل حتقق
الغـ ــر�ض م ــن �إن�شائه ــا � ،أو ل ــم يف�ص ــل ب ــني �أعم ــال ال�شرك ــة و�أعمالـ ــه اخلا�صــة الأخ ــرى ،
كان م�س�ؤوال عن التزاماتها فـي �أمواله اخلا�صة .
املــادة ( ) 297
فـيما عدا �أحكام املواد ال�سابقة  ،ت�سري فـي �ش�أن �شركة ال�شخ�ص الواحد الأحكام املنظمة
لل�شركة حمدودة امل�س�ؤولية فـيما ال يتعار�ض مع طبيعتها .
البـــاب اخلامـــ�س
التفتيـــ�ش والعقوبـــات والأحكـــام اخلتاميـــة
الف�صــــل الأول
التفتيـــ�ش
املــادة ( ) 298
للجهة املخت�صة �أن جتري التفتي�ش على ال�شركة وال�شركات التابعة لها فـي �أي وقت ملراقبة
مدى التزامها ب�أحكام القانون .
وملوظفـي اجلهة املخت�صة  -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق
مع رئي�س اجلهة املخت�صة � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية بالن�سبة �إلى اجلرائم التي تقع
باملخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
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املــادة ( ) 299
ملوظفـي اجلهة املخت�صة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية كافة ال�صالحيات التي تخولهم
القيام باملهام املنوطة بهم مبا فـي ذلك الدخول �إلى مقر ال�شركة وفروعها  ،واالطالع ،
واحل�صول على ن�سخ من كافة ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات والبيانات وغريها  ،ولهم
حق فح�صها فـي مقر ال�شركة �أو فـي غريه  ،ولهم حق التحفظ عليها � ،إن لزم الأمر .
وعلى م�س�ؤويل ال�شركة ومراقب احل�سابات متكينهم من �أداء مهامهم .
املــادة ( ) 300
لل�شركاء �أو امل�ساهمني احلائزين على ن�سبة ( )%20ع�شرين فـي املائة من ر�أ�س مال ال�شركة
�أن يتقدمـ ــوا بطل ــب �إلى اجله ــة املخت�صة للقي ــام بالتفتي ــ�ش عل ــى ال�شرك ــة فـيمـ ــا ين�س ــب
إ�ل ـ ــى املديريـ ـ ــن � ،أو �أع�ضـ ـ ــاء جمل ـ ـ ــ�س الإدارة �أو الإدارة التنفـيذيـ ــة �أو مراقـ ـ ــب احل�سابـ ـ ــات
من خمالفات ج�سيمة فـي �أداء واجباتهم .
كمـ ــا يج ــوز للجه ــة املخت�ص ــة �أن جتـ ــري التفتي ــ�ش مـ ــن تلق ــاء نف�سهـ ــا � ،أو بن ــاء عل ــى طلـب
من ذوي امل�صلحة .
املــادة ( ) 301
يجب �أن يكون الطلب املن�صو�ص عليه فـي املــادة ( )300من هذا القانون م�شتمال على �أدلة
جدية بوجود املخالفات مما يربر اتخاذ هذا الإجراء .
وحتيل اجلهة املخت�صة الطلب �إلى من تعينه ل�سماع �أقوال طالبي التفتي�ش وم�س�ؤويل
ال�شركة ومراقب احل�سابات  ،ومن يرى لزوم �سماع �أقوالهم  ،على �أن يعد تقريرا بنتيجة
�أعماله مت�ضمنا ر�أيه  ،ويعر�ضه على رئي�س اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 302
لرئي�س اجلهة املخت�صة �أو من يفو�ضه �أن يعني على نفقة طالبي التفتي�ش مراقب ح�سابات
من بني امل�سجلني لإجراء التفتي�ش على �أعمال ال�شركة ودفاترها  ،وعلى م�س�ؤويل ال�شركة
متكـ ــني املراقـ ــب من االطالع عل ــى الدفاتـ ــر والوثائـ ــق والأوراق التي يقومـ ــون بحفظه ــا ،
�أو يكون لهم حق احل�صول عليها وكافة ما يكون متعلقا ب�ش�ؤون ال�شركة .
ويجب على املراقب رفع تقرير مف�صل عن مهمته �إلى رئي�س اجلهة املخت�صة خالل الأجل
املحدد فـي قرار التعيني .
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املــادة ( ) 303
�إذا تبني لرئي�س اجلهة املخت�صة �أن ما ن�سب �إلى م�س�ؤويل ال�شركة من واقع تقرير مراقب
احل�سابــات غيــر �صحيــح  ،جــاز ل ــه �أن ي�أمــر بن�شر التقريــر كل ــه �أو بع�ضــه �أو نتيجت ــه وفق ــا
لأحكام هذا القانون  ،ويلزم طالب ــي التفتيــ�ش بنفقات الن�شر دون الإخ ــالل مب�س�ؤوليتهـ ــم
عن التعوي�ض � ،إن كان له مقت�ضى .
ويجب على رئي�س اجلهة املخت�صة �إذا تبني له �صحة املخالفات اتخاذ التدابري الالزمة ،
ودعوة اجلمعية العامة لالنعقاد ملناق�شة املخالفات واتخاذ قرار فـيها  ،وحتديد من ير�أ�س
اجتماعها فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 304
للجمعي ــة العامــة العادية عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات �أو �إنهاء خدمة
�أي من موظفـي الإدارة التنفـيذية � ،إذا ثبت ارتكاب �أي منهم للمخالفات التي تناولها تقرير
التفتي�ش  ،وذلك دون الإخالل بامل�س�ؤولية املرتتبة على �أي منهم .
وال يجوز �إعـادة انتخــاب من تــم عزلــه وفقــا لهذه املــادة قبـ ــل انق�ض ــاء ( )5خمــ�س �سن ــوات
من تاريخ العزل .
الف�صــل الثانـــي
العقوبـــــات
املــادة ( ) 305
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 306
يعاقـ ــب بال�سج ــن مدة ال تقل عن �سنة واحدة  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سن ــوات  ،وبغرامـ ــة
ال تقـ ــل عـ ــن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
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 - 1كل �شخ�ص �أدرج عن ق�صد بيانات �أو معلومات غري �صحيحة فـي وثائق الت�أ�سي�س ،
�أو فـي طلب احل�صول على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها �أو فـي م�ستند �ضروري للح�صول
علـ ــى الرتخي ــ�ص �أو ت�سجيلها لـ ــدى امل�سجل � ،أو �أغفل عن عمــد واقعــة جوهريــة
فـي �أي مما ذكر  ،وكان من �ش�أن �إدراج البيانات �أو املعلومات �أو �إغفال الواقعة خداع
الغري و�إحلاق ال�ضرر به .
 - 2ك ــل �شخ�ص ا�ستعم ــل طرق ــا احتيالية حلم ــل �شخــ�ص �آخــر علـى امل�ساهمة �أو امل�شاركـة
فـي �إحدى ال�شركات .
 - 3كل �شخ�ص من م�ؤ�س�سي ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو مراقبي احل�سابات
�أ�صدر عن عمد دعوة لالكتتاب فـي �أ�سهم ال�شركة �أو �سنداتها �أو غريها من الأوراق
املــالية باملخالفة لأحكام القانون  ،وكــل �شخــ�ص يعر�ض هذه الأ�سه ــم �أو ال�سن ــدات
�أو الأوراق املــالية الأخرى لالكتتاب مع علمه بذلك .
 - 4كل �شخ�ص قدر  -بنية الغ�ش  -قيمة ح�صة عيني ــة فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ــة ب�أكث ــر
من قيمتها احلقيقية .
 - 5كل من قام عمدا بتوزيع �أرباح بناء على بيانات مالية غري �صحيحة �أو دون بيانات
مالية .
 - 6كـ ــل مدي ــر �أو ع�ضـ ــو من �أع�ض ــاء جمـ ـلــ�س �إدارة ال�شرك ـ ــة �أو مـ ــن الإدارة التنفـيذي ـ ـ ــة
�أو مراقــب ح�سابـ ــات �أو م�صـ ــف �أو �شخ�ص مك ــلف ب�إدارة ال�شركة �أدرج ق�صدا بيانــات
�أو معلوم ــات غي ــر �صحيح ــة فـي ميزاني ــة ال�شرك ــة �أو ح�س ــاب الأربـ ــاح واخل�سائ ــر
�أو فـي تقرير معد للجمعية العامة العادية �أو غري العادية � ،أو �أخفى عن عمد
واقعة جوهرية فـي �أي مما ذكر  ،وكان من �ش�أن ذلك �إخفاء احلالة املــالية احلقيقية
لل�شركة عن امل�ساهمني �أو الدائنني والغري .
 - 7كل من زور فـي �سجالت ال�شركة �أو �أثبت فـيها وقائع غري �صحيحة  ،وكل من �أعد
�أو عر�ض على اجلمعية العامة العادية �أو غري العادية تقارير ت�ضمنت بيانات غري
�صحيحة كان من �ش�أنها الت�أثري على قرارات اجلمعية .
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 - 8ك ــل مـن قـام عــن عمــد مـن مديــري ال�شركــة �أو �أع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارتهــا �أو الإدارة
التنفـيذيـ ــة با�ستغـ ـ ــالل �أموال ال�شركـ ــة مل�صلحته ــم ال�شخ�صي ــة �أو مل�صلح ــة �شركـ ــة
�أو م�ؤ�س�سة �أخرى لهم فـيها م�صلحة .
 - 9كـ ــل م�صــف ق ــام با�ستغ ــالل �أم ــوال ال�شرك ــة مل�صلحت ــه ال�شخ�صي ــة �أو تخلى عم ــدا
عن �أموال ال�شركة باملخالفة لأحكام القانون .
املــادة ( ) 307
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقــل ع ـ ــن ( )3000ثالث ــة �آالف ري ـ ــال عمانـ ــي  ،وال تزي ـ ــد علـ ــى ( )20000ع�شريـ ــن أ�ل ــف
ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
 - 1كل �شخ�ص �أدرج �أو �أغفل عن �إهمال بيانات �أو معلومات غري �صحيحة فـي وثائق
الت�أ�سي�س �أو فـي طلب ت�أ�سي�سها �أو فـي م�ستند �ضروري للت�أ�سي�س �أو ت�سجيلها لدى
امل�سجل  ،وكان من �ش�أن �إدراج البيانات �أو املعلومات خداع الغري و�إحلاق ال�ضرر بهم .
 - 2ك ـ ــل مديـ ــر �أو ع�ضــو من �أع�ض ــاء جمل ــ�س الإدارة �أو م ـ ــن الإدارة التنفـيذيـ ــة مين ــع
�أو يعوق مراقبي احل�سابات عن �أداء مهامهم .
 - 3ك ــل خبيــر ق ــدر ب�إهمـ ــال قيم ــة ح�ص ــة عيني ــة فـي ر�أ�س مـ ــال ال�شركـ ــة مبـ ــا يزي ـ ــد
علــى ( )%25خم�س وع�شرين فـي املائة من قيمتها احلقيقية .
 - 4ك ـ ــل من تعمد من �أع�ض ــاء جمل ــ�س �إدارة ال�شركـ ـ ــة الأول عـ ـ ــدم ت�سجيـ ــل ال�شـركـ ــة
لدى امل�سجل .
املــادة ( ) 308
يعاقـ ــب بغرامـ ــة ال تقل عن ( )5000خم�ســة �آالف ريــال عمان ــي  ،وال تزي ــد عل ــى ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين :
 - 1كل من تخلف من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو مراقبي احل�سابات �أو امل�صفني
عن دعوة اجلمعيــة العامــة ال�سنويـة �أو عن دعوة اجلمعية العامة العادية �أو غري
العادية لالنعقاد كلما �أوجب القانون ذلك .
 - 2ك ــل من توافر فـي �ش�أنـ ــه �سبب من �أ�سبــاب �سق ــوط الع�ضوية  ،ول ــم يبل ــغ ال�شركـ ــة
فور حتقق ال�سبب .
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 - 3كل من ت�سبب بخطئه فـي رف�ض ت�سجيل ال�شركة لدى امل�سجل .
 - 4كل من تقدم بطلب ت�سجيل بيانات �أو معلومات �أو قرارات �أو م�ستندات باملخالفة
لأحكام القانون .
 - 5كل من �أحجم عن �إطالع امل�ساهمني �أو غريهم ممن لهم حق االطالع على دفاتر
ال�شركة �أو غريها من الوثائق .
املــادة ( ) 309
يعاقب كل من يخالف حكما من �أحكام هذا القانون �أو الالئحة مل حتدد له عقوبة فـيهما
بغرامـ ـ ــة ال تق ـ ـ ــل ع ـ ـ ــن ( )100مائـ ــة ريال عمانـ ــي  ،وال تزي ـ ـ ــد علـ ــى ( )3000ثالث ـ ـ ــة �آالف
ريال عماين .
املــادة ( ) 310
يجوز للجهة املخت�صة الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو الالئحة ،
وذلك فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �صدور حكم فـيها  ،مقابل دفع
مبلغ مايل ال يقل عن �ضعف احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه اجلرمية  ،وال يزيد على �ضعف
احلد الأق�صى لها  ،ويرتتب على الت�صالح انق�ضاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .
املــادة ( ) 311
تخ�صم الغرامات التي تكون قد وقعت على ال�شركة ب�سبب خمالفات جمل�س الإدارة للقانون
�أو للنظـ ــام الأ�سا�سـ ــي لل�شرك ـ ــة خ ــالل ال�سنــة املــالية املنتهي ــة مـ ــن مكاف ـ ـ�آت جمل ـ ــ�س الإدارة
�أو م ــن مكاف ـ�أة العــ�ضو الــذي ت�سبــب فـي املخالف ــة  ،ويجــوز للجمعيـ ــة العامة عــدم خ�ص ــم
تلك الغرامات �إذا تبني لها �أن تلك الغرامات لي�ست ناجتة عن تق�صري �أو خط أ� من جمل ــ�س
الإدارة .
املــادة ( ) 312
يك ــون ك ــل من يخالـ ــف هذا القانون �أو الالئحة م�س ـ�ؤوال عن تعوي ــ�ض ال�ضرر ال ــذي يلح ــق
ب�أي �شخ�ص من جراء خمالفته .
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