
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1281(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/18  باإ�ســدار قانـــون ال�سركـــات التجاريــة .
باإ�ســدار قانــون الثــروة املعدنيــة . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/19 

مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/20  باإ�سدار قانون الرثوة املائية احلية .
ال�سلطانـــــي  املر�ســــــوم  اأحكــــــام  بعـــــ�ض  بتعديـــــل  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/21 
رقــم 93/2 باإن�ســاء اجلمعيـة ال�سلطانية العمانية 

لهواة الال�سلكي .
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                         وزارة التعليــــم العالـــي
�ســـــادر فـــــي 2019/2/5 بتعديـــل بعـــــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2019/3 

الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد .
                                         هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت

�ســـــادر فـــــي 2019/1/30 بتعديل بعـــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/9 
لئحــــة تنظيــــم ت�سجيــــل وا�ستخـــدام التـــرددات 

والأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

        وزارة العـــــدل
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/1/61 باإعــالن تاأ�سيــ�ض �سركة مدنية للمحاماة .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 12 جمـادى الثانيـة 1440هـ                                          املـوافـــق 17 فربايــــــــــر 2019م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/18

باإ�ســدار قانـــون ال�سركـــات التجاريــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون ال�سركات التجارية ، املرفق . 

املــادة الثانيــــة 

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

هذا القانون . 

املــادة الثالثــــة 

اأو�ساعها خالل  ، توفـيق  القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القانون  ال�سركات التجارية  على 
�سنة واحدة من تاريخ العمل به . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة الرابعــــة 

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

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

املــادة الخام�ســة 

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

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

املـوافــــق : 13 من فبرايـــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

قانـــون ال�سركـــات التجاريـــة
البـــاب الأول

الأحكـــام العامـــة
الف�ســـل الأول

تعريفـــات واأحكـــام م�سرتكـــة
املــادة ) 1 (

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

1 - الـــــوزارة : 
وزارة التجارة وال�سناعة . 

2 - الـــــوزير : 
وزير التجارة وال�سناعة . 

3 - الهيئــــة : 
الهيئة العامة ل�سوق املــال . 

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

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

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

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

7 - وثائق التاأ�سي�س : 
عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها الأ�سا�سي . 

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

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

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

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

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

املــادة ) 2 (

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

املــادة ) 3 (

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

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

هذا القانون . 

املــادة ) 4 (

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

1 - �سركة الت�سامن . 

2 - �سركة التو�سية . 

3 - �سركة املحا�سة . 

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

6 - ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية . 

7 - �سركة ال�سخ�س الواحد . 

املــادة ) 5 (

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

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

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

املــادة ) 6 (

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

املــادة ) 7 (

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

ت�سجيلها وفقا للقوانني املعمول بها . 

املــادة ) 8 (

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

املــادة ) 9 (

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

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

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

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

املــادة ) 11 (

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

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

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

املــادة ) 12 (

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

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

املــادة ) 13 (

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

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

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

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

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

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

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

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

من ت�سرفات . 

املــادة ) 15 (

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

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

املــادة ) 16 (

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

ومركز عملها ، وغري ذلك من البيانات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 17 (

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

املــادة ) 18 (

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

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

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

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

املــادة ) 19 (

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

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

املــادة ) 20 (

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

الأخرى . 

الف�ســــل الثانـــي

امل�ساهمــــات فــــي راأ�س املــال

املــادة ) 21 (

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

كل �سكل من اأ�سكال ال�سركات الواردة فـي ن�سو�س هذا القانون . 
وحتدد بالنق�د قيمة جميع امل�ساهمات فـي راأ�س مال ال�سركة ، وذلك فـي وثائق تاأ�سي�سها . 
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املــادة ) 22 (

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

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

م�ساهمته باأكرث من قيمتها . 

املــادة ) 23 (

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

املــادة ) 24 (

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

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

املــادة ) 25 (

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

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

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

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

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

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

املــادة ) 27 (

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

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

املــادة ) 28 (

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

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

ذي م�سلحة . 

املــادة ) 29 (

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

فـي �سركات املحا�سة ، وامل�ساهمون فـي �سركات امل�ساهمة . 
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الف�ســـل الثالـــث

حتــول ال�سركــة واندماجهــا وحلهـــا وت�سفـيتهــا

الفــــرع الأول

حتــــول ال�سركــــة

املــادة ) 30 (

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

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

املــادة ) 31 (

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

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

املــادة ) 32 (

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

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

القيمة ال�سوقية فـي تاريخ التحول . 
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الفــرع الثانـــي

اندمــاج ال�سركـــة

املــادة ) 33 (

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

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

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

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

فـي الندماج مراعاتها وكيفـية تقومي اأ�سولها . 

املــادة ) 34 (

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

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

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

املــادة ) 35 (

يتم االندماج بطريق ال�سم باتباع االإجراءات االآتية : 

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

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

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

املــادة ) 36 (

يتم االندماج بطريقة املزج باتباع االإجراءات االآتية : 

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

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

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

اأو اأ�سهمهم فـيها . 

املــادة ) 37 (

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

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

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

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

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

مع عدم الإخالل بحقوق الدائنني . 

املــادة ) 39 (

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

الفـــرع الثالــــث

حـــل ال�سركـــة وت�سفـيتهـــا

اأول : احلـــل واإجـــراءات الت�سفـيـــة

املــادة ) 40 (

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

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

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

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

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

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

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

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

املــادة ) 41 (

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

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

املــادة ) 42 (

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

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

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

املــادة ) 43 (

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

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

اإل مــن اجلهـــة املخت�ســة . 
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املــادة ) 44 (

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

لدى امل�سجل . 

املــادة ) 45 (

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

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

املــادة ) 46 (

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

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

مطالباتهم . 

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

2 - ت�س�ية جميع االدعاءات ال�سحيحة املقدمة �ســد ال�سركــة علــى اأن تراعـــى مراتــب 
الدي�ن عند ال�فاء بها ، وذلك بعد ا�ستيفاء نفقات الت�سفـية واأتعاب امل�سفـي . 
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3 - توزيع املوجــودات املتبقيــة بني ال�سركــــ�ء اأو امل�س�همــــني وفقـــ� لوث�ئـــق الت�أ�سيـــ�س ، 
واإذا مل تت�سمـــن هــــذه الوث�ئــــق ن�ســــ� بـــــذلك ، وجــــب توزيعهـــــ� بن�سبــــة م�س�همـــة 

كــل منهم فـي راأ�س م�ل ال�سركة . 

واإذا مل يكن �س�فـي املوجودات ك�فـي� لتغطية القيمة الك�ملة للح�س�س اأو الأ�سهم - كم� هي 
اأو امل�س�همني بذات ن�سبة  حمددة فـي وث�ئق الت�أ�سي�س - وجب توزيع العجز بني ال�سرك�ء 

حتمل اخل�س�ئر . 

ثانيـــا : �صالحيــات امل�صفـــي والتزاماتـــه

املــادة ) 47 (

واتف�ق  �سلط�ته  على  املفرو�سة  والقيود  بتعيينه  ال�س�در  القرار  ي�سجل  اأن  امل�سفي  على 
ال�سرك�ء اأو قرار اجلمعية الع�مة غري الع�دية اأو احلكم ال�س�در بذلك بطريقة الت�سجيل 
املقررة لتعديل وث�ئق الت�أ�سي�س ، ول يحتج قبل الغري بتعيني امل�سفـي اأو بطريقة الت�سفـية 

اإل من ت�ريخ الت�سجيل . 

املــادة ) 48 (

يقوم امل�سفـي فور ت�سلمه مه�مه ب�ل�سرتاك مع مراقب ح�س�ب�ت ال�سركة اأو مديريه� - اإن 
وجدوا - بجرد اأ�سول ال�سركة وخ�سومه� ، ويجب اأن حترر ق�ئمة مف�سلة بذلك ، واأن تعد 
بي�ن�ت م�لية لل�سركة ، يوقع كل منه� من امل�سفـي واملديرين ، اأو اأع�س�ء جمل�س الإدارة ، 

ومراقب احل�س�ب�ت . 

املــادة ) 49 (

يت�سلم امل�سفي اأموال ال�سركــة ودف�ترهــ� وموجوداته� ووث�ئقه� ، ويجب اأن مي�ســك دفتـــرا 
لقيــد الأعمــ�ل املتعلقــة ب�لت�سفـيـــة ، واأن يتبــع فـي اإم�س�ك هـــذا الدفتـــر قواعــد املح��سبـــة 

املتع�رف عليه� . 
وعلى امل�سفـي اأن ميكن ال�سرك�ء وامل�س�همني والدائنني من الطالع على الدفرت اخل��س 

بقيد الأعم�ل املتعلقة ب�لت�سفـية . 
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املــادة ) 50 (

يجــــب اأن تت�سمن جميع العقــــود والإي�ســــ�لت والإنــــذارات واأي م�ستندات اأخــــرى ت�ســــدر 
عن ال�سركة عب�رة �سريحة ب�أنه� )قيد الت�سفـية( . 

املــادة ) 51 (

مع مراع�ة اأي قيد ين�س عليه القرار اأو احلكم ال�س�در ب�لت�سفـية يكون للم�سفـي مطلق 
اأمواله�  على  للمح�فظة  الإجراءات  جميع  واتخ�ذ  ال�سركة  اأعم�ل  اإدارة  فـي  ال�سالحية 
موجوداته�  لت�سفـية  يلزم  م�  جميع  واتخ�ذ   ، الع�لقة  اأعم�له�  واإجن�ز  حقوقه�  وا�ستيف�ء 
والوف�ء بديونه� ، كم� يكون له ب�سفة خ��سة متثيل ال�سركة اأم�م الغري واأم�م الق�س�ء فـيم� 

يق�م منه� اأو عليه� ، وغري ذلك من ال�سالحي�ت التي تبينه� الالئحة . 
واإذا ت�سمــــن القـــرار اأو احلكـــم ال�ســـ�در ب�لت�سفـية تعيني اأكثــر من م�ســــف ، وجــــب عليهـــم 
اأن يعملوا جمتمعني م� مل يخولهم القرار اأو احلكم حق العمل ب�نفراد ، ويكونون م�سوؤولني 
ب�لت�س�من عن تعوي�س ال�سرر الذي يلحق ب�ل�سركة وال�سرك�ء اأو امل�س�همني والغري نتيجة 

جت�وزهم حدود �سلط�تهم اأو نتيجة الأخط�ء التي قد يرتكبونه� فـي اأداء اأعم�لهم . 

املــادة ) 52 (

يجب على امل�سـفـي اتخ�ذ الإجراءات الالزمة ل�ستـيف�ء م� لل�سركة من حـقوق لدى الغري ، 
واأن يودع فـي ح�س�ب ال�سركة قيد الت�سفـية املب�لغ التي يتق��س�ه� ب��سمه� فـي اأحد امل�س�رف ، 

وذلك خالل يوم عمل على الأكرث من وقت قب�سه� . 
ول يجوز للم�سفي اأن يتخلى عن اأي ت�أمني اأو �سم�ن ، اأو اأن يقبل اأي ت�أمني لل�سركة ب�أقل 

من قيمته احل�لية . 
كمـــــ� ل يجــــوز للم�سفـي اأن يبيـع موجــودات ال�سركـــة وم�س�ريعهـــ� جملة اإل بعـــد احل�ســـول 
علـــى موافقــة ال�سركـــ�ء اأو امل�س�همــني اإذا ك�نـــت الت�سفـيـــة اختي�ريـــة ، اأو موافقــــة املحكمــــة 
املخت�سة اإذا ك�نت الت�سفـية اإجب�رية م� مل ين�س القرار اأو احلكم ال�س�در بتعيني امل�سفـي 

على جواز بيعه� جملة . 

املــادة ) 53 (

ل يجــــوز للم�سفــــي اأن يبــــداأ اأعمــــ�ل جديدة اإل اإذا ك�نــت لزمـــــة لإمتــــ�م اأعمــــ�ل �س�بقـــة ، 
واإذا قـــ�م امل�سفـــــي ب�أعم�ل جديدة ل تقت�سيه� الت�سفـيـــة كــــ�ن م�سوؤول فـــــي جميـــع اأموالـــــه 

عن هذه الأعم�ل ، ف�إذا تعدد امل�سفون ك�نوا م�سوؤولني ب�لت�س�من . 

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

ثالثا : انتهــاء اأعمـــال الت�صفـيــة

املــادة ) 54 (

على امل�سفـي اإنه�ء الت�سفـية فـي املدة املحددة لذلك ب�لقرار اأو احلكم ال�س�در ب�لت�سفـية . 
ومع مراع�ة ن�س املــ�دة )43( من هذا الق�نون ، يجوز لالأ�سب�ب التي يبينه� امل�سفـي متديد 
اإذا ك�نت  الع�دية  الع�مة غري  اأو من اجلمعية  ال�سرك�ء  بقرار من  للت�سفـية  املحددة  املدة 
ك�نت  اإذا  املخت�سة  املحكمة  رئي�س  اأمر على عري�سة من  اأو مبوجب   ، اختي�رية  الت�سفـية 

الت�سفـية اإجب�رية . 
وفـي جميع الأحوال ، يجب على امل�سفـي اإذا امتدت اأعم�ل الت�سفـية لأكرث من �سنة اأن يدعو 
ال�سرك�ء اأو امل�س�همني فـي نه�ية كل �سنة متتد اإليه� اأعم�ل الت�سفـية وفق اإجراءات دعوة 
ال�سركــــ�ء اأو اجلمعيـــة الع�مــــة غيــر الع�ديـــة ، ليعر�س عليهم تقريـــرا عن اأعمــ�ل الت�سفـيــــة 
فــــي ال�سنة املنتهيــــة ، والبي�نــــ�ت املــ�ليـــة عــن هـــذه ال�سنـــة ، ويجــــب اأن يكـــــون ذلك خــــالل 

)30( ثالثني يوم� على الأكرث من انته�ء ال�سنة . 

املــادة ) 55 (

تلتزم ال�سركة ب�لأعم�ل والت�سرف�ت التي يجريه� امل�سفـي ب��سمه� ، اإذا ك�نت مم� تقت�سيه 
الت�سفـية . 

ويكون امل�سفـي م�سوؤول جت�ه ال�سركة وال�سرك�ء اأو امل�س�همني والغري عن الأ�سرار الن�جمة 
عن اأعم�له اأو ت�سرف�ته املخ�لفة للق�نون ، وعن اأعم�له التي تتج�وز حدود �سالحي�ته ، 
وعن اأي غ�س اأو تزوير اأو اإهم�ل فـي اأداء مه�مه ، وكذلك عن عدم ت�سرفه ت�سرف ال�سخ�س 
احلري�س ، واإذا تعدد امل�سفون ك�نوا م�سوؤولني ب�لت�س�من م� مل يكن لكل منهم حق العمل 
اأو احلكم ال�س�در بتعيينهم ، ول ت�سمع الدعوى �سد امل�سفـي ب�سبب  ب�نفراد وفق� للقرار 

اأعم�ل الت�سفـية بعد انق�س�ء )5( خم�س �سنوات من ت�ريخ انته�ء اأعم�ل الت�سفـية . 

املــادة ) 56 (

يقدم امل�سفـي عند انتهــ�ء الت�سفـيــة تقريرا نه�ئي� ، وح�س�بــ� خت�ميـــ� مدققــــ� مــن مراقــــب 
 )30( والدائنني خالل  امل�س�همني  اأو  ال�سرك�ء  اإلى  الت�سفـية  اأعم�ل  ال�سركة عن  ح�س�ب�ت 

ثالثني يوم� من انته�ء هذه الأعم�ل للموافقة عليه� . 
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املــادة ) 57 (

واحل�س�ب  النه�ئي  التقرير  على  امل�س�همني  اأو  ال�سرك�ء  مبوافقة  الت�سفـية  اأعم�ل  تنتهي 

اخلت�مي ، ويجب اأن يودع امل�سفـي ن�سخة من موافقتهم على انته�ء الت�سفـية لدى امل�سجل 

خالل )7( �سبعة اأي�م من ت�ريخ �سدوره� ، ويجب على امل�سجل اإلغ�ء ت�سجيل ال�سركة اعتب�را 

من ت�ريخ اإيداعه� . 

وعلـــى امل�سفــــي اأن يقــــوم بن�ســـر موافقـــة ال�سرك�ء اأو امل�س�همني ب�نتهــــ�ء الت�سفـيـــة خــــالل 

)2( يومني من ت�ريخ اإيداعه� لدى امل�سجل . 

املــادة ) 58 (

اإذا مل تتم املوافقة على التقرير النه�ئي واحل�س�ب اخلت�مي ، ك�ن للم�سفـي عر�س اأوجه 

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

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

خــالل )15( خم�سة ع�سر يوم� من ت�ريخ �سدوره . 

واإذا �سدر احلكم ببطالن قرار ال�سرك�ء اأو امل�س�همني وانته�ء الت�سفـية ، وجب ن�سره وفق� 

للفقرة الث�نية من املــ�دة )57( من هذا الق�نون ، ووجب على امل�سجل اإلغ�ء ت�سجيل ال�سركة 

اعتب�را من ت�ريخ اإيداع احلكم . 

واإذا �ســـدر احلكــــم بت�أييـــد قــــرار ال�سركــ�ء اأو امل�س�همـــني ، جـــ�ز عــزل امل�سفـــي وتعيـــني اآخــــر 

ل�ستكم�ل اأعم�ل الت�سفـية . 

املــادة ) 59 (

على امل�سفـي اأن يودع ن�جت الت�سفـية التي مل يت�سلمه� م�ستحقوه� ب�ل�سندوق الذي قد ين�س�أ 

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

هذه الأموال خالله� واإجراءات ذلك وامل�سروف�ت التي ت�ستلزمه� اإدارة هذه الأموال خ�سم� 

من قيمته� اإلى اأن يتم �سرفه� مل�ستحقيه� . 

وي�سري على املب�لغ امل�س�ر اإليه� حكم املــ�دة )135( من هذا الق�نون . 
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البـــاب الثانـــي

�صركـــات الت�صامــن والتو�صيـــة واملحا�صــة

الف�صـــل الأول

�صركـــة الت�صامـــــن

املــادة ) 60 (

�سركـة الت�س�مــن هــي �سركـــة تت�ألف من �سخ�ســـني اأو اأكثــر مــن الأ�سخــ��س الطبيعيـني ، 
يكونون م�سوؤولني ب�لت�س�من فـي جميع اأموالهم عن التزام�ت ال�سركة ، وتنتقل امل�سوؤولية 

عند وف�ة اأي منهم اإلى تركته فـيم� مل يوف به من التزام�ت . 

املــادة ) 61 (

يتكون ا�سم �سركة الت�س�من من اأ�سم�ء جميع ال�سرك�ء ويجوز اأن يقت�سر على ا�سم �سريك 
اأو اأكثــــر مــــع اإ�س�فة كلمــــة "و�سرك�وؤه" ، ويجب اأن يكون ا�سم ال�سركة مط�بق� للحقيقــة ، 
ف�إذا ا�ستمل على ا�سم �سخ�س غري �سريك مبوافقته ، ك�ن هذا ال�سخ�س م�سوؤول ب�لت�س�من 

عن ديون ال�سركة . 
ويجوز اأن يكون لل�سركة ا�سم جت�ري خ��س ، �سريطــة اأن يقرتن مب� يدل علــى اأنهــ� �سركــة 

ت�س�مــــن . 

املــادة ) 62 (

يجــــب علــى ال�سركـــ�ء اأن يتقدمــــوا بطلـــب لت�سجيــــل �سركــــة الت�س�مــــــــن ووث�ئــــق ت�أ�سي�سهــــ� 
لــدى امل�سجــل ، وذلك خـــالل )30( ثالثني يومـــ� مـــن ت�ريخ توقيع وث�ئــق الت�أ�سيـــ�س وفقـــ� 

لأحك�م هذا الق�نون . 

املــادة ) 63 (

كــــل �سريـــك فـي �سركــــة ت�س�مــــن يكت�سب �سفـــة الت�جـــر ، ويعتبـــر ق�ئمـــــــ� ب�أعم�ل جت�ريـــــة 
حتت ا�سم ال�سركة ، ويرتتب على اإفال�س ال�سركة اإفال�س جميع ال�سرك�ء فـيه� . 
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املــادة ) 64 (

يجوز لل�سركة اأن تبقي فـي ا�سمه� ا�سم �سريك ان�سحب منه� اأو توفـي اإذا قبل ذلك ال�سريك 
املن�سحب ، اأو الورثة . 

ول ي�س�أل ال�سريك املن�سحب عن اللتزام�ت التي ترتتب على ال�سركة بعد ت�ريخ ت�سجيل 
ان�سح�به منه� اإل اإذا وافق على اأن ي�ستمر ا�سمه �سمن اأ�سم�ء ال�سرك�ء الآخرين ، وفـي هذه 
ال�سركة  مع  تع�مل  �سخ�س  اأي  جت�ه  ب�لت�س�من  م�سوؤول  املن�سحب  ال�سريك  يظل  احل�لة 

بح�سن نية على اأن ين�سر هذا الن�سح�ب فـي حمل الن�سر الذي حتدده الالئحة . 
ويكون الورثة م�سوؤولني ب�لت�س�من فـي جميع اأموالهم جت�ه اأي �سخ�س تع�مل مع ال�سركة 

بح�سن نية اإذا وافقوا على ا�ستمرار ا�سم مورثهم �سمن ا�سم ال�سركة . 

املــادة ) 65 (

ل يجوز اأن تكون ح�س�س ال�سرك�ء فـي �سركة الت�س�من ممثلة ب�أوراق ق�بلة للتداول . 

املــادة ) 66 (

ل يجوز التن�زل عن احل�س�س فـي �سركة الت�س�من اإل مبوافقة جميع ال�سرك�ء ومبراع�ة 
القيود الواردة فـي وث�ئق الت�أ�سي�س ، وكل اتف�ق يق�سي بجواز التن�زل دون قيد يعترب ب�طال . 
ومـــــع ذلك ، يجوز لل�سريــــك اأن يتن�زل للغري عن احلقـــوق املت�سلـــة بح�ستـــه فـي ال�سركة ، 

ول يكون لهذا التف�ق اأثر اإل فـيم� بني طرفـيه . 

املــادة ) 67 (

لدائني ال�سركة حق الرجوع عليه� فـي اأمواله� ، ولهم اأي�س� حق الرجوع على اأي �سريك 
فـي اأموالــــه اخل��ســة ، ويكون جميع ال�سرك�ء ملتزمني ب�لت�س�من جت�ه دائني ال�سركـــة ، 
ول يجوز التنفـيذ على اأموال ال�سريك ب�سبب التزام�ت ال�سركة اإل بعد احل�سول على حكم 

نه�ئي فـي مواجهة ال�سركة واإنذاره� وامتن�عه� عن الوف�ء فـي وقت من��سب . 
ويكــــون احلكم ال�س�در على ال�سركـــة حجـــة علـــى ال�سريـــك ، واإذا وفى اأحد ال�سرك�ء بديـــن 
على ال�سركة ، ج�ز له اأن يرجع مب� وف�ه على ال�سركة ، وج�ز له اأي�س� اأن يرجع على ال�سرك�ء 
الب�قني ، كل بقدر ح�سته فـي الدين ، ف�إذا ك�ن اأحد ال�سرك�ء مع�سرا حتمل تبعة هذا الإع�س�ر 

ال�سريك الذي وفى ب�لدين وبقية ال�سرك�ء املو�سرين كل بقدر ح�سته . 
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املــادة ) 68 (

يعد جميع ال�سرك�ء فـي �سركة الت�س�من مديرين لل�سركة ، اإل اأنه يجوز اأن ين�س فـي وث�ئق 
التاأ�شي�ص على اأن تناط الإدارة ملدير واحد اأو اأكرث من الأ�شخا�ص الطبيعيني من ال�شركاء 

اأو من غريهم . 
واإذا تعـــدد املديــــــرون وحـــــدد لكـــــــل منهـــــم اخت�ســ��س معيـــن فــــــال ي�ســـــ�أل املديـــــر الواحـــــــد 

اإل عن الأعم�ل الواقعة فـي دائرة اخت�س��سه . 
�شدرت  اإذا  اإل  �شحيحة  القرارات  تكون  فال  جمتمعني  بالإدارة  يقوموا  اأن  ا�شرتط  فاإذا 
اأو ب�لأغلبية املن�سو�س عليه� فـي وث�ئق الت�أ�سي�س ، ومع ذلك يجوز لكل مدير  ب�لإجم�ع 

القي�م ب�لأعم�ل الع�جلة التي يرتتب على تفويته� خ�س�رة لل�سركة اأو �سي�ع ربح عليه� . 

املــادة ) 69 (

يجوز لأي �سريك لي�س مديرا اأن يطلب ، فـي اأي وقت ، اأي معلوم�ت عن ال�سركة ، واأن يطلع 
ويفح�س بنف�سه ، اأو من ينوب عنه ، دف�ترهـ� و�سجالته� وح�س�ب�ته� واأوراقهـ� الأخرى ، وله 
اأي�س� اأن يطعن اأم�م املحكمة املخت�سة فـي اأي قرار ي�سدر عن املديرين يرى اأنه خم�لف 
اأيـــ� مـــن هــــذه  اأو لوث�ئــق الت�أ�سي�س ، ويقع ب�طال اأي اتف�ق يحرم هذا ال�سريـــك  للق�نون 

احلقوق . 

املــادة ) 70 (

اإذا كـــ�ن املديــر �سريكـــ� ومعينـ� فـي عقــد ال�سركـــة ، فـــال يجـــوز عزله اإل ب�إجمـــ�ع ال�سركــــ�ء ، 
اأو بحكم مــن املحكمــة بنــ�ء على طلب اأغلبيــة ال�سركــ�ء ، ويرتتــب على عــزل املديــر فـي اأي 

من ه�تني احل�لتني حل ال�سركة م� مل تن�س وث�ئق الت�أ�سي�س على خالف ذلك . 
واإذا ك�ن املدير �سريك� ومعين� فـي عقد م�ستقل عن وث�ئق الت�أ�سي�س اأو ك�ن من غري ال�سرك�ء ، 

ج�ز عزله ب�أغلبية ال�سرك�ء ، ول يرتتب على هذا العزل حل ال�سركة . 

املــادة ) 71 (

، م� مل تن�س  اأعم�ل الإدارة الع�دية التي تتفق وغر�س ال�سركة  اأن يب��سر جميع  للمدير 
وث�ئق ت�أ�سي�سه� على تقييد �سلطته فـي هذا اخل�سو�س ، وتلتزم ال�سركة بكل عمل يجريه 

املدير ب��سمه� فـي حدود �سلطته . 

-27-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 72 (

ل يجوز للمدير القي�م ب�لت�سرف�ت التي جت�وز الإدارة الع�دية اإل مبوافقة جميع ال�سرك�ء 
اأو بن�س �سريح فـي وث�ئق الت�أ�سـي�س ، وي�ســري هذا احلظر ب�سفـــة خ��ســـة علـــى الت�سرف�ت 

الآتية : 
1 - تقديــم التربعــ�ت ، مــ� عــدا التربع�ت التي تتطلبه� م�سلحــــة العمــل متــــى ك�نــت 

�سئيلة القيمة وع�دية . 
2 - بيع جميع موجودات ال�سركة ، اأو جزء مهم منه� . 

3 - اإجـراء الرهــن اأو الت�أمـــني على موجودات ال�سركـــة اإل ل�سمـــ�ن ديونهـــ� املرتتبــة 
فـي �سي�ق اأعم�له� العتي�دية . 

4 - كف�لة ديون الغري ، م� عدا الكف�لت املعقودة فـي �سي�ق العمل العتي�دي من اأجل 
حتقيق غ�ي�ت ال�سركة .   

املــادة ) 73 (
مع مراع�ة الأحك�م املنـ�سو�س عليه� فـي هـذا الق�نون ، حتل �سركة الت�س�من بوف�ة اأحد 
ال�سرك�ء اأو ان�سح�به من ال�سركة ، اأو اإذا تقرر فقدانه الأهلية ، اأو اأ�سهر اإفال�سه م� مل تن�س 

وث�ئق الت�أ�سي�س على خالف ذلك . 
ومع ذلك ، اإذا تبقـــــى ب�ل�سركــــة �سريكــ�ن اأو اأكثــــــر ج�ز لهـــم اأن يقـــــرروا ا�ستمـــرار ال�سركــــــة 

فـيم� بينهم على اأن ي�سجلوا ذلك القرار لدى امل�سجل . 

املــادة ) 74 (

يجوز للمحكمــة اأن تق�سي - بن�ء على طلب اأحد ال�سرك�ء - بحل �سركـــة الت�ســ�من ب�سبـــب 
تق�سري �سريك اأو اأكرث فـي القي�م ب�لتزام�ته ، اأو لأي �سبب اآخر ي�ستوجب احلل . 

ومـــع ذلك ، يجـــوز لل�سركـــــ�ء اأن يطلبــــــــوا من املحكمــــة الق�سـ�ء ب�إخـــراج ال�سريــك املق�ســـــر 
من ال�سركة اإذا اعترب تق�سريه �سبب� ك�فـي� حلل ال�سركة . 

املــادة ) 75 (

فـي ح�لــــة ا�ستمرار ال�سركــــة بعد ان�سحــ�ب ال�سريــــك اأو اإخراجـــه منهـــ� اأو فقدانــــه اأهليتــــه 
اأو اإفال�سه اأو وف�ته توؤول اإليه ، اأو اإلى ممثليه ال�سرعيني ، اأو ورثته ، وفق� مل� يقت�سيه احل�ل 
قيمة ح�سته فـي ال�سركة مقدرة مبوجب ق�ئمة جرد خ��سة منظمة بت�ريخ ح�سول الواقعة 
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اإلى ذلك ، وفـي ح�ل اخلالف على قيمة هذه احل�سة ، يتم تقدير قيمته� بن�ء  التي اأدت 
على طلب ذوي ال�س�أن من قبل املحكمة املخت�سة ب�ل�ستن�د اإلى تقرير خبري اأو اأكرث تعينهم 
املحكمــــة ، مـــ� لــم يتفــق الأطــراف علــى طريقــة اأخـــرى للتقديـــر ، وتدفــع قيمـــة احل�ســـة 
اإلى م�ستحقيه� نقدا اأو عين� ، ول يكون مل�ستحقيه� اأي ن�سيب فـي ع�ئدات ال�سركة الالحقة . 

املــادة ) 76 (

ت�سفـــى ال�سركـــة بعد حله� وفق� لأحك�م هذا الق�نون ووث�ئق ت�أ�سي�سه� ، �سريطــة األ تخ�لــف 
اأي اأحك�م ق�نونية له� �سفة اإلزامية . 

ويحــق جلميــع ال�سركــ�ء - مبــن فـيهــم الذيــن ليــ�س لهــم حــق اإدارة ال�سركـــة - اأن ي�سرتكــوا 
ب�سورة عملية فـي القرارات التي له� ت�أثري على ت�سفـية ال�سركة . 

الف�صــــل الثانــــي

�صركـــــة التو�صيــــة

املــادة ) 77 (

�سركة التو�سية هي �سركة تتكون من فئتني من ال�سرك�ء : 

1 - �سريــــك مت�س�من اأو اأكثـــر يكونــــون م�سوؤولني ب�لت�س�مـــن فــــي جميــــع اأموالهـــم 
عن التزام�ت ال�سركة . 

اأو اأكرث تكون م�سوؤوليتهم عن التزام�ت ال�سركة بقدر م�س�ركتهم  2 - �سريك مو�س 
فـي راأ�س املــ�ل ، على اأن يحدد مقدار تلك امل�س�ركة فـي وث�ئق الت�أ�سي�س . 

املــادة ) 78 (

يتكون ا�سـم �سركــة التو�سية من ا�ســم �سريــك مت�س�مـــن واحد اأو اأكرث مع اإ�س�فة مـــ� يــــدل 
على وجود �سرك�ء ، كم� يجب اأن يتبع ا�سم ال�سركة اأينم� ظهر ، بعب�رة "�سركة تو�سية" . 

املت�س�من  ك�ل�سريك  ي�سبح  ال�سركة  ا�سم  فـي  ا�سمه  اإدراج  على  مو�س  �سريك  وافق  واإذا 
م�ســـوؤول عــــن التزام�ت ال�سركـــة جتـــ�ه اأي �سخـــ�س ث�لــث تع�مـــل بح�سـن نيــة مــع ال�سركــــة 

على اأنه �سريك مت�س�من . 
ويجوز اأن يكون لل�سركة ا�سـم جت�ري خ��س ، �سريطــة اأن يقرتن مب� يــدل على اأنهــ� �سركــة 

تو�سية . 
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املــادة ) 79 (

التو�سية  اأن يتقدموا بطلب لت�سجيل �سركة  املت�س�منني  ال�سرك�ء  اأو  ال�سريك  يجب على 
ووث�ئق ت�أ�سي�سه� لدى امل�سجل خالل )30( ثالثني يوم� من ت�ريخ توقيع وث�ئق الت�أ�سي�س 

وفق� لأحك�م هذا الق�نون . 

املــادة ) 80 (

ل يجوز لل�سريك املو�سي اأن يتولى اإدارة ال�سركة اأو اأن ي�س�رك فـيه� ، ول اأن يلزمه� بت�سرف�ته ، 
ومع ذلك يجـــوز لـــه بنف�سه اأو مبن ينوب عنــــه ، وفـي اأي وقت ، اأن يفح�س دف�تــــر ال�سركـــة 
و�سجالته� وح�س�ب�ته� واأوراقه� الأخرى للوقوف على �سري اأعم�له� وفر�سه� امل�ستقبلية ، 
وله اأن يت�س�ور مع ال�سركــ�ء الآخرين حول ذلك ، ول يعد مبم�ر�ستـــــه هذه ال�سالحيــــ�ت 

م�س�رك� فـي اإدارة ال�سركة . 
واإذا ا�سطلع ال�سريك املو�سي ب�أي دور فـي اإدارة ال�سركة ي�سبح م�سوؤول ب�لت�س�من عـن اأي 

التزام�ت تن�س�أ فـي مواجهة ال�سركة فـي اأثن�ء ا�سطالعه بذلك الدور . 

املــادة ) 81 (

ل يعــــد ال�سريـــك املو�سي ق�ئم� ب�أعم�ل جت�رية ب��سم ال�سركة ، ول يكت�ســب �سفــة الت�جــر ، 
ول يوؤدي اإفال�س ال�سركة اإلى اإفال�سه . 

املــادة ) 82 (

ل توؤدي وف�ة اأحد ال�سرك�ء املو�سني اأو اإعــالن فقدانــه الأهليــة اأو اإ�سهــ�ر اإفال�ســه اإلـــى حــل 
�سركة التو�سية ، م� مل تقرر املحكمة املخت�سة خالف ذلك ، ويتولى ال�سرك�ء املت�س�منون 

ت�سفـية ال�سركة عند حله� . 

املــادة ) 83 (

يرتتب على احلكم ب�إ�سه�ر اإفال�س �سركة التو�سية اإفال�س ال�سرك�ء املت�س�منني فقط . 

املــادة ) 84 (

تخ�سع �سركة التو�سية جلميع الأحك�م ذات ال�سلة املنظمة ل�سركة الت�س�من فـيم� مل يرد 
ب�س�أنه ن�س فـي هذا الق�نون . 
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الف�صـــل الثالــــث

�صركــــة املحا�صـــة

املــادة ) 85 (

�سركـــــة املح��ســـة هــي �سركـــة تت�ألـــف مـــن �سخــ�سني اأو اأكثـــــر مـــن الأ�سخـــــ��س الطبيعيـــني 
اأو العتب�ريني ، وهي �سركة م�سترتة ل يحتج به� فـي مواجهة الغري ، ول تتمتع ب�ل�سخ�سية 
العتب�رية ، كم� ل تخ�سع لأي من اإجراءات الت�سجيل لدى امل�سجل ، ويجوز اإثب�ت عقد 
�سركة املح��سة بك�فة طرق الإثب�ت ، غري اأنه اإذا ك�سف اأي من ال�سرك�ء عن وجود �سركة 
املح��سة اإلـى الغيـر وتع�مــل معــه بهذه ال�سفة ، تطبــق علـــى هـــذا العقــد الأحكـــ�م املنظمـــة 

ل�سركة الت�س�من وال�سريك املت�س�من فـيه� . 

املــادة ) 86 (

يحدد عقد �سركة املح��سة غر�سه� ، وحقوق ال�سرك�ء والتزام�تهم وكيفـية توزيع الأرب�ح 
واخل�س�ئر وطريقة اإدارة ال�سركة ، وغري ذلك من العن��سر الأ�س��سية . 

املــادة ) 87 (

ل يعد ال�سريك املح��س ت�جرا ، م� مل يقم ب�لعملي�ت التج�رية بنف�سه . 

البــــاب الثالـــث

�صركـــة امل�صاهمـــة

الف�صـــل الأول

التاأ�صيـــــ�س

الفـــرع الأول الأحكـــام العامــــة

املــادة ) 88 (

�سركة امل�س�همة هي �سركة ينق�سم راأ�س م�له� اإلى اأ�سهــم يتم تداوله� على النحـــو املقــــرر 
ق�نون� . 

ول ي�س�أل امل�س�هم اإل بقدر م�س�همته فـي راأ�س املــ�ل . 
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املــادة ) 89 (

تت�ألــــف �سركة امل�س�همة من )3( ثالثــــة اأ�سخ��س على الأقـــــل من الأ�سخــــ��س الطبيعيـــني 
اأو العتب�ريـــني ، وي�ستثنى من ذلك ال�سرك�ت التي تن�سئه� الدولة مبفرده� اأو ب�ل�ستــراك 

مع اآخر .   
املــادة ) 90 (

يكون لل�سركة ا�سم جت�ري ، ول يجوز اأن يكون ا�سم� ل�سخ�س طبيعي ، اإل اإذا ك�ن غر�س 
ال�سركة ا�ستغالل براءة اختـراع م�سجلة ق�نون� ب��سم ذلك ال�سخ�س اأو فـي ح�لــــة التحــول 
هوية  اأو  هويته�  اأو  لغ�ي�ته�  ال�سركة م�سلال  ا�سم  يكون  األ  ويجب   ، م�س�همة  �سركة  اإلى 
اأع�س�ئهــــ� ، واأن يتبـــع ا�ســـم ال�سركــــة اأينمــــ� ظهر بعبـــــ�رة "�سركة م�س�همـــة عم�نيــــة ع�مــة " 

اأو امل�سطـلح )�س.م.ع.ع( ، اأو "�سركة م�س�همة عم�نية مقفلة" اأو امل�سطلح )�س.م.ع.م( . 
واإذا ترتــب على خم�لفــة الفقــرة ال�س�بقـــة وقـــوع الغيـــر ح�ســـن النيـــة فـي خطــ�أ ، فـيعتبـــر 
الأ�سخــــ��س املخ�لفـــون م�سوؤولــــني �سخ�سيـــ� جتـــ�ه هـــذا الغيـــر عن الأ�سرار التــي تلحــق به 

من جراء ذلك .    
املــادة ) 91 (

ل يجــــوز اأن يقـــل راأ�س املــ�ل امل�سدر ل�سركــــة امل�س�همـــة الع�مـــة عــــن )2000000( مليونــــي 
ري�ل عم�ين ، و�سركة امل�س�همة املقفلة عن )500000 ( خم�سم�ئة األف ري�ل عم�ين . 

وا�ستثنــ�ء مـن ذلك ، يجــوز اأن يكــــون احلد الأدنـى لــراأ�س مـــ�ل ال�سركـــة امل�س�همـــة الع�مـــة 
)1000000( مليون ري�ل عم�ين اإذا ك�نت ن��سئة عن طريق التحول من �سكل ق�نوين اآخر . 

الفــــرع الثانــــي

املوؤ�ص�صــــون

املــادة ) 92 (

حتمل  بنية  ت�أ�سي�سه�  اإجراءات  فـي  فعلي�  ا�سرتك  من  كل  امل�س�همة  ل�سركة  موؤ�س�س�  يعد 
امل�سوؤولية الن��سئة عن ذلك . 

ويعــد موؤ�س�ســـ� ب�سفة خ��سة كل من وقع وث�ئق الت�أ�سي�س ، اأو قدم ح�سة نقديــة اأو عينيــة 
عند ت�أ�سي�سه� . 

ول يعترب موؤ�س�س� من يقوم من غري امل�س�همني ب�إعداد اأو مراجعة وث�ئق الت�أ�سي�س . 
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املــادة ) 93 (

على املوؤ�س�س اأن يبذل فـي تع�مالته مع ال�سركة قيد الت�أ�سي�س اأو حل�س�به� عن�ية ال�سخ�س 

احلري�س ، ويكون املوؤ�س�سون م�سوؤولني ب�لت�س�من عن اأي اأ�سرار قد تلحق ال�سركة اأو الغري 

من جراء تق�سريهم . 

واإذا تلقـــى املوؤ�ســـ�س اأي معلومــــ�ت اأو اأمـــوال تخـــــ�س ال�سركـــة قيــد الت�أ�سيــ�س ، وجـــــب عليــــه 

اأن يحيط ال�سركة بهذه املعلوم�ت ، واأن يرد اإليه� تلك الأموال ، واأي اأرب�ح يكون قد ح�سل 

عليه� نتيجة م� تلق�ه . 

املــادة ) 94 (

ي�سري فـي حق ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� كل ت�سرف يجريه املوؤ�س�سون مع الغري ب��سم ال�سركة 

قيد الت�أ�سي�س اإذا ك�ن �سروري� لت�أ�سي�سه� ، ويجب اأن ت�سدق تلك الت�سرف�ت من اجلمعية 

الع�مة الت�أ�سي�سية . 

املــادة ) 95 (

يجب قبل امل�س�دقة على اأي ت�سرف من الت�سرف�ت امل�س�ر اإليه� فـي املــ�دة )94( مــن هـــذا 

الق�نــــون اإح�طـــة اجلمعيـــة الع�مة الت�أ�سي�سية ب�حلق�ئـــق املت�سلة ب�لت�سرف ، ويكـــون كــــل 

مـــن يخ�لـــف هذا اللتـــزام م�سوؤول فـي م�له اخل��س عم� قـــد يلحـــق ال�سركـــة مــن �ســـرر 

من جـــراء الت�سرف الــــذي متـــت امل�س�دقة عليــه ، وتكــون امل�سوؤولية على �سبيــل الت�س�مـــن 

عند تعدد امل�سوؤولني عن ذلك . 

واإذا لـــم تتــم امل�س�دقــة علـــى اأي من الت�سرفــــ�ت امل�ســـ�ر اإليهــ� ، كـــ�ن املوؤ�س�ســـون م�سوؤولــــني 

ب�لت�س�من عن الآث�ر واللتزام�ت الن��سئة عن الت�سرف . 

املــادة ) 96 (

على املوؤ�س�سني اأن يخت�روا من بينهم جلنة ل يقــل عــدد اأع�س�ئهــ� عــن )3( ثالثــة اأع�س�ء ، 

تتولى اتخ�ذ اإجراءات الت�أ�سي�س . 
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املــادة ) 97 (

يجب اأن ت�ستمل وث�ئق الت�أ�سي�س ب�سفة خ��سة على البي�ن�ت الآتية : 
1 - ا�سم ال�سركة ومركز عمله� الرئي�سي . 

2 - اأغرا�س ال�سركة . 
3 - مقدار راأ�س م�ل ال�سركة وعدد الأ�سهم التي ينق�سم اإليه� وقيمة ال�سهم ونوعه . 

4 - اأ�سمـــــــ�ء املوؤ�س�ســـــني وجن�سي�تهـــم وحمــ�ل اإق�متهــــــم وعن�وينهــــم وعــــــدد الأ�سهـــم 
التـي تـــم الكتتــ�ب بهــ� مـن كــل واحـد منهـم . 

5 - عدد اأع�س�ء جمل�س الإدارة . 
6 - مدة ال�سركة اإن ك�نت حمددة املدة ، وت�ريخ بدئه� ، وت�ريخ نه�يته� . 

املــادة ) 98 (

يكـــون ت�أ�سي�س �سركــة امل�س�همــــة بتقديـــم طلــــب الت�أ�سيـــ�س اإلـــى اجلهـــة املخت�ســــة ، موقعــــ� 
من )3( ثالثة من املوؤ�س�سني على الأقل ، ومرفق� به ق�ئمة ب�أ�سم�ء اأع�س�ء اللجنة الت�أ�سي�سية . 

املــادة ) 99 (

علــى اللجنـــة الت�أ�سي�سيــة اأن ترفـــق بطلــــب الت�أ�سي�س ن�سخـــة من وث�ئـــق الت�أ�ســـي�س موقعـــة 
من جميع املوؤ�س�سني ، واأي بي�نـــ�ت اأو وث�ئق اأخرى حتددهـــ� الالئحـــة ، كم� ترفــــق �سهــ�دة 

م�سرفـية ، تفـيد �سداد املوؤ�س�سني لقيمة الأ�سهم ب�لن�سبة ل�سركة امل�س�همة املقفلة . 
ويجب اأن يبت فـي طلب الت�أ�سي�س خالل )15( خم�سة ع�سر يوم� من ت�ريخ تقدمي الطلب 
م�ستوفـي� ك�فة الأوراق املطلوبة ، واإذا رف�س الطلب اأو انق�ست املهلة املحددة دون اأن يبت 

فـيه ، يحق لأ�سح�ب ال�س�أن التظلم من ذلك وفق الإجراءات التي تبينه� الالئحة . 

املــادة ) 100 (

على املوؤ�س�ســني فـي �سركـــة امل�س�همة الع�مـــة اأن يكتتبوا بن�سبة ل تقـــل عـــن )30%( ثالثـــني 
فـي امل�ئة ، ول تزيــد علــى )60%( �ستني فـي امل�ئــــة مـــن راأ�س املــ�ل ، ويطرح الب�قــي لالكتتـــ�ب 
الع�م ، اإل فـي ح�لة التحول اإلى �سركة م�س�همة ع�مة ، ف�إنه يجوز للم�س�همني اأو ال�سرك�ء 
فـي ال�سركة قبل التحول اأن يحتفظوا بن�سبة )75%( خم�سة و�سبعني فـي امل�ئة من راأ�س املــ�ل . 
ن�سبة  اإلى �سركة م�س�همة ع�مة متلك  املتحولة  ال�سركة  فـي  للموؤ�س�سني  ال�سم�ح  وللهيئة 

اأعلى من الن�سبة املحددة فـي الفقرة ال�س�بقة . 
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املــ�ل  راأ�س  امل�ئة من  فـي  اأكرث من )20%( ع�سرين  اأن يغطي  الواحد  للموؤ�س�س  ول يجوز 
�ســواء ب��سمـــه اأو ب�أ�سمــــ�ء اأبن�ئـه الق�ســر الذيـن تقـل اأعم�رهم عـــن )18( ثم�نــــي ع�ســــرة �سنة ، 
اإل فـي ح�لــــة التحــــول ، فـيجـــوز للموؤ�س�سني فـي هـــــذه احل�لــــة الحتفــــ�ظ بح�ستهم فـيمــ� 
لو زادت على الن�سبة املقررة لكل موؤ�س�س ، كم� ت�ستثنى ال�سرك�ت اململوكة ب�لك�مل للدولة 

وال�سرك�ت الق�ب�سة من الن�سب املقررة . 
وعلى املوؤ�س�سني تقدمي م� يفـيد الكتت�ب ب�لن�سبة املحددة لهم للهيئة قبل اعتم�د اإجراءات 

الكتت�ب الع�م .  
ول يجوز للموؤ�س�سني اأن يكتتبوا بعد ذلك فـي الأ�سهم املطروحة لالكتت�ب الع�م . 

املــادة ) 101 (

تتولى  التي  ، واجله�ت  الإ�سدار  اإعالن  يت�سمنه�  اأن  التي يجب  البي�ن�ت  الالئحة  حتدد 
تلقي طلب�ت الكتت�ب وعدده� وم�سوؤوليته� ، وقواعد واإجراءات التع�مل مع املب�لغ املودعة . 

املــادة ) 102 (

على اللجنة الت�أ�سي�سية ن�سر اإعالن الإ�سدار بعد اعتم�د ن�سرة الإ�سدار ، وذلك وفق القواعد 
واملواعيد التي حتدده� الالئحة . 

املــادة ) 103 (

يحرر طلب الكتت�ب - الذي يجوز اأن يكون اإلكرتوني� - ح�سب النموذج الذي تعده الهيئة . 

املــادة ) 104 (

على اللجنة الت�أ�سي�سية تعيني اإحدى ال�سرك�ت املرخ�س له� من قبل الهيئة كمتعهد بتغطية 
الإ�ســــدار ، والإف�س�ح عــن التك�ليــف املب��سرة وغري املب��سرة املتعلقة ب�لتغطيــة ، ويتعــني 
على ال�سركة املتعهدة ب�لتغطية تقدمي �سه�دة توؤكد اأنه� اطلعت على درا�سة اجلدوى املعدة 

للم�سروع . 

املــادة ) 105 (

للهيئة حتديد اإجراءات و�شروط الكتتاب ، وحتديد احلدين الأدنى والأعلى لعدد الأ�شهم 
الواجــب الكتتـــ�ب بهــ� ، واحلــ�لت التي يقبــل فـيـــه� طلــب الكتتـــ�ب ، وحـــ�لت الرفـــ�س ، 
والطريقة املقرتحة لتوزيع الأ�سهم بني املكتتبني ، والفرتة الزمنية املحددة لإع�دة املب�لغ 

الف�ئ�سة اإليهم . 
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املــادة ) 106 (

اإذا وجهت الدعوة اإلى اجلمهور لالكتت�ب فـي اأ�سهم اإحدى ال�سرك�ت تعني على املوؤ�س�سني 
الذين ي�سهمون بتقدمي ح�س�س عينية اأن ي�سفوه� فـي وثيقة الكتت�ب ، وحتدد الالئحة 

الإجراءات الواجب اتب�عه� لتقومي تلك احل�س�س . 

املــادة ) 107 (

علــــى املوؤ�س�سني اأن يوجهوا الدعوة للجمهـــور لالكتتـــ�ب خـــالل مـــدة )30( ثالثـــني يومــــ� 
من ت�ريخ �سدور القرار بت�أ�سي�س ال�سركة . 

ويبقــــى الكتتـــ�ب مفتوحــــ� وفـــق املــــدة املحــــددة فــــي ن�ســــرة الإ�ســـدار مبــــ� ل يجـــــ�وز )15( 
خم�سة ع�سر يوم� ، وللهيئة عند القت�س�ء ال�سم�ح بتمديده� ملدة مم�ثلة . 

املــادة ) 108 (

علــى اللجنــة الت�أ�سي�سية دعـــوة اجلمعيـــة الع�مــة الت�أ�سي�سية لالجتمـــ�ع فـــي املكـــ�ن واملوعـــد 
الذي حتدده ن�سرة الإ�سدار ، ويجب اإخط�ر اجلهة املخت�سة مبوعد انعق�د هذه اجلمعية ، 

وللجهة املخت�سة اإيف�د مراقب حل�سور الجتم�ع . 
 

املــادة ) 109 (
يراأ�س اجلمعية الع�مة الت�أ�سي�سية اأحد اأع�س�ء اللجنة الت�أ�سي�سية ، ول يكون انعق�د اجلمعية 
اأو ب�لإن�بة ، م�س�همون ميثلون )65%( خم�سة  اإذا ح�سر الجتم�ع ، �سخ�سي�  اإل  �سحيح� 
و�ستني فـي امل�ئة من راأ�س م�ل ال�سركة على الأقل ، واإذا مل يتوفر هذا الن�س�ب تتم الدعوة 
اإلى جمعية ثانيـة ملناق�شة جدول الأعمال ذاته ، وي�شتـــرط ل�شحـــة الإنابـــة اأن تكـــون ثابتـــة 

بتفوي�س كت�بي . 
اأن تعقـــد  تكون قرارات اجلمعية الثانية �شحيحة مهما كان عدد الأ�شهم املمثلة ، �شــرط 
هذه اجلمعية خالل )14( اأربعة ع�سر يوم� من ت�ريخ اجلمعية الأولى ، وذلك ب�لن�سر وفق� 
لأحك�م هذا الق�نون قبل املوعد املحدد لنعق�د اجلمعية الث�نية بــ )7( �سبعة اأي�م على الأقل ، 

وتتخذ اجلمعية قراراته� ب�لأغلبية املطلقة لالأ�سوات التي اقرتعت . 
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املــادة ) 110 (

على اللجنة الت�أ�سي�سية اأن تقدم اإلى اجلمعية الع�مة الت�أ�سي�سية تقريرا يت�سمن املعلوم�ت 
اأنفقت فـي �سبيــل ت�أ�سيــ�س ال�سركــــة  الوافـية عن الإجــراءات التي اتخـــذت ، واملب�لـــغ التي 

والت�سرف�ت التي اأجريت ني�بة عن ال�سركة قيد الت�أ�سي�س .  

املــادة ) 111 (

تخت�س اجلمعية الع�مة الت�أ�سي�سية مب� ي�أتي : 

1 - التحقق من مراعاة ال�شروط الالزمة لتاأ�شي�ص ال�شركة . 

2 - املوافقة على اإجراء تعديالت على النظ�م الأ�س��سي لل�سركة اإذا اقت�سى الأمر ذلك . 

3 - امل�س�دقة على الإجراءات والنفق�ت والت�سرف�ت املن�سو�س عليه� فـي املــ�دة )110( 
من هذا الق�نون . 

4 - انتخ�ب اأع�س�ء جمل�س الإدارة الأول . 

5 - تعيني مراقب اأو مراقبي احل�س�ب�ت . 

6 - اأي اخت�س��س�ت اأخرى يت�سمنه� النظ�م الأ�س��سي لل�سركة . 

املــادة ) 112 (

فـيم�  التقيد  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأحك�م  وفق�  اأعم�له�  تزاول  التي  ال�سرك�ت  على  يجب 
جتريه من ت�سرف�ت ب�أحك�م ال�سريعة الإ�سالمية ، وتتولى اجلهة املخت�سة اإ�سدار لئحة 

خ��سة تت�سمن ت�سكيل جلنة �سرعية ونظ�مه� واخت�س��س�ته� . 

املــادة ) 113 (

دون الإخالل ب�حلق فـي طلب احلكم ببطالن ال�سركة اإذا وقع عيب فـي اإجراءات ت�أ�سي�سه� ، 
يكــون لكــل ذي م�سلحــة خـــالل )3( ثـــالث �سنـــوات من ت�ريـــخ الت�أ�سيــ�س اأن ينــــذر ال�سركـــة 
بت�سحيح العيب ، ف�إذا مل تب�در اإلى الت�سحيح خالل )30( ثالثني يوم� من ت�ريخ الإنذار 
ك�ن له طلب احلكم بحله� ، وللمحكمة املخت�سة اأن حتدد مهلة ل تتج�وز )6( �ستة اأ�سهر 
لت�سحيح البطالن اإن ك�ن ممكن� ، ف�إذا تعذر ذلك ، تق�سي املحكمة بحل ال�سركة ، ويجب 
ت�سفـيته� ب�عتب�ره� �سركة واقعية ، وذلك دون الإخالل بحق الغري فـي التعوي�س عن ذلك 

اإن ك�ن له مقت�س . 
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املــادة ) 114 (

ال يجوز لل�سركة االحتج�ج ببطالنه� لعيب فـي اإجراءات الت�أ�سي�س ، ويكون موؤ�س�سو ال�سركة 
م�سوؤولني ب�لت�س�من عن االأ�سرار الن�جمة عن حل ال�سركة ب�سبب التق�سري فـي اإجراءات 

ت�أ�سي�سه� . 

املــادة ) 115 (

يجب على اأول جمل�س اإدارة ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل خـــالل )15( خم�سة عـــ�سر يوم� 
م�سوؤولني  االإدارة  جمل�س  اأع�س�ء  ويكون   ، الت�أ�سي�سية  الع�مة  اجلمعية  انعق�د  ت�ريخ  من 

ب�لت�س�من عن االأ�سرار الن�جتة عن عدم اإجراء هذا الت�سجيل .  
املــادة ) 116 (

على ال�سركـة اأن متكــن اجلمهور مـن االطــالع علــى نظ�مهـــ� االأ�س��ســي فـي مركـــز عملهـــ� 
اأن يح�ســل  ، ويحـــق لكل �سخ�س  ، وفـي موقعهــــ� على �سبكة املعلوم�ت الع�ملية  الرئي�ســــي 
على ن�سخة مط�بقة لالأ�سل مق�بل مبلغ يحدده جمل�س اإدارة ال�سركة بعد موافقة اجلهة 

املخت�سة . 

املــادة ) 117 (

و�سوؤون  واأعم�له�  ال�سركــة  اإدارة  لتنظيم  داخليــة  لوائــح  و�سع  االإدارة  جملــ�س  على  يجب 
الع�ملني به� خالل �سنة من ت�ريخ ت�سجيل ال�سركة لدى امل�سجل ، وذلك وفق ال�سوابط 

التي حتدده� الالئحة . 

الف�صـــل الثانـــي

راأ�س مــــال ال�صركـــة

الفـــرع الأول

الأ�صهــــــــم

املــادة ) 118 (

يكون لل�سركة راأ�س م�ل م�سدر ، ويجوز اأن يحدد نظ�مه� االأ�س��سي راأ�س م�ل مرخ�س� به 
يج�وز راأ�س م�له� امل�سدر . 

ويكون راأ�س م�ل ال�سركة ممثال ب�أ�سهم ق�بلة للتداول على النحو املقرر ق�نون� . 
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ويحظر على ال�سركة اإ�سدار " اأ�سهــم ت�أ�سيــ�س " ، اأو " �سنـــدات متتــع " ، اأو اأي �ســندات اأخـــرى 
متنح املوؤ�س�سني ، اأو اأي �سخــ�س اآخــر حقــ� فــي جــزء من مدخول ال�سركة اأو اأرب�حـــه� بـــدون 

م�س�همة مالئمة م�سبقة فـي راأ�س املــ�ل . 

املــادة ) 119 (

ميثل  اأن  على   ، املرياث  ح�لة  فـي  اإال  �سخ�س  من  الأكرث  ال�سهم  ملكية  تكون  اأن  يجوز  ال 
الورثة ممثل واحد يخت�رونه من بينهم ، واإال مثلهم من يرد ا�سمه اأوال فـي �سجل م�س�همي 

ال�سركة . 
ويكون الورثة م�سوؤولني ب�لتـ�س�من فـيم� بينهم عن االلتزام�ت التي ترتبه� هـذه امللكية ، 
وال يجوز الت�سرف فـي ال�سهم اململوك للورثة اإال مبوافقـتهم جميع� اأو وكيلهم الق�نوين . 

املــادة ) 120 (

دمــج  بطريــق  قيمتــه  زي�دة  يجوز  كم�   ، ال�سهم عن طريق جتزئته  قيمة  تخفـي�س  يجوز 
االأ�سهم فـي بع�سه� ، وذلك بقرار من جمل�س اإدارة ال�سركة . 

املــادة ) 121 (

اأهم هذه احلقوق فـي قب�س  ، وتتمثل  مللكيته�  االأ�سهم بحقوق مت�س�وية ومالزمة  تتمتع 
اأن�سبة االأرب�ح املعلن عنه� فـي اجلمعية الع�مة ، واأف�سلية االكتت�ب فـي االأ�سهم اجلديدة ، 
والت�سرف فـي االأ�سهم ، واحل�سول على ن�سخة من البي�ن�ت املــ�لية ، واالطالع على �سجل 
امل�س�همني ، وح�سور اجلمعي�ت الع�مة ، والت�سويت على م� يعر�س فـيه� من مو�سوع�ت 
الع�مة  اجلمعي�ت  ت�سدره  قرار  اأي  اإبط�ل  اأو  وقف  وطلب   ، حم��سره�  على  واالطالع 
 ، الداخلية  لوائحه�  اأو  لل�سركة  االأ�س��سي  النظ�م  اأو  للق�نون  ب�ملخ�لفة  االإدارة  جمل�س  اأو 
ومق��ســـــ�ة اأع�ســــ�ء جملــــــ�س االإدارة ومراقــــب احل�س�بــــ�ت ، وذلك ب�الأ�س�لـــــــة اأو ب�الإن�بــــــة 
عن امل�س�همني اأو عن ال�سركة ، وحق اال�سرتاك فـي توزيع موجودات ال�سركة عند الت�سفـية . 

املــادة ) 122 (

يجــــوز اأن ين�س النظــ�م االأ�س��ســي لل�سركــة علــى تقريــر بعــــ�س االمتيـــ�زات لبعـــ�س االأ�سهـــم 
فـي الت�سويت اأو االأرب�ح اأو ن�جت الت�سفـية اأو غري ذلك من احلقوق ، على اأن تت�س�وى االأ�سهم 
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من ذات النوع فـي احلقوق اأو االمتي�زات اأو القيود ، وال يجوز تعديل احلقوق اأو االمتي�زات 
اأو القيود املتعلقة بنوع من االأ�سهم اإال بقرار من اجلمعية الع�مة غري الع�دية ، ومبوافقة 

ثلثي امل�س�همني م�لكي هذا النوع من االأ�سهم . 

املــادة ) 123 (

يجوز اإ�سدار اأ�سهم متتع ب�لن�سبة اإلى ال�سرك�ت التي ين�س نظ�مه� االأ�س��سي على ا�ستهالك 
اأ�سهمهـــا قبـــــل انق�ساء اأجل ال�سركـــة ، ب�سبــب تعلق ن�ساط ال�سركة بالتزام ا�ستغــالل مــورد 
من موارد الرثوة الطبيعية ، اأو مرفق من املرافق الع�مة ممنوح له� ملدة حمددة ، اأو بوجه 
من اأوجه اال�ستغالل مم� ي�ستهلك ب�ال�ستعم�ل ، اأو ينفد بعد مدة معينة ، وت�سدر ال�سركة 

اأ�سهم التمتع وفق ال�سوابط التي حتدده� الالئحة . 

املــادة ) 124 (

يجوز لل�سركة حتويل بع�س اأ�سهمه� اإلى �سه�دات اإيداع ق�بلة للتداول فـي االأ�سواق الع�ملية ، 
وذلك بال�ســـروط التي حتددهــــا الالئحــــة ، وت�ســـدر هذه ال�سهادات من بنك اإيــــداع دولــــي 

دون اأن يرتتب على ذلك انتق�ل ملكية االأ�سهم اإليه . 
ويجب على ال�سركة وبنك االإيداع الدويل ووكيله "بنك احلفظ الدويل" اتخ�ذ االإجراءات 

التي تبينه� الالئحة لتحويل االأ�سهم اإلى �سه�دات اإيداع . 

املــادة ) 125 (

يكـــون طرح االأ�سهـــم وغريهـــ� مـــن االأوراق املــ�ليــــة التي ت�سدرهــ� �سركــة امل�س�همــة الع�مـــة 
فـي اكتت�ب ع�م اأو خ��س وفق� لالأحك�م املقررة ق�نون� . 

ويجـــوز ل�سركـــة امل�س�همة املقفلـــــــة طرح اأوراقهـــ� املــ�ليـــة عــــدا االأ�سـهــم فـي اكتتـــ�ب عــــ�م ، 
وذلك على النحو املقرر ق�نون� . 

املــادة ) 126 (

يجوز اإ�س�فة )2%( اثنني فـي امل�ئة على االأكرث اإلى قيمة ال�سهم لتغطية م�س�ريف االإ�سدار ، 
واإذا زاد املبلــغ بعــــد تغطيـــة امل�س�ريـــف ، يتـــم حتويلــــه اإلى ح�ســــ�ب االحتي�طـــــي الق�نونــــي 

اأو اإلى اأي احتي�طي اآخر ين�س�أ وفق� الأحك�م هذا الق�نون . 
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املــادة ) 127 (

ال يجوز للموؤ�س�سني فـي �سركة امل�س�همــة الع�مــة الت�سرف فـي اأ�سهمهم قبل قي�م ال�سركة 
بن�ســر ميزانيتـني عـــن )2( �سنتني م�ليتني متت�ليتني اعتب�را من ت�ريخ ت�سجيلهــــ� ، ويجـــوز 
مد فرتة منع الت�سرف ملدة �سنة اأخرى بقرار من الهيئة على اأال يخل ذلك بحق املوؤ�س�سني 

فـي اإجراء رهن من الدرجة الث�نية على تلك االأ�سهم . 
وي�ستثنى من ذلك حــــ�الت التنـ�زل عن االأ�سهم اململوكــــة للدولــــة ، اأو التنـــ�زل عن االأ�سهـــم 
بني املوؤ�س�سني اأنف�سهم ، وح�الت االإرث ، وكذلك �سركة امل�س�همة الع�مة التي تن�س�أ عن طريق 
حتول �سركة ق�ئمة ، �سريطة اأن تكون قد اأكملت )2( �سنتني على االأقـــل قبل ت�ريخ التحول . 

املــادة ) 128 (

يكون انتق�ل ملكية اأ�سهم ال�سركة ب�إثب�ته فـي �سجل امل�س�همني ، وال تعتد ال�سركة مبلكية 
اأي م�س�هم الأي �سهم م� مل ت�سجل ب�سجل امل�س�همني اخل��س به� . 

الفـــرع الثانـــي

توزيـــع الأربــــاح واخل�صائـــر

املــادة ) 129 (

يكون توزيع االأرب�ح ال�سنوية اأو املرحلية بقرار من اجلمعية الع�مة الع�دية بن�ء على اأحدث 
البي�ن�ت املــ�لية املدققة . 

ويجــوز مبوافقــة اجلمعيـــة الع�مة الع�دية حتويــل جــزء من االأربـــ�ح ال�س�فـيــة اإلــى اأ�سهــم 
تخ�س�س للم�س�همني ، ويرتتب على ذلك زي�دة راأ�س املــ�ل امل�سدر بقيمة هذه االأ�سهم . 

املــادة ) 130 (

ال يجوز توزيع اأرب�ح على امل�س�همني فـي احل�الت االآتية : 
اإذا ترتب على التوزيع امل�س��س بقدرة ال�سركة على اأداء ديونه� والتزام�ته� املــ�لية   - 1

فـي مواعيده� . 

اإذا ك�ن التوزيع ن�جت� عن اأرب�ح �سورية .   - 2

3 - اإذا حلقت ب�ل�سركة خ�س�رة ، ومل تتم تغطيته� ب�لك�مل . 
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ولدائني ال�سركة اأن يطلبوا من املحكمة املخت�سة اإبط�ل اأي توزيع يتم ب�ملخ�لفة لذلك ، 
ويكون اأع�س�ء جمل�س االإدارة الذين اقرتحوا التوزيع اأو وافقوا عليه م�سوؤولني ب�لت�س�من 

قبل الدائنني فـي حدود م� يحكم ببطالن توزيعه من االأرب�ح . 

املــادة ) 131 (

الالزمة  التك�ليف  جميع  خ�سم  بعد  ال�س�فـية  االأرب�ح  من  اإال  توزيع  اأي  اإجراء  يجوز  ال 
وجتنيــــب اال�ستهالكـــ�ت واملخ�س�ســـ�ت واالحتي�طيـــ�ت التـــي يجـــب جتنيبهــ� مبــ� فـــي ذلك 

م� تخ�س�سه ال�سركة من االأرب�ح لزي�دة راأ�س م�له� . 

املــادة ) 132 (

بعد خ�سم   - �سنة م�لية  لكل  ال�س�فـية  االأرب�ح  اأن يقتطع من  ال�سركة  اإدارة  على جمل�س 
ال�سرائب - ن�سبة )10%( ع�سرة فـي امل�ئة لتكوين احتي�طي ق�نوين اإلى اأن يبلغ ثلث راأ�س 
مـــ�ل ال�سركة على االأقـــل ، ويجوز ا�ستخدام هـــذا االحتي�طــي فـي تغطية خ�س�ئر ال�سركـــة ، 
وفـــــي زي�دة راأ�س م�لهـــ� عــــن طريــــق اإ�ســـــدار اأ�سهــــم ، وال يجـــوز توزيعـــــه ك�أن�سبـــــة اأربـــــ�ح 
على امل�س�همني اإال فـي ح�لة قي�م ال�سركة بتخفـي�س راأ�س م�له� على اأال يقل االحتي�طي 

الق�نوين عن ثلث راأ�س املــ�ل بعد التخفـي�س . 

املــادة ) 133 (

لل�سركة تكوين ح�س�ب�ت احتي�طية اختي�رية ال جت�وز )20%( ع�سرين فـي امل�ئة من االأرب�ح 
ال�س�فـيـــة لكـــل �سنة م�ليـــة بعد خ�ســـم ال�سرائـــب واالحتي�طــي الق�نونــي ، ويجــوز بقــرار 

من اجلمعية الع�مة الع�دية توزيع اأن�سبة االأرب�ح من هذا االحتي�طي . 

املــادة ) 134 (

على ال�سركة اأن تودع اأن�سبة االأرب�ح التي مل يت�سلمه� م�ستحقوه� فـي ال�سندوق الذي ين�س�أ 
بقرار من اجلهة املخت�سة لهذا الغر�س ، على اأن يبني هذا القرار املدة التي يجب اأن تودع 
هذه االأموال خالله� واإجراءات ذلك وامل�سروف�ت التي ت�ستلزمه� اإدارة هذه االأموال خ�سم� 

من قيمته� اإلى اأن يتم �سرفه� مل�ستحقيه� . 
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املــادة ) 135 (

توؤول ملكية االأموال املودعة ب�ل�سندوق - امل�س�ر اإليه فـي املــ�دة )134( من هذا الق�نون - 
اإلى اجلهة املخت�سة بعد انق�س�ء مدة )15( خم�س ع�سرة �سنة من ت�ريخ االإيداع ، اإذا مل يتم 
ت�سلمهـــ� من م�ستحقيهـــ� بعـــد اإخط�رهــم ر�سمي� والن�سر فـي �سحيفتني يوميتــني ملرتــني 

قبل انق�س�ء املدة امل�س�ر اإليه� ب�سنة واحدة على االأقل ، وتخ�س�س لالأعم�ل اخلريية . 

الفــــرع الثالـــــث

تغييــــر راأ�س املــال

اأول : زيــــادة راأ�س املــال

املــادة ) 136 (

يجــــوز بقــــرار من اجلمعيــــة الع�مـــة غيـــر الع�ديـــة زيـــــ�دة راأ�س م�ل ال�سركـــة املرخـــ�س بـه ، 
اأو راأ�س م�له� امل�سدر اإذا مل يكن له� راأ�س م�ل مرخ�س به . 

ويجــــوز بقــــرار من جملــ�س االإدارة زيــــ�دة راأ�س املــ�ل امل�ســــدر اإن كــــ�ن لل�سركــــة راأ�س مــــ�ل 
مرخ�ص به ، ب�سرط اأن تكون الزيادة فـي حدود راأ�ص املــال املرخ�ص به . 

املــادة ) 137 (

يجوز اأن تكون زي�دة راأ�س املــ�ل امل�سدر عن طريق امل�س�همة بح�سة عينية اأو حتويل ديون 
ال�سركة اإلى اأ�سهم . 

املــادة ) 138 (

يجوز بقرار من اجلمعية الع�مة غري الع�دية تخـ�سي�س بع�س اأ�سهم الزي�دة فـي راأ�س املــ�ل 
امل�سدر للع�ملني ب�ل�سركة ، وذلك مب� ال يج�وز )5%( خم�سة فـي امل�ئة من هذه االأ�سهم وفق 

القواعد وال�سروط التي تبينها الالئحة . 

املــادة ) 139 (

يجــوز بقــرار من اجلمعيــة الع�مــة غيــر الع�ديـــة تخ�سيـــ�س اأ�سهـــم الزيـــ�دة فـي راأ�س املــ�ل 
مل�سلحة �سخ�س معني اأو اأكرث ، وذلك وفق� لل�سوابط التي حتدده� الالئحة . 
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املــادة ) 140 (

لكـــل م�س�هــــم فـي ح�لة طرح اأ�سهم الزيــــــ�دة فـــــي راأ�س املــ�ل حـــــــق االأف�سليــــة فـي االكتتــــ�ب 

فـي هذه االأ�سهم ، اأو التن�زل عن حقه هذا وفق� لالإجراءات وال�سوابط التي حتدده� الالئحة . 

واإذا مل يتم االكتت�ب فـي اأ�سهم الزي�دة اأو بع�سه� من قبل امل�س�همني خالل املدة املحددة ، 

وجب على جمل�س اإدارة ال�سركة اأن يقوم بطرحهــــ� لالكتت�ب وفق� الأحكــــ�م ق�نــــون �ســـوق 

راأ�س املــ�ل ، اأو تخفـي�س قيمة الزي�دة فـي راأ�س املــ�ل مب� يع�دل قيمة االأ�سهم التي مل يتم 

االكتت�ب فـيه� . 

وللجمعيـة الع�مـــة غيـــر الع�ديــة اأن تقرر عر�س اأ�سهم الزيــــــ�دة لالكتتـــ�ب العـــ�م مب��ســـرة 

دون عر�سه� م�سبق� على م�س�همي ال�سركة . 

ثانيــا : تخفيــ�س راأ�س املــال

املــادة ) 141 (

اإذا ك�ن يفوق  امل�سدر  املــ�ل  راأ�س  الع�دية تخفـي�س  الع�مة غري  بقرار من اجلمعية  يجوز 

حاجــــة ال�سركة ب�سرط األ يرتتب على ذلك انخفا�ص راأ�ص املــال عن احلــد الأدنـــى املقـــرر 

فـي هذا الق�نون . 

كم� يجوز بقرار من هذه اجلمعية تخفـي�س راأ�س املــ�ل امل�سدر اإذا تكبدت ال�سركة خ�س�ئر 

وق�مــــت ب�سطبهــــ� ، واإذا ترتــــب على ذلك انخفـــ��س راأ�س املــــ�ل عــن احلـــد االأدنـــى ، وجــــب 

على ال�سركة اأن تتخذ اإجراءات زي�دته اإلى ذلك احلد خالل �سنة من ت�ريخ ال�سطب . 

املــادة ) 142 (

على ال�سركة - اإذا ق�مت بتخفـي�س راأ�س املــ�ل وفق� حلكم الفقرة االأولى من املــ�دة )141( 

من هذا الق�نون - اأن تن�سر قرار التخفـي�س خالل )7( �سبعة اأي�م على االأكرث من ت�ريخ 

�سدوره ، مع دعوة الدائنني لتقدمي اعرتا�س�تهم . 

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

من ت�ريخ الن�سر . 
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وللمعرت�ض اإقامة دعوى باإبطال قرار اجلمعية بالتخفـي�ض لدى املحكمة املخت�سة خالل 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعرتا�ض . 

ويرتتــــب علــــى االعرتا�ض وقف قرار تخفـي�ض راأ�ض املــال حتى يتم الف�ســـل فـي الدعوى ، 

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

ثالثـــا : �ســـراء ال�سركـــة لأ�سهمهــا

املــادة ) 143 (

يجــوز لل�سركــة اأن ت�ستــري بعــ�ض اأ�سهمهـــا بقرار من جملــ�ض االإدارة فـي احلــاالت ووفقــا 

لل�شو�بـــط �لتــي حتددهـــا �لالئحة ، ب�شرط �أال يرتتب على �ل�شــر�ء �نخفــا�س ر�أ�س مالهــا 

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

املــادة ) 144 (

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

يجوز دفع قيمــة �سراء االأ�سهــم من م�ســدر مالــي اآخـــر ، �سريطة اأال يوؤثر ذلك على قـــدرة 

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

ن�ساطها . 

املــادة ) 145 (

يجب �أن ي�شدر جمل�س �إد�رة �ل�شركة بيانا يت�شمن �شروط �ل�شر�ء وحتديد �مل�شادر �ملــالية 

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

املــادة ) 146 (

يجب اأن يتم �سراء االأ�سهم خالل )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ �شدور قر�ر �ل�شر�ء ، 

و�إال �عترب �لقر�ر كاأن مل يكن ، ويجوز تعديل قر�ر �شر�ء �الأ�شهم �أو �إلغاوؤه خالل هذ� �الأجل 

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

-45-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

الفــــرع الرابــــع

احلفــــاظ علــى راأ�س املــال

املــادة ) 147 (

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

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

امل�سلحة . 
ويكون اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات - فـي جميع الأحوال - م�سوؤولني بالت�سامن 
عن اأي اأ�سرار تن�ساأ عن تق�سريهم فـي عدم اتخاذ ما يلزم للحفاظ على راأ�س مال ال�سركة . 

املــادة ) 148 (

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

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

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

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

دون اأن يكون له �سوت معدود . 
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4 - حل جمل�س �الإد�رة وتعيني جمل�س �إد�رة موؤقت الإز�لة �أ�شباب �خلطر ، �أو �ل�شرر ، 
وت�سيري اأعمال ال�سركة حلني اختيار جمل�ض اإدارة جديد . 

5 - منع �ل�شركة من مز�ولة بع�س �أغر��شها حتى زو�ل �أ�شباب �خلطر �أو �ل�شرر . 

6 - منـــع �ل�شركـــة من مز�ولة كل �أغر��شها ملدة حمددة يجوز متديدها حلـــني زو�ل 
�أ�شباب �خلطر �أو �ل�شرر . 

ويكون �لتـظلم من �لقر�ر�ت �ل�شادرة فـي هذ� �ل�شاأن وفق �الإجر�ء�ت �لتي تبينها �لالئحة . 

الف�ســل الثالـــث

ال�سنـــدات وال�سكـــوك

املــادة ) 149 (

يجوز لل�شركة �أن ت�شدر - مقابل �ملبالغ �لتي تقرت�شها - �شند�ت �أو �شكوكا قابلة للتد�ول 
وفقا الأحكام قانون �شوق ر�أ�س �ملــال ، ووفقا لل�شو�بط �لتي حتددها �لالئحة . 

ويجــوز �أن ينــــ�س �لنظــــام �الأ�شا�شي لل�شركة على حظر �إ�شــد�ر �شنـد�ت �أو �شكـــوك �أو �حلـــد 
من �شلطة �ل�شركة فـي �إ�شد�رها . 

املــادة ) 150 (

�شكوك  �أو  �شند�ت  �إ�شد�ر  عند  �ملــال  ر�أ�س  بزيادة  �خلا�شة  �الأحكام  مر�عاة  �ل�شركة  على 
تتحول تلقائيا عند حلول موعدها �إلى �أ�شهم ، �أو قابلة للتحويل . 

املــادة ) 151 (

�إذ� ت�شمنت �شروط �الإ�شد�ر قابلية �ل�شند�ت �أو �ل�شكوك للتحويل �إلى �أ�شهم ، فال يجوز 
حتويلها قبل �نق�شاء )2( �شنتني على �الأقل من تاريخ �إ�شد�رها ، ويكون حلملة �ل�شند�ت 
�أو مالك �ل�شكوك بعد �نق�شاء هذه �ملدة �خليار بني قبول حتويلها �إلى �أ�شهم �أو ��شرتد�د 

قيمتها . 
وحلملــــة �ل�شنـــد�ت �أو مـــالك �ل�شكــــوك ��شرتد�د قيمتهـــا قبـــل حلـــول تاريـــخ ��شتحقاقهـــا 

فـي حالة حل ال�سركة . 
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املــادة ) 152 (

تكون �ل�شند�ت �أو �ل�شكوك ��شمية ، ويجب �أن تدفع قيمتها بالكامل عند �الكتتاب فـيها ، 
ويجب اأن تكون جميع �سندات اأو �سكوك االإ�سدار الواحد بقيمة واحدة ، وبذات اال�ستحقاق ، 

ومدته . 

املــادة ) 153 (

ال يجــــوز جتزئـــة �ل�شنــــد �أو �ل�شـــك ، �أو �أن تكــــون ملكيتـــه م�شرتكـــة بني �أكثـــر مـــن �شخــــ�س 
�إال فـي حالة �ملري�ث ، على �أن ميثل �لورثة ممثل و�حد يختارونه من بينهم ، و�إال مثلهم 
من يرد ا�سمــه اأوال فـي �سجــل حملـــة ال�سنـــدات اأو مـــالك ال�سكـــوك ، وال يجـــوز التـــ�سرف 
فـي �ل�شند �أو �ل�شك �ململوك للورثة �إال مبو�فقتهم جميعا �أو مبو�فقة وكيلهم �لقانوين . 

املــادة ) 154 (

ت�سكل بحكم القانون جمعية عامة حلملة �سندات اأو مالك �سكوك االإ�سدار الواحد يكون 
غر�شها حماية م�شاحلهم �مل�شرتكة ، وحتدد �لالئحة �خت�شا�شات هذه �جلمعية وكيفـية 

�لدعوة �إليها ومو�عيد �نعقادها ، وتتحمل �ل�شركة �مل�شاريف �خلا�شة بذلك . 

املــادة ) 155 (

ال يجــــوز لل�شركـــة تغييــــر �شـــــروط �الإ�شـــد�ر �أو �حلقــــــوق �ملالزمــــة لل�شنــــد�ت �أو �ل�شكــــــوك 
�إال �إذ� و�فقت على ذلك �جلمعية �لعامة حلملة �ل�شند�ت �أو مالك �ل�شكوك . 

وللمكتتبني �حلـق فـي �إلغاء �كتتابـاتهم ، و��شـرتد�د قيـمتها �إذ� مل تتقيد �ل�شـركة ب�شروط 
االإ�سدار . 

املــادة ) 156 (

تتمتع ال�سندات اأو ال�سكوك لالإ�سدار الواحد بحقوق مت�ساوية ومالزمة لها وفق ما ين�ض 
عليه �لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة وما يت�شمنه قر�ر �جلمعية �لعامة لل�شركة �أو جمل�س �الإد�رة 
�أهم هذه �حلقوق فـي �حلق فـي ��شرتد�د قيمتها  ، وتتمثل  �أو �ل�شكوك  �ل�شند�ت  باإ�شد�ر 
 ، ال�سكوك  اأو مالك  ال�سندات  العامة حلملة  ، وحق ح�سور اجلمعية  ال�سركة  اأموال  من 
و�الطالع على �لبيانات �ملــالية و�حل�شول على ن�شخة منها ، و�حلق فـي عقد جمعية عامة 
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حلملة ال�سندات اأو مالك ال�سكوك ب�سفة خا�سة بناء على طلب )10%( ع�شرة فـي �ملائة 
من حاملي �ل�شند�ت �أو مالك �ل�شكوك للنظر فـي �لبيانات و�مل�شائل �ملــالية ، وحق �الطالع 

على حما�شر �جلمعيات �لعامة لل�شركة . 

املــادة ) 157 (

�ملــالية خالل )15(  �إدر�ج �الإ�شد�ر لدى �شوق م�شقط لالأور�ق  �إد�رة �ل�شركة  على جمل�س 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �نتهاء �الكتتاب . 

وعلى �ل�شركة �أن حتتفظ ب�شجل حلملة �ل�شند�ت �أو مالك �ل�شكوك ، و�أن تدرج فـي هذ� 
�ل�شجل بيانات حملة �ل�شند�ت �أو مالك �ل�شكوك و�ملبالغ �ملقرت�شة منهم ، ويجب �أن يكون 
�ل�شجل متاحا لالطالع من قبل حملة �ل�شند�ت �أو مالك �ل�شكوك ومن قبل �مل�شاهمني . 

املــادة ) 158 (

ال يكون �جتماع �جلمعية �لعامة حلملة �ل�شند�ت �أو مالك �ل�شكوك �شحيحا �إال �إذ� ح�شره 
ثلثي  �الأقل  على  ميثل  �ل�شكوك  مالك  �أو  �ل�شند�ت  حملة  من  عدد  �الإنابة  �أو  باالأ�شالة 
�شند�ت �أو �شكوك �الإ�شد�ر ، و�إذ� مل يكتمل هذ� �لن�شاب وجب دعوة �جلمعية �إلى �جتماع 
 ، �ل�شكوك  �أو  �ل�شند�ت  ثلث  ميثل  عدد  ح�شره  �إذ�  �شحيحا  �الجتماع  هذ�  ويكون   ، �آخر 

ب�شرط �أن يتم �الجتماع خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ �الجتماع �الأول . 
بتفوي�س  ثابتة  تكون  �أن  �جلمعية  هذه  �جتماعات  ح�شور  فـي  �الإنابة  ل�شحة  وي�شرتط 

كتابي . 
وال تكون قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات اأو مالك ال�سكوك باملوافقة على متديد 
مهلة الوفاء بال�سندات اأو ال�سكوك اأو تخفـي�ض ال�سمانات �سحيحا اإال اإذا ح�سر اجلمعية 

من ميثل ثلثي �ل�شند�ت �أو �ل�شكوك على �الأقل . 
اأن ت�سدر قرارات اجلمعية العامة حلملة ال�سندات اأو مالك  وفـي جميع االأحوال ، يجب 

�ل�شكوك باأغلبية ثلثي حملة �ل�شند�ت �أو مالك �ل�شكوك �حلا�شرين . 

املــادة ) 159 (

ال�سركة م�سدرة  تعينه  وكيل  ال�سكوك  اأو مالك  ال�سندات  العامة حلملة  للجمعية  يكون 
�ل�شند�ت �أو �ل�شكوك ، وفق �ل�شو�بط �لتي ي�شدر بها قر�ر من �جلهة �ملخت�شة . 
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الف�ســــل الرابـــع

اإدارة ال�سركــــة

الفـــرع الأول

اأحكــــام عامــــة

املــادة ) 160 (

يكون لكل من اجلمعية العامة العادية وغري العادية وجمل�ض االإدارة واالإدارة التنفـيذية ، 
كل فـي جمال �خت�شا�شه ، حق �لقيـــام باالأعمــال �أو �إجر�ء �لت�شرفــات �لقانونيــة �ملتعلقــة 
بن�شاط �ل�شركة ، وذلك فـي حدود �أحكام هذ� �لقانون ون�شو�س وثائق �لتاأ�شي�س ولو�ئحها 

الداخلية . 

املــادة ) 161 (

يعد ملزما لل�شركة كل عمل �أو ت�شرف ي�شدر من �جلمعية �لعامة �لعادية وغري �لعادية ، 
�أو جمل�س �الإد�رة ، �أو �إحـــدى جلانـــه ، �أو �الإد�رة �لتنفـيذية فـي �أثنــــاء ممار�شتهـــم �الأعمــــال 

املعتادة . 
وفــــي جميــــع �الأحـــــو�ل ، ال يحــــول �لتــــز�م �ل�شركــــة باالأعمـــال و�لت�شرفـــات �مل�شـــــار �إليهـــا 

دون م�شوؤولية من قام بها . 

املــادة ) 162 (

للغري ح�شن �لنية �أن يحتج بالعمل �أو �لت�شرف فـي مو�جهة �ل�شركة ولو كان �شادر� بالتجاوز 
ل�شلطات م�شدره �أو دون �أن تتبع ب�شاأنه �الإجر�ء�ت �ملقررة قانونا ، ويكون من حقه �أن يحتج 
بالعمــــل �أو �لت�شــرف ، ولو كــــان من قـــام به نيابة عن �ل�شركـــة قد مت �ختيــــاره �أو تعيينــــه 

على وجه غري �شحيح . 
وال يعترب �لغري ح�شن �لنية �إذ� كـــان يعلـــم ، �أو كـــان فـي مقدوره �أن يعلــــم باأوجـــه �لنقـــ�س 

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

ال يلزم �ل�شخ�س عند تعامله مـــع �ل�شركة بالوقـــوف علـــى �خت�شا�شات من يتعامــــل معـــه 
�أو بالتحري عما �إذ� كان �لعمل �أو �لت�شرف م�شموحا به وفقا لنظم �ل�شركة طاملا �أنه يدخل 
فـي نطاق ن�شاطها �لذي تقوم به ، ويعد �ل�شخ�س عاملا مبحتويات �أي وثيقة �أو عقد خا�س 

بال�شركة �أو بتعامالتها مبجرد ت�شجيلها �أو ن�شرها وفقا الأحكام هذ� �لقانون . 
الفـــرع الثانـــي

اجلمعيــــة العامــــة

املــادة ) 164 (

تخت�س �جلمعية �لعامة بالبت فـي جميع �الأمور �لتي ال تكون وفقا الأحكام هذ� �لقانون 
و�لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة من �خت�شا�س جمل�س �الإد�رة . 

وتنعقـــد اجلمعيـــة العامــــة بدعوة من جملـــ�ض اإدارة ال�سركـــــة ، ويجــب دعوتهــا لالنعقــــاد 
كلما �أوجب �لقانون �أو �لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة ذلك . 

كمـــا يجـــب دعــــوة �جلمعية �لعامة عندما تدعـــو �ل�شــرورة �إلى ذلك �أو �إذ� طلـــب �نعقادهــــا 
من ميثل )10%( ع�شرة فـي �ملائة من ر�أ�س �ملــال على �الأقل ، على �أن تنعقد �جلمعية خالل 

)30( ثالثني يوما على �الأكرث من تاريخ قيام حالة �ل�شرورة �أو تقدمي �لطلب . 
واإذا تخلــــف املجلـــ�ض عـــن دعــــوة اجلمعية لالنعقــاد خـــــالل االأجــــل املحـــدد لــــــذلك ، وجــب 
علـــى مراقــب احل�سابــات اإجــراء ذلك فـيمـــا ال يجــاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ انق�ساء 

االأجل امل�سار اإليه . 

املــادة ) 165 (

على جمل�س �إد�رة �ل�شركة �إعد�د جدول �أعمال �جلمعية �لعامة ، ويجب �أن يدرج فـي �جلدول 
�أي �قتــــر�ح يقدمـــه من ميثـــل �أكرث مـــن )5%( خم�شـــة فــــي �ملائـــة من ر�أ�س �ملــال ، �شريطـــة 
�أن يكون �القرت�ح قد طلب �إدر�جه قبل �ملوعد �ملحدد النعقاد �جلمعية بــ )20( ع�سرين يوما 

على االأقل . 
وعلى مراقب احل�سابات اإعداد جدول اأعمال اجلمعية فـي حالة قيامه بدعوتها اإلى االنعقاد . 

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 166 (

ال يجــــوز للجمعيــــة �لعامــــة �أن تنظـــر فـي غيــر �ملو�شوعـــات �ملدرجــة فـي جــدول �الأعمــال ، 
ومع ذلك يكون لها �لنظر فـيما يطر�أ فـي �أثناء �الجتماع من مو�شوعات عاجلة متى قررت 

�الأغلبية �ملطلقة الأ�شو�ت �حلا�شرين نظرها . 
وتكون �لقر�ر�ت �ل�شادرة من �جلمعية ملزمة لل�شركة ، وجلميع �مل�شاهمني فـيها . 

املــادة ) 167 (

ال تكون دعوة �جلمعية �لعامة �إلى �النعقاد �شحيحة ما مل تت�شمن جدول �الأعمال ، ويجب 
، وذلك بعد �عتماده من �جلهة �ملخت�شة ،  �إعالن �لدعوة وفقا الأحكام هذ� �لقانون  ن�شر 
و�أن تر�شل �لدعوة �إلى كل م�شاهم على عنو�نه �مل�شجل فـي �شجل �مل�شاهمني على �أن يكون 
ن�شر �الإعالن و�لدعوة قبل �ملوعد �ملحدد لالجتماع بــ )15( خم�سة ع�سر يوما على االأقل ، 

وللجهة �ملخت�شة �إيفاد مر�قب حل�شور �الجتماع . 
�أيام  �إيد�ع حم�شر �الجتماع لدى �جلهة �ملخت�شة خالل )7( �شبعة  وعلى جمل�س �الإد�رة 
حت�شب من �ليوم �لتايل لتاريخ �نعقاد �جلمعية ، على �أن يوقع �ملح�شر من �أمني �ل�شر ، 

ومر�قب �حل�شابات ، و�مل�شت�شار �لقانوين لل�شركة ، ويعتمد من رئي�س �الجتماع . 

املــادة ) 168 (

لكل م�شاهم �حلق فـي ح�شور �جتماعات �جلمعية �لعامة باالأ�شالة �أو �الإنابة ، ويكـــون لــــه 
�شوت و�حد مقابل كل �شهم ميلكه ، وي�شرتط ل�شحة �الإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�س كتابي . 
ويجــــوز �أن يكــــون �لنائب من بني �مل�شاهمــني �أو من غريهـــم ، كما يجوز �أن تكـــون �الإنابـــة 
عن م�شاهم �أو �أكرث ، فاإذ� كانت عن �أكرث من م�شاهم وجب �أال تكون عما يجاوز ن�شبة )%5( 

خم�شة فـي �ملائة من �أ�شهم �ل�شركة ، و�إال كانت باطلة . 
وي�شتثنى من تلك �لن�شبة �الأ�شهم �ململوكة للم�شاهم و�أبنائه �لق�شر . 

املــادة ) 169 (

ال يجوز لع�شو جمل�س �الإد�رة �أن ينوب عن �أحد �مل�شاهمني ، و�إال كانت �الإنابة باطلة . 
، وللجمعية توجيه  العامة  االإدارة اجتماعات اجلمعية  اأع�ساء جمل�ض  ويجب ح�سور كل 

�للوم ملن مل يح�شر من �أع�شاء �ملجل�س بغري عذر مقبول . 
وال يوؤثر تغيبهم �أو تغيب بع�س منهــم على �شحــة �نعقــاد �جلمعيــة �لعامة طاملــا ��شتوفــت 

ن�شاب �نعقادها �لقانوين . 

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 170 (

للم�شاهمـــني �لذيــــن ميثلـــون جميـــع �أ�شهــــم ر�أ�س �ملـــــال �أن يعقــــدو� جمعيــــة عامــــة للنظـــــر 
فـي اأي من االأمــور التــي يكــــون اتخــــاذ القـــرار ب�ساأنهـــا مـــن �سالحيــــــة اجلمعيــــــة العامــــة 
مبوعد  �ملخت�شة  �جلهة  �إخطار  عد�  فـيما  لها  �ملنظمة  و�ملو�عيد  باالإجر�ء�ت  �لتقيد  دون 

انعقاد اجلمعية العامة . 

املــادة ) 171 (

ير�أ�س �جتماعات �جلمعية �لعامة رئي�س جمل�س �إد�رة �لـ�شركة ، �أو نائبه �إذ� تعذر ح�شوره ، 
ويتولى رئا�شتها فـي حالة تعذر ح�شور كل منهما من يعينه جمل�س �الإد�رة ، �أو من يعينه 

مر�قب �حل�شابات ، فـي حالة تخلف �ملجل�س عن تعيني رئي�س لها . 
ويقـــوم بتحريـــر حما�شر �الجتماعـــات �أمــني �ل�شــــر �لـــذي تعينه �جلمعية �لعامــــة ، ويجب 
�أن تت�شمن هذه �ملحا�شر عدد ون�شبة �الأ�شهم �حلا�شرة من ر�أ�س �ملــال ومد�والت �جلمعية 
�مل�شاهمون  يطلب  ما  وكل   ، عليها  و�فقت  �لتي  �الأ�شو�ت  وعدد  تتخذها  �لتي  و�لقر�ر�ت 

�إثباته فـي هذه �ملحا�شر . 

املــادة ) 172 (

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

وتخت�س �جلمعية �لعامة �لعادية �ل�شنوية على �الأخ�س مبا ياأتي : 

1 - در��شة تقرير جمل�س �الإد�رة عن ن�شاط �ل�شركة ومركزها �ملــايل خالل �ل�شنة �ملــالية 
املنتهية ، واملوافقة عليه . 

2 - در��شة تقرير جمل�س �الإد�رة عن تنظيم و�إد�رة �ل�شركة خالل �ل�شنة �ملــالية �ملنتهية ، 
واملوافقة عليه . 

�ل�شنة  عن  لل�شركة  �ملدققة  �ملــالية  �لبيانات  عن  �حل�شابات  مر�قب  تقرير  در��شة   -  3
املــالية املنتهية واملوافقة عليه . 

4 - �نتخاب �أع�شاء جمل�س �الإد�رة ، وعزلهم . 
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5 - درا�سة مقرتح توزيع اأن�سبة الأرباح على امل�ساهمني ، واملوافقة عليه . 

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

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

املــادة ) 173 (

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحا اإل اإذا ح�سره بالأ�سالة اأو الإنابة من ميثل 
ن�صف �أ�صهم ر�أ�ض �ملــال على �لأقل ، وي�صرتط ل�صحة �لإنابة �أن تكون ثابتة بتفوي�ض كتابي ، 
و�إذ� لـــم يكتمـــل هذ� �لن�صـــاب وجـــب �نعقاد �جلمعــــية خـــالل )7( �سبعــــة اأيـــام على الأكثـــر 
من �لتاريخ �ملحدد لالجتماع �لأول ، ويكون �لجتماع �لثاين �صحيحا �أيا كان عدد �لأ�صهم ، 

ويحدد تاريخ �لجتماع �لثاين فـي �لدعوة �ملوجهة فـي �لجتماع �لأول . 
وت�صدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لعادية - فـي جميع �لأحو�ل - بالأغلبية �ملطلقة لالأ�صهم 

�ملمثلة فـي �لجتماع . 

املــادة ) 174 (

للجهة �ملخت�صة - بناء على طلب �مل�صاهمني �لذين ميلكون ن�صبة ل تقل عن )5%( خم�سة 
فـي �ملائة من �أ�صهم �ل�صركة - �إ�صد�ر قر�ر بوقف قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لل�صركة �ل�صادرة 
�إ�صر�ر� بهم ، �أو �ل�صادرة ل�صالح فئة معينة من �مل�صاهمني ، �أو جللب نفع خا�ض لأع�صاء 

جمل�ض �لإد�رة �أو غريهم ، متى ثبت لها جدية �أ�صباب �لطلب . 
ول يقبـــل طلـــب اإيقاف تنفـيـــذ قـــرارات اجلمعية العامـــة بعــد م�ســي )5( خم�ســة اأيـــام عمــل 

من تاريخ �صدور تلك �لقر�ر�ت . 
وعلى كل ذي م�صلحة �إقامة �لدعوى لطلب �إبطال �لقر�ر�ت �ملن�صو�ض عليها فـي �لفقرة 
�لأولى من هذه �ملــادة �أمام �ملحكمة �ملخت�صة و�إخطار �جلهة �ملخت�صة بن�صخة منها خالل 
)5( خم�صــة �أيـــام عمــل مــن تاريخ �صــــدور قـــر�ر �إيقــاف تنفـيـــذ قـــر�ر�ت �جلمعيــة �لعامــة ، 

و�إل �عترب �لوقف كاأن مل يكن . 
وتنظر �ملحكمة دعوى بطالن قر�ر�ت �جلمعية �لعامة ، ولها �أن تاأمر على وجه �ل�صتعجال 
بوقف تنفـيذ قر�ر �جلهة �ملخت�صة بناء على طلب �خل�صم حلني �لبت فـي مو�صوع �لدعوى . 
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املــادة ) 175 (

على �ل�شركة متكني �مل�شاهمني ، وحملة �ل�شند�ت ومالك �ل�شكوك من �الطالع على �لبيانات 
املــالية ، وتقارير جمل�ض االإدارة ، ومراقب احل�سابات ، املتعلقة بال�سنة املــالية املنتهية ، وذلك 
قبل �ملوعد �ملحدد النعقاد �جلمعية �لعامة �ل�شنوية بــ )15( خم�سة ع�سر يوما على االأقل . 

مع مر�عاة �أحكام قانون �شوق ر�أ�س �ملــال ، على جمل�س �إد�رة �ل�شركة فـي حالة �إجر�ء تعديل 
وموجز�   ، �ملعدلة  �ملــالية  �لبيانات  ين�شر  �أن  �جلمعية  هذه  قبل  من  �ملــالية  �لبيانات  فـي 
م�شادقة  من  �أيام  �شبعة   )7( خالل  اليومية  ال�سحف  اإحدى  فـي  االإدارة  جمل�ض  لتقرير 

اجلمعية عليها . 

املــادة ) 176 (

تخت�ض اجلمعية العامة غري العادية باالآتي : 
1 - تعديل �لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة . 

�ملو�فقة عليه من قبل �جلهة  �إذ� متت  �إال  �الأ�شا�شي نافذ�  �لنظام  وال يكون تعديل 
�أن تودع ن�شخة  �ملخت�شة وفقا لالإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحـــــة ، وعلى �ل�شركة 
تاريخ موافقة  �مل�شجل خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من  �ملعدل لدى  �لنظام  من 

اجلهة املخت�سة عليه . 

 )%25( قيمته  ت�شكل  منها  جزء  فـي  �أو   ، �لثابتة  �ل�شركة  موجود�ت  فـي  �لت�شرف   -  2
خم�شة وع�شرين فـي �ملائة فاأكرث من �شافـي قيمة �أ�شول �ل�شركة . 

3 - حتول �ل�شركة �أو �ندماجها �أو حلها وت�شفـيتها . 

املــادة ) 177 (

ال يكون �جتماع �جلمعية �لعامة غري �لعادية �شحيحــا �إال �إذ� ح�شـــره باالأ�شالة �أو �الإنابـــة 
من ميثـــل )75%( خم�شة و�شبعيـــن فـي �ملائــــة على �الأقـــل من �أ�شهـــم ر�أ�س �ملــال ، وي�شرتط 
، و�إذ� مل يكتمل هذ� �لن�شاب وجب �نعقاد  �أن تكون ثابتة بتفوي�س كتابي  ل�شحة �الإنابة 
�جلمعية فـي �جتماع ثان فـي �لتاريخ �لذي يحدد لذلك فـي �لدعوة �ملوجهة �إلى �الجتماع 
�الأول ، ويكــــون �الجتمــــاع �لثانـــي �شحيحـــــا �إذ� ح�شــــره من ميثـــل �أكثــــر مــــن ن�شـــف �أ�شهـــم 
�لتاريخ �ملحدد  �أيام على �الأكرث من  �أن يتم �الجتماع خالل )7( �شبعة  �ملــال ب�شرط  ر�أ�س 

لالجتماع �الأول . 
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وت�شدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية - فـي جميع �الأحو�ل - باأغلبية ثالثة �أرباع 
ن�شف  على  ذ�ته  �لوقت  فـي  �الأغلبية  هذه  تزيد  �أن  ب�شرط  �الجتماع  فـي  �ملمثلة  �الأ�شهم 

ممثلي جميع �أ�شهم ر�أ�س �ملــال . 

املــادة ) 178 (

�إذ� �ن�شحـــــب �أي مــــن �مل�شاهمــــني �أو من ممثليهـــم مــن �جتمــــاع �جلمعيـــة �لعامـــة �لعاديـــــة 
وغري �لعادية بعد �إعالن ن�شــــاب �نعقادهــا ، فاإن ذلك �الن�شحاب ال يوؤثر على �شحة �نعقاد 

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

يتولى �إد�رة �ل�شركة جمل�س �إد�رة يحدد �لنظام �الأ�شا�شي عدد �أع�شائه على �أن يكون ت�شكيله 
ل�شركة  بالن�شبة  �أع�شاء  خم�شة   )5( عن  املجل�ض  اأع�ساء  عدد  يقل  اأن  يجوز  وال   ، فرديا 
�مل�شاهمـــة �لعامــة ، وعن )3( ثالثة �أع�شاء بالن�شبة ل�شركة �مل�شاهمة �ملقفلــة ، كمــا ال يجــوز 

�أن يزيد عدد �الأع�شاء فـي �أي منهما على )11( اأحد ع�سر ع�سوا . 

املــادة ) 180 (

يكون �ختيار �أع�شاء جمل�س �الإد�رة من بني �مل�شاهمني ، �أو من غريهم بطريق �النتخاب 
�ل�شري �ملبا�شر من قبل �جلمعية �لعامة �لعادية . 

وحتدد �لالئحة قو�عد و�إجر�ء�ت و�شروط �النتخاب . 

املــادة ) 181 (

، ويجوز له توزيع  �أ�شهم  �الأ�شو�ت م�شاو لعدد ما ميلكه من  يكون لكل م�شاهم عدد من 
�الأ�شو�ت �لتي لديه الأكرث من مر�شح ، وال يجوز �إعطاء �ل�شوت �لو�حد الأكرث من مر�شح . 
وتكـــون مـــدة الع�سويـــة فــــي جملـــ�ض االإدارة )3( ثــالث �شنو�ت من تاريخ �نعقاد �جلمعيـــة 
�لتي �أجري فـيها �النتخاب �إلى تاريخ �نعقـاد �جلمعيــــة �لعامة �ل�شنوية �لثالثــة �لتي تليهـا ، 
و�إذ� جاوز تاريخ �نعقاد هذه �جلمعية مدة �ل�شنو�ت )3( �لثالث �مل�شار �إليها ، مدت �لع�شوية 
بحكم �لقانون �إلى تاريخ �نعقادها على �أال يجاوز ذلك نهاية �ملدة �ملحددة النعقاد �جلمعية 

العامة ال�سنوية . 
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املــادة ) 182 (

على جمل�س �الإد�رة - فور �نتخابه - �أن ينتخب من بني �أع�شائه رئي�شا ونائبا لـــه ، و�أن يعني 
�أمــــني �شـــر للمجلـــ�س ، على �أن يـــودع ن�شخـــة من قـــر�ر �لت�شكيــل وحم�شــر �جتمـــاع �ملجلـــ�س 

لدى امل�سجل خالل )7( �شبعة �أيام على �الأكرث من تاريخ �شدور �لقر�ر . 

املــادة ) 183 (

ملجل�س �الإد�رة - فـي حدود ما ين�س عليه هذ� �لقانون و�لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة - كافة 
تنفـيذ قرارات اجلمعية  املجل�ض  ، وعلى  ال�سركـــة  �ســــوؤون  لت�سريف  الالزمة  ال�سالحيات 

�لعامة ، و�تخاذ ما يلزم لذلك من �إجر�ء�ت . 
ويجوز للمجل�س �أن يفو�س رئي�شه �أو جلنة �أو �أكرث ، يوؤلفها من بني �أع�شائه للقيام ببع�س 

�خت�شا�شاته ، ما مل ين�س �لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة على خالف ذلك . 

املــادة ) 184 (

ملجلــــ�س �الإد�رة فـي �شبيــــل ت�شريـــف �شــــوؤون �ل�شركــــة �تخــــاذ مـــا يلـــــزم لتحقيــــق غر�شهـــــا 
وعلــى االأخــ�ض مــا يــاأتي : 

1 - �عتماد �ل�شيا�شات �لتجارية و�ملــالية و�ملو�زنة �لتقديرية لل�شركة مبا يحقق �أهد�فها ، 
ومبا يكفل �ملحافظة على حقوق م�شاهميها وتنميتها . 

2 - و�شع �خلطط �لالزمة لتحقيق �أهد�ف �ل�شركة و�لقيام باأن�شطتها فـي �شوء �لغر�س 
من تاأ�شي�شها ، ومر�قبة هذه �خلطط وحتديثها من فرتة الأخرى . 

3 - �تخاذ �إجر�ء�ت �الإف�شاح �خلا�شة بال�شركة ، ومتابعة تطبيقها وفقا لقو�عد و�شروط 
�الإف�شاح �لتي ت�شدرها �جلهة �ملخت�شة . 

�أهد�ف  يحقق  مبا  �لعمل  �شري  ح�شن  من  و�لتاأكد  �لتنفـيذية  �الإد�رة  �أد�ء  مر�قبة   -  4
�ل�شركة فـي �شوء �لغر�س من تاأ�شي�شها . 

5 - �عتمـــــاد �لبيانــــات �ملــالية �ملتعلقة بن�شـــاط �ل�شركــــة ونتائج �أعمالها �لتــي تقــدم �إليــه 
من �الإد�رة �لتنفـيذية مبا يف�شح عن �ملركز �ملــايل �حلقيقي لل�شركة . 
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املــادة ) 185 (

يحظر على جمل�س �الإد�رة �لقيام باالأعمال �الآتية ما مل يرخ�س له �شر�حة مبوجب �لنظام 
االأ�سا�سي لل�سركة اأو بقرار من اجلمعية العامـة العادية : 

1 - تقدمي �لتربعات ، ما عد� �لتربعات �لتي تتطلبها م�شلحة �لعمل متى كانت �شئيلة 
القيمة وعادية . 

2 - �إجر�ء �لرهن على موجود�ت �ل�شركة �أو �لتاأمني عليها �إال ل�شمان ديونها �ملرتتبة 
فـي �سياق اأعمالها االعتيادية . 

3 - كفالة ديون �لغري ، ما عد� �لكفاالت �ملعقودة فـي �شياق �لعمل �العتيادي من �أجل 
حتقيق �أغر��س �ل�شركة . 

املــادة ) 186 (

رئي�س جمل�س �الإد�رة هو ممثل �ل�شركة لدى �لغري و�أمام �لق�شاء ، وعليه تنفـيذ قر�ر�ت 
�ملجلـــ�س ، ولــــه تفوي�س بعـ�س �خت�شا�شاتــه لغيـــره من �الأع�شـــاء ، ويحـــل نائــــب �لرئيــــ�س 

حمل �لرئي�س عند غيابه . 

املــادة ) 187 (

تبطل ع�شوية من يتم �نتخابه باملخالفة لالأحكام �ملنظمة لع�شوية جمل�س �الإد�رة وذلك 
�عتبـــار� مـــن تاريـــخ �نتخابـــه ، ويكــــون �ل�شخـــ�س م�شــوؤوال عمــا حلــق بال�شركــة مــن �أ�شــر�ر 

من جراء ذلك . 
وتبطل �لقر�ر�ت �لتي �شارك �لع�شو فـي �لت�شويت عليها بعد �نتخابه باملخالفة لالأحكام 
�ملنظمة لذلك ، �إال �إذ� كانت حائزة على ن�شبة �لت�شويت �ملطلوبة ل�شحتها بدون �حت�شاب 

�شوت هذ� �لع�شو . 

املــادة ) 188 (

�لالزمة  �ل�شروط  �أحد  �الإد�رة  جمل�س  ع�شو  فقد  �إذ�  �لقانون  بحكم  �لع�شوية  ت�شقط 
للع�شوية ، وعلى �لع�شو �أن يبلغ �ملجل�س على �لفور بذلك ، وتبطل �لقر�ر�ت �لتي �شارك 
فـي �لت�شويت عليها بعد �شقوط �لع�شوية ، �إال �إذ� كانت حائزة على ن�شبة �لت�شويت �ملطلوبة 

ل�شحتها بدون �حت�شاب �شوت هذ� �لع�شو . 

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 189 (

على جمل�س �الإد�رة - بناء على دعوة من رئي�شه - �أن يعقد ما ال يقل عن )4( اأربعة اجتماعات 
فـي �ل�شنة ، على �أال تزيد �ملدة بني كل �جتماعني على )120( مائة وع�شرين يوما ، ولرئي�س 

�ملجل�س دعوته كلما دعت �حلاجة �إلى ذلك . 

املــادة ) 190 (

علــــى رئي�س جمل�س �الإد�رة دعوته لالنعقاد بنــــاء على طلب ع�شـــو �أو �أكرث مـــن �الأع�شاء ، 
فاإذ� مل يقم بذلك خالل )3( ثالثة �أيام عمل على �الأكرث ينعقد �ملجل�س مبوجـــب �إخطـــار 

يوجه من �الأع�شاء طالبي �لدعوة . 

املــادة ) 191 (

�الت�شال  و�شائل  با�شتخد�م  �جتماعاته  �الإد�رة  جمل�س  يعقد  �أن  �الأع�شاء  باإجماع  يجوز 
�ملنا�شبـــة �لتـــي تتيـــح �الت�شال �ل�شفهي و�ملرئي �ملتز�من بيـن �الأع�شــاء - دون ح�شورهـــم 
فـي مكان و�حد - وب�شرط �أن يتمكن �أمني �شر �ملجل�س من �لتعرف عليهم وتدوين ما يتم 

مناق�سته . 

املــادة ) 192 (

ال يكون �نعقاد جمل�س �الإد�رة �شحيحا �إال �إذ� ح�شر �الجتماع ثلثا �الأع�شاء ، �أو من ينوب 
عنهــــم ، وت�شـــدر �لقـــر�ر�ت باالأغلبيـــة �ملطلقـــــة ، مـــا لـــم ينـــــ�س �لنظـــام �الأ�شا�شـــي لل�شركـــة 

على ن�شبة �أعلى من ذلك . 

املــادة ) 193 (

�أيا من قر�ر�ته  ملجل�س �الإد�رة �أن ي�شدر فـي �حلاالت وبال�شو�بط �لتي حتددها �لالئحة 
عن طريق حم�شر بالتمرير . 

وفـي هذه �حلالة ، يجب على �أمني �شر �ملجل�س �إدر�ج �لقر�ر�ت �لتي مت �عتمادها بالتمرير 
فـي حم�شر �جتماع جمل�س �الإد�رة �لتايل على �عتمادها . 

املــادة ) 194 (

يعد �أمني �شر جمل�س �الإد�رة حما�شر �الجتماعات ، ويوقع عليها �الأع�شاء �لذين ح�شرو� 
�الجتماع و�أمني �ل�شر ، وللع�شو �لذي مل يو�فق على قر�ر �تخذه �ملجل�س �أن يثبت �عرت��شه 
فـي حم�شر �الجتماع ، ويكون �ملوقعون على هذه �ملحا�شر م�شوؤولني عن �شحة �لبيانات 

الواردة فـيه . 
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املــادة ) 195 (

لع�شو جمل�س �الإد�رة �أن ينيب عنه كتابة ع�شو� �آخر حل�شور �جتماع �أو �أكرث للمجل�س ، 
وال يجوز للع�شو �لو�حد �أن يكون نائبا عن �أكرث من ع�شو ، �أو �أن ينيب عنه ع�شو� �آخر 

لتمثيله �أكرث من )2( مرتني متتاليتني . 
ويعـــد الع�ســـو م�ستقيـــــال بحكـــم القانــــون اإذا لـــــم يحـــ�سر اجتماعـــــات املجلــــــ�ض ب�سخــ�ســــه 

)3( ثالث مر�ت متتالية دون عذر يقبله �ملجل�س . 

املــادة ) 196 (

على ال�سركة ت�سكيل جلنة للتدقيق من بني اأع�ساء جمل�ض االإدارة ، وتعيني م�ست�سار قانوين ، 
ومر�قب د�خلي وفقا لل�شروط و�ل�شو�بط �لتي حتددها �لالئحة . 

املــادة ) 197 (

حتدد �جلمعية �لعامة مكافاآت �أع�شاء جمل�س �الإد�رة ، وبدل ح�شور �جلل�شات وفقا للقو�عد 
�لتي تبينها �لالئحة . 

�أو باأي  وعلى �ل�شركة �الإف�شاح عما يح�شل عليه �الأع�شاء من ميز�ت �شو�ء بهذه �ل�شفة 
�شفة كانت ، و�أن تت�شمن �لبيانات �ملــالية جميع ما تقا�شاه كل ع�شو خالل �ل�شنة �ملــالية 

باأي �سفة . 

املــادة ) 198 (

يجوز بقر�ر من �جلمعية �لعامة �لعادية عزل �أع�شاء جمل�س �الإد�رة �أو بع�شهم ، وال يعتد 
، ويكون �لعزل مبوجب �قرت�ح  �الأ�شا�شي لل�شركة بخالف ذلك  باأي ن�س يرد فـي �لنظام 

مثبت فـي جدول �الأعمال . 
وتزول �لع�شوية من تاريخ �شدور قر�ر �لعزل . 

وال يجـــــوز �إعادة �نتخاب من تـــم عزلـــه من �أع�شـــاء �ملجل�س عنــــد �شغـــل �الأماكـــن �ل�شاغـــرة 
فـي املجل�ض ، اأو عند ت�سكيل اأول جمل�ض اإدارة جديد . 

املــادة ) 199 (

مع مر�عاة �أحكام �ملــادة )198( من هذ� �لقانون ، على �جلمعية �لعامة �لعادية �لتي �أقرت 
�أو من يحل حمل �لع�شو   ، �إد�رة جديد�  �أن تنتخب - فـي �الجتماع ذ�ته - جمل�س  �لعزل 

�ملعزول بح�شب �الأحو�ل . 
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املــادة ) 200 (

يجـــوز للع�شـــو �أن ي�شتقيــل من ع�شويــة جملــ�س �الإد�رة مبوجــب �إخطـــار مكتـــوب يوجـــه 
�إلى رئي�س �ملجل�س ، و�إذ� كانت �ال�شتقالة من رئي�س �ملجل�س وجب توجيه �الإخطار �إلى �أمني 

�شر �ملجل�س ، وتزول �لع�شوية من �لتاريخ �ملحدد فـي �الإخطار . 
ويجوز ملجل�س �الإد�رة �أن ي�شتقيل باأكمله ، وذلك مبوجب �إخطار مكتوب يوجه �إلى �جلمعية 

�لعامة �لعادية ، وتزول �لع�شوية فـي هذه �حلالة عند �نتخاب جمل�س �إد�رة جديد . 

املــادة ) 201 (

�إذ� �شغــــر - الأي �شبــــب من �الأ�شبــاب - مركز ع�شو من �أع�شاء جملــ�س �الإد�رة فـــي �لفتــرة 
التي تقع بني جمعيتني عامتني عاديتني ، يكون للمجلـــ�ض اأن يتخــذ االآتـي ، مــا لــم ينــ�ض 

�لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة على خالف ذلك : 
�آخر  وفق  �ملجل�س  يدخلو�  مل  �لذين  �ملر�شحني  قائمة  من  �ل�شاغر  �ملركز  ميالأ  �أن   - 1
�نتخابات جرت �أمام �جلمعية �لعامة �لعادية لل�شركة ، ووفق ترتيب �أعلى �الأ�شو�ت 
التي نالها كل منهم ، واإذا ت�ساوى مر�سحان فـي عدد االأ�سوات ، يتم اختيار واحد 

منهم من قبل جمل�س �الإد�رة . 
 و�إذ� لــــم تتوفــــر �أ�شماء فـي قائمـــة �ملر�شحني ، فـيعــود للمجلــ�س �ختيــار مــن ي�شغــل 

ذلك �ملقعد حلني �نعقاد �أقرب جمعية عادية . 
�الإد�رة طبقا  قبل جمل�س  �ملعينني من  �الأع�شاء  عدد  �أو  �ل�شاغرة  �ملر�كز  بلغت  �إذ�   - 2
الأحكـام �لبنـد �ل�شابــق ن�شــف عــدد �أع�شــاء �ملجل�س �ملنتخبني ، وجـــب علـــى �ملجلـــ�س 
�أن يدعو �جلمعية �لعامة �لعادية النتخاب �أع�شاء جدد خالل مدة )60( �ستني يوما 

من تاريخ �شغور �آخر مركز ، وذلك ل�شغل �ملر�كز �ل�شاغرة . 
وفـي جميع �الأحو�ل ، يكمل �الأع�شاء �لذين مت �ختيارهم ل�شغل �ملر�كز �ل�شاغرة مدة �أ�شالفهم 

�ملتبقية . 
املــادة ) 202 (

لتحقيق  مركزه  ��شتغالل  �لتنفـيذية  �الإد�رة  �أو  �الإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  من  الأي  يجوز  ال 
�ل�شركة  جتاه  م�شوؤوال  يكون  ذلك  يخالف  ومن   ، �آخر  �شخ�س  الأي  �أو  ل�شخ�شه  مكا�شب 
و�مل�شاهمني و�لغري عن �الأ�شر�ر �لناجتة عن ��شتغالل مركزه ، ويلتزم باأن يرد �إلى �ل�شركة 

ما حت�شل عليه من مكا�شب جر�ء ذلك ، ولو مل يلحق �ل�شركة �شرر . 
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املــادة ) 203 (

اأعماال  متار�ض  اأخرى  �سركة  اإدارة  فـي  ي�سارك  اأن  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  لع�سو  يجوز  ال 
م�سابهة . 

وال يجــــوز الأع�ســاء جملــــ�ض االإدارة واالإدارة التنفـيذيـــة فـي ال�سركــــة اأن يقوموا حل�سابهــــم 
�أو حلـــ�شاب �لغري باأعمـــال م�شابهة الأعمـــال �ل�شركـــة ، وال �أن ي�شتعملو� موجـــود�ت �ل�شركـــة 
 ، �لعاديـــة  �لعامة  �أو مل�شلحة �لغري دون مو�فقة م�شبقة من �جلمعيـــة  �أمو�لها مل�شلحتهـم  �أو 

وكل من يخالف �أحكام هذه �ملــادة يكون م�شوؤوال جتاه �ل�شركة عما يلحقها من �أ�شر�ر . 

املــادة ) 204 (

بال�شركة  �لعالقة  ذوي  �الأطر�ف  من  غريه  �أو  �الإد�رة  جمل�س  لع�شو  يكون  �أن  يجوز  ال 
م�شلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شـرة فـيمــا جتريه من �شفقـــات �أو عقود حل�شابهـــا ، و��شتثنــاء 
من ذلك يجوز �إجر�ء بع�س �ل�شفقات و�لعقود معهم على �أن يكون ذلك وفــق �ل�شو�بــط 
�لتي ت�شدرها �جلهة �ملخت�شة ، وتبني �لالئحة �ملق�شود باالأطر�ف ذوي �لعالقة و�شو�بط 

�لتعامالت وقو�عد �الإف�شاح عن هذه �ل�شفقات و�لعقود . 
وعلى �ل�شركة �أن حتتفظ ب�شجل تدون فـيه �أ�شماء ذوي �مل�شالح من �أع�شاء جمل�س �الإد�رة 

و�الإد�رة �لتنفـيذية ، وطبيعة هذه �مل�شالح ، وما �شدر ب�شاأنها من مو�فقات �أو قر�ر�ت . 

املــادة ) 205 (

على ع�شو جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفـيذية �أن يخطر �ل�شركة كتابة مبا تربطه بال�شركة 
من م�شالح ومبا ميلكه فـيها من �أور�ق مالية ، وذلك خالل )5( خم�شـــة �أيـــام على �الأكثـــر 

من تاريخ �كت�شابه �لع�شوية �أو �لتعيني ، وعليه �إبالغها باأي تغيري فـي ذلك . 

املــادة ) 206 (

�أع�شاء جمل�س �الإد�رة م�شوؤولون بالتـ�شامن جتاه �ل�شـركة و�مل�شاهمني و�لغري عـن �الأ�شر�ر 
�لناجتــة عـــن �أعمالهـــم �مل�شرتكـــة �ملخالفــــة للقانون ، �أو �لتــي تتجــــــاوز حــــدود �شالحياتهـــم 
وعن �أي غ�س �أو تزوير �أو خطاأ يرتـكبونه فـي �أثناء �أد�ء مهامهم ، وكذلك عـن عدم ت�شرفهم 

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

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

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

من تاريخ رف�ض الطلب اأو فوات تلك املدة ، بح�سب الأحوال . 
وللجهــة املخت�ســة احلــق فـي اللجـــوء اإلى املحكمــة املخت�ســة اإذا قــدرت اأن ت�سريـــف �ســـوؤون 
ال�سركة قد مت اأو يتم بطريقة �سارة مب�سالح م�ساهميها اأو بع�سهم ، اأو اأن ال�سركة تعتزم 

القيام بت�سرف اأو متتنع عن القيام بت�سرف من �ساأنه الإ�سرار بهم . 
وتنظــــر املحكمــــة املخت�ســــة فـي الدعــــوى املقامــــــــة مــــن امل�ساهــــــم اأو من اجلهـــــــة املخت�ســــة 
على وجه ال�ستعجال فـي احلالتني الواردتني فـي الفقرتني الثانية والثالثة مـــن هذه املــادة ، 
وللمحكمة اأن ت�سدر حكما ببطالن الت�سرف اأو بالمتناع عن القيام بالت�سرف مو�ســــوع 

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

املــادة ) 208 (

ملجلــ�ض الإدارة اأو اجلمعـــية العامــة العاديـــة اتخــــاذ قـــرار باإقامـــة الدعــــوى علــــى اأي ع�ســـو 
من اأع�ساء جمل�ض الإدارة يعترب م�سوؤول عن الأ�سرار التي حلقـــت ال�سركـــة ، عمــال باأحكام 
املــادة )206( من هذا القانـــون ، اأما اإذا كانت ال�سركة قيد الت�سفـية ، فـيكون مل�سفـــي ال�سركــــة 

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

له الرجوع على ال�سركة بكافة ما حتمله من نفقات . 
وفـي جميع الأحوال ، ت�سقط دعوى امل�سوؤولية مب�سي )5( خم�ض �سنوات من تاريخ اجتماع 

جمل�ض الإدارة . 
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الف�صــــل اخلامـــــ�س

احل�صابــــــات

الفـــــرع الأول

ال�صـجــالت والبيانـــــات املــاليـــة

املــادة ) 209 (

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

املعايري . 

املــادة ) 210 (

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

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

املــادة ) 211 (

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

بنهاية ال�سنة التالية . 

املــادة ) 212 (

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

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

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

املــالية ، وحتدد الالئحة كيفـية حفظ هذه ال�سجالت . 

املــادة ) 214 (

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

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

التابعة - اإن وجدت - ، والأرباح ال�سافـية املقرتح توزيعها على امل�ساهمني ، واأي تغيريات 

فـي ن�ساط ال�سركة اأو ال�سركات التابعة ، وما يكون قد اأثر على و�سع ال�سركة ، وم�سوغات 

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

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

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

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

املــادة ) 215 (

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

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

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

املــادة ) 216 (

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

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

قبل اعتماد جدول اأعمال اجلمعية . 

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

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

على جمل�ض االإدارة اأن ير�سل اإلى كل من امل�ساهمني ومن لهم حق ح�سور اجلمعية العامة 
العاديــــة ال�سنويـــة ، رفـــق دعـــوة احل�ســـور موجـــزا عـــن البيانــــات املــاليــــة املدققـــة ، ون�سخـــــا 
من تقريــري املجلــ�ض ، ومراقـــب احل�سابـــات ب�ساأنها ، وذلك قبـــل اجتمـــاع اجلمعيـــة بـــ)15( 
اإليها  امل�سار  والتقارير  البيانات  ن�سخ من  تودع  اأن  ويجب   . االأقل  على  يوما  ع�سر  خم�سة 

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

املــادة ) 218 (

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

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

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

الفــــرع الثانــــي

مراقــــب احل�صابــــات

املــادة ) 219 (

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

�سروط و�سوابط تعيني مراقبي احل�سابات . 

املــادة ) 220 (

حتـــدد الالئحــــة �ســـــروط و�سوابــط تعيـــني مراقبــــي احل�سابـــــات وموؤهالتهـــم وحقوقهـــــم 
وواجباتهم ، واملنافع التي يح�سلون عليها من ال�سركة باأي �سفة . 
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املــادة ) 221 (

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

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

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

احل�سابات بال�سركة . 

املــادة ) 223 (

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

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

املــادة ) 224 (

اأ�سرار  واأن يحافظ على   ، والفنية  املهنية  اأن يقوم مبهامه  ال�سركة  على مراقب ح�سابات 
ال�سركة ، وفـي جميع االأحوال ، يكون مراقب احل�سابات م�سوؤوال جتاه ال�سركة وامل�ساهمني 

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

املــادة ) 225 (

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

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

يت�سل مبهامه . 

-67-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 226 (

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

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

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

الناجمة عن املخالفات التي يرتكبونها . 

الف�صــــل ال�صـــاد�س

ال�صركـــة القاب�صــة وال�صركـــة التابعــة

املــادة ) 227 (

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

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

وال يجــوز لل�سركــة القاب�ســة متلك ح�س�ض فـي �سركـــات الت�سامـــن اأو التو�سيـــة ، اأو متـــلك 
اأي اأ�سهم فـي ال�سركات القاب�سة االأخرى . 

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

املــادة ) 228 (

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

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

تقدمي ال�سمانات والقرو�ض والتمويل لل�سركات التابعة لها .   - 3
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ا�ستثمار اأموالها فـي االأ�سهم وال�سندات واالأوراق املــالية االأخرى .   - 4

متــــــلك املنقــــوالت والعقــــارات الالزمـــة ملبا�ســــرة ن�ساطهــــا فــــي احلـــدود املرخـــــ�ض   - 5
بها قانونا . 

احلقوق  من  وغريها  واالمتيازات  التجارية  والعالمات  االخرتاع  براءات  متلك   - 6
املعنوية ، وا�ستغاللها وتاأجريها لل�سركات التابعة لها ولغريها . 

املــادة ) 229 (

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

عليها فـي املــادة )228( من هذا القانون . 

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

3 - حتويل �سركة حمدودة امل�سوؤولية اإلى �سركة قاب�سة . 

املــادة ) 230 (

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

ويجب اأال يقل راأ�ض مالها امل�سدر عن )2000000( مليوين ريال عماين . 

املــادة ) 231 (

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

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

املــادة ) 232 (

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

حق الت�سويت خالل هذه الفرتة . 
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املــادة ) 233 (

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

وله اال�سرتاك فـي املناق�سة دون اأن يكون له �سوت معدود فـي الت�سويت على القرارات . 

البـــاب الرابـــع

ال�صركـــة حمــدودة امل�ص�ؤوليــة

الف�صـــل الأول

اأحكـــام عامـــة

املــادة ) 234 (

تتاألـــف ال�سركــــة حمدودة امل�سوؤولية مـــن عـــدد مـــن االأ�سخـــا�ض الطبيعيــني اأو االعتباريـــني 
ال يقل عددهم عن )2( اثنني ، وال يزيد على )50( خم�سني �سخ�سا ، وتقت�سر م�سوؤوليتهم 

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

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

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

املــادة ) 235 (

مــع مراعـــاة حكــــم املــادة )256( من هــــذا القانـــون ، علـــى الـــوزارة - اإذا زاد عــــــدد ال�سركـــاء 
فـي اأي وقت بعد التاأ�سي�ض على احلد االأق�سى املقرر فـي املــادة )234( من هذا القانون - اإنذار 
ال�سركة لت�سحيح و�سعها خالل )180( املائة والثمانني يوما التي تلي تاريخ االإنذار ، فاإذا 
مل تلتزم ال�سركة بذلك اعتربت منحلة ، ويكون ال�سركاء فـيها م�سوؤولني ب�سفة �سخ�سية 

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

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

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

واإذا ترتب على خمالفة اأحكام الفقرة ال�سابقة وقوع الغري ح�سن النية فـي خطاأ ما ب�ساأن 
اأمواله  فـي  املخالفة م�سوؤوال  تلك  ارتكب  الذي  ال�سخ�ض  كان   ، ال�سركاء  حدود م�سوؤولية 

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

املــادة ) 237 (

تكـون ح�سـ�ض ال�سركـــاء فـي راأ�ض مــال ال�سركــة حمـــدودة امل�سوؤوليــــة غري قابلــــة للتــداول ، 
وال يجوز اأن تلجاأ ال�سركة اإلى االكتتاب جلمع راأ�ض مالها اأو لزيادته . 

املــادة ) 238 (

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

املــادة ) 239 (

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

التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 240 (

توؤ�س�ض ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية مبوجب عقد يوقعه جميع ال�سركاء ، ويجب اأن ي�ستمل 
على البيانات التي حتددها الوزارة ، وباالأخ�ض ما ياأتي : 

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

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

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

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

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

8 - جهات حل اخلالف بني ال�سركاء . 

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

املــادة ) 241 (

يجب اأن يفتح ح�ساب لل�سركة )قيد التاأ�سي�ض( فـي م�سرف مرخ�ض له بالعمل فـي ال�سلطنة 
تودع فـيه قيمة ح�س�ض ال�سركاء التي اكتتبوا فـيها على اأن يودع كل �سريك - نقدا - كامل 

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

املــادة ) 242 (

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

ويجوز للوزارة القيام بتقومي تلك احل�سة بذاتها اأو عن طريق اإحالتها اإلى خبري اأو اأكرث . 
فاإذا ثبت اأن احل�سة مقدرة بطريقة غري �سحيحة ، يكون مقدم احل�سة واملثمن ومراقب 
احل�سابات - ح�سب مقت�سى احلال - م�سوؤولني جتاه الوزارة والغري عن �سحة تقدير قيمة 
مقدم  على  وجب   ، احلقيقية  قيمتها  من  باأكرث  قدرت  احل�سة  اأن  ثبت  اإذا  اأما   ، احل�سة 

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

املــادة ) 243 (

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

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

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

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

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

ر�سمي بذلك . 

املــادة ) 245 (

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

املــادة ) 246 (

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

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

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

املــادة ) 247 (

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

ولكل ذي م�سلحة حق االطالع على هذا ال�سجل . 
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الف�صـــل الثانـــي

الت�صــرف فـــي احل�صـــ�س

املــادة ) 248 (

التاأ�سي�ض يحق لكل �سريك  الواردة فـي وثائق  املقررة قانونا واالأحكام  القيود  مع مراعاة 
فـي ال�سركة الت�سرف بعو�ض اأو بغري عو�ض فـي ح�سته الأي �سريك فـي ال�سركة اأو للغري ، 

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

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

املــادة ) 249 (

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

وجن�سية وعنوان ال�سخ�ص الذي يرغب فـي الت�سرف اإليه ، و�سروط الت�سرف . 

املــادة ) 250 (

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

املعرو�سة للت�سرف بالأف�سلية على غري ال�سركاء ، وبال�سروط الواردة فـي الإ�سعار . 

املــادة ) 251 (

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

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

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

املــادة ) 252 (

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

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

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

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

بني ال�سركاء االآخرين وفقا الأحكام البند ال�سابق . 

املــادة ) 253 (

اإذا مل يرد اإ�سعـــــار باإبـــداء الرغبــــة فـي �ســـراء احل�س�ص م�ستـوف لل�سروط من اأي �سريـــك ، 
اأو كانـــت الإ�سعـــارات الواردة م�ستوفـيــــة لل�ســـروط اإل اأنهـــا فـي جمموعها تقـــــل عــــن عــــدد 
الــــواردة  بال�ســـروط  ال�سركة  با�ســـم  �سراوؤها  ال�سركة  ملدير  كان  للبيع  املعرو�سة  احل�س�ص 
فـي اإ�سعار الرغبة فـي الت�سرف ما مل حتظر عليه ذلك وثائق التاأ�سي�ض ، اأو اأي قرار �سادر 
من جمعية ال�سركاء ، على اأال يدفع ثمن ال�سراء من راأ�ض مال ال�سركة ، اأو من احتياطيها 

القانوين . 

املــادة ) 254 (

تكون احل�س�ض امل�سرتاة با�سم ال�سركة وفقا للمادة )253( من هذا القانون ملكا م�سرتكا 
جلميع ال�سركاء بن�سبة عدد احل�س�ض التي ميتلكها كل منهم ، وال تدخل هذه احل�س�ض 
فــــــي ح�ســـــاب الن�ساب القانونـــــي الــــالزم النعقـــاد جمعيــــة ال�سركــــاء اأو الإ�ســـدار قراراتهـــا ، 
كما ال تدخل فـي توزيع اأن�سبة االأرباح اأو موجودات ال�سركة ، واإذا بيعت تدفع ح�سيلة بيعها 

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

اإذا قرر ال�سركاء اأو ال�سركة �سراء احل�س�ص املعرو�سة ، وجب على مدير ال�سركة اأن ير�سل 
اإ�سعارا مكتوبا اإلى ال�سريك البائع بالرغبة فـي ال�سراء ، وممار�سة حق الأف�سلية ، م�سحوبا 

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

ووفقا لل�صروط املحددة فـي اإ�صعار الت�صرف . 

املــادة ) 256 (

ل يطبق حق الأف�صلية فـي �صراء احل�ص�ص التي تنتقل بالإرث اأو بالو�صية ، واإذا انتقلت 
ال�صركاء  زيادة عدد  اإلى  ذلك  واأدى   ، �صخ�ص  اأكرث من  اإلى  الو�صية  اأو  بالإرث  احل�ص�ص 
احل�صول  وجب   ، القانون  هذا  من   )234( املــادة  فـي  عليه  املن�صو�ص  الأق�صى  احلد  على 
على موافقة الوزير على ذلك ، واإل اعتربت ح�ص�ص جميع الورثة اأو املو�صى لهم ملكية 
م�صرتكة ما مل يتفقوا على نقل تلك احل�ص�ص اإلى عدد منهم بحيث يبقى عدد ال�صركاء 

�صمن احلد الأق�صى املقرر . 

الف�صــــل الثالـــــث

زيــــادة وتخفـيــ�س راأ�س مــال ال�صركـــة

املــادة ) 257 (

تكون زيادة اأو تخفـي�ص راأ�ص مال ال�صركة حمدودة امل�صوؤولية بقرار ت�صدره جمعية ال�صركاء 
بالإجماع . 

املــادة ) 258 (

لكل �صريك عند زيادة راأ�ص املــال اأن يكتتب بعدد من احل�ص�ص اجلديدة يتنا�صب مع عدد 
، واإذا اكتتب �صريك باأقل من الن�صبة التي يحق له الكتتاب بها ،  احل�ص�ص التي ميلكها 
جاز لل�صركاء الآخرين اأن يكتتبوا باحل�ص�ص الباقية بن�صبة عدد احل�ص�ص التي ميلكونها . 
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املــادة ) 259 (

تودع مبالغ الزيـــادة فـي راأ�ص املــال فـي اأحد امل�صـــارف املرخ�ص لها بالعمـــل فـي ال�صلطنـــة ، 
ول يجوز �سحبها اإل بعد حترير كامل احل�س�ص ، وت�سجيل زيادة راأ�ص املــال لدى امل�سجل 

مع ن�صرها وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 260 (

اإذا متـــــت زيــــادة راأ�ص املــــــال بح�صــــ�ص عينيـــــة فـيتـــــم تقوميهــــا طبقـــا لأحكـــام املـــــــادة )242( 
من هذا القانون . 

املــادة ) 261 (

مع مراعـــــاة نــــ�ص املــادة ) 238 ( من هــــذا القانــــون ، يجــــوز تخفـيــــ�ص راأ�ص مـــــال ال�صركــــة 
اإذا كان يزيد على احلاجة اأو اإذا تكبدت ال�صركة اأي خ�صائر . 

املــادة ) 262 (

يجب اأن ين�صر قرار تخفـي�ص راأ�ص مال ال�صركة وفقا لأحكام هذا القانون ، مقرتنا بدعوة 
جميع الدائنني لتقدمي اعرتا�صاتهم خالل مدة )30( ثالثني يوما من تاريخ الن�صر . 

ول ي�صبح قرار التخفـي�ص نافذا اإل بعد انق�صاء تلك املدة دون اعرتا�ص ، اأو بعد اأن يكون 
، واإما باإعطـائهم  اإما بت�صديد ديونهم   ، قد مت تقدمي خمال�صة من الدائنني املعرت�صني 

�صمانات مالئمة . 

الف�صـــل الرابــــع

اإدارة ال�صركـــة حمـــدودة امل�ص�ؤوليــــة

املــادة ) 263 (

يتولــــى اإدارة ال�صركــــة حمـــدودة امل�صوؤولية مديــر اأو اأكثــــر مــــن ال�صركــــاء ، اأو مــن غريهـــــم 
من الأ�صخا�ص الطبيعيني يتم تعيينهم ملدة حمددة اأو غري حمددة مبوجب وثائق التاأ�صي�ص 

اأو مبوجب قرار جمعية ال�سركاء . 
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املــادة ) 264 (

ملديري ال�صركة القيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق غايات ال�صركة ، ويتمتعون بجميع 
ال�صلطات الالزمة لت�صيري اأعمالها ت�صيـريا منتظما ، ما مل يرد ن�ص يخالف ذلك فـي وثائق 

التاأ�سي�ص . 
وكل قرار ي�صدر من ال�صركة بتقييد �صلطات املديرين اأو بتغيريهم يجب اأن ي�صجل لدى 
امل�صجل ، واأن ين�صر وفقا لأحكام هذا القانون ، ول يكون نافذا فـي حق الغري اإل من تاريخ 

ت�سجيله . 

املــادة ) 265 (

يخ�صــع مديــرو ال�صركــة مــن حيث امل�صوؤوليــة ملـــا يخ�صــع لـــه اأع�صاء جمل�ص اإدارة �صركــة 
امل�صاهمة من اأحكام ، ويبطل كل ن�ص يرد فـي وثائق التاأ�صي�ص اأو اتفاق لحق يق�صي بغري 

ذلك . 

املــادة ) 266 (

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

املــادة ) 267 (

يحظــــر على مديـــري ال�صركة القيـــام بالأعمــال الآتيـــة ما مل يرخ�ص لهــم �صراحـــة القيـــام 
بها مبوجب وثائق التاأ�صي�ص اأو بقرار �صادر بالإجماع من جميع ال�صركاء : 

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

بيع جميع موجودات ال�صركة اأو ق�صم مهم منها .   - 2
اإجـــراء الرهــن اأو التاأمــــني علـــى موجـــودات ال�صركـــة اإل ل�صمان ديونهـــا املرتتبــة   - 3

فـي �صياق اأعمال ال�صركة العتيادية . 
كفالة ديون الغري ما عدا الكفالت املعقودة فـي �صياق العمل العتيادي من اأجل   - 4

حتقيق غايات ال�صركة . 
اإبراء ذمـم مدينــي ال�صركـــة من التزاماتهـــم ، اأو اإجراء ال�صلح ، اأو التفـــاق معهـــم   - 5

على التحكيم . 
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املــادة ) 268 (

املديرون  بها  يقوم  التي  والأعمال  الت�صرفات  بجميع  امل�صوؤولية  حمدودة  ال�صركة  تلتزم 
با�صمها ، ويحق للغري ح�صن النية اأن يفرت�ص اأن اأي ت�صرف اأو عمل يقوم به مديرو ال�صركة 
فـي �صياق مزاولتها لأعمالها هو �صمن ال�صالحيات املخولة اإلى املديرين ، ويلزم ال�صركة 

ما مل يكن احلد من تلك ال�صالحيات م�صجال لدى امل�صجل . 

املــادة ) 269 (

اإزاء ال�صركة والغري  اأو بالت�صامن - ح�صب الأحوال -  املديرون م�صوؤولون ب�صفة منفردة 
عن خمالفتهم لأحكام هذا القانون واأحكام وثائق التاأ�صي�ص وعن اأخطائهم فـي الإدارة . 

واإذا ا�صتـــرك اأكثـــر من مديــــر فـي ذات الأفعال التي تعر�صهــــم للم�صوؤوليـــة ، فتحــدد ن�صبــة 
ما يتحمله كل منهم من التعوي�صات عن ال�صرر ح�صب ما تق�صي به املحكمة املخت�صة . 

املــادة ) 270 (

يجوز لأي �صريك لي�ص مديرا اأن يطلب ، فـي اأي وقت ، اأي معلومات عن ال�صركة ، واأن يفح�ص 
بنف�صــــه ، اأو عـــــن طريـــق خبيـــر خمتـــ�ص يعينـــه ، دفاترها و�صجالتها وح�صاباتهـــــا واأوراقهــــا 

الأخرى . 
ولل�صركـــاء اأو لأحدهـــم حــــق اإقامـــة الدعوى بامل�صوؤولــية �صـــد املديريــــن مل�صلحـــة ال�صركــــة 
واملطالبة بالتعوي�ص الكامل عن الأ�صرار التي حلقت بها ، ويبطل كل ن�ص يرد فـي وثائق 

التاأ�صي�ص اأو فـي اتفاق لحق يخالف ذلك احلق . 

املــادة ) 271 (

املادتني  امل�صوؤولية طبقا لن�صي  املــادة )18( من هذا القانون تقام دعوى  مع مراعاة ن�ص 
)269( و)270( من هذا القانون خالل )5( خمــ�ص �صنـــوات من تاريـــخ العلـــم بالت�صرفــــات 

اأو الأعمال ال�سارة . 

املــادة ) 272 (

يحظــر على املديرين وال�صركــــاء احل�صــــول من ال�صركـــة على قـــرو�ص اأو كفالت لأنف�صهـــم 
اأو لأزواجهم اأو لأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ، ويقع باطال كل ت�صرف يخالف ذلك . 
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املــادة ) 273 (

يجوز عزل املدير اأو املديرين بقرار ي�صدر من جمعية ال�صركاء مبوافقة الأغلبية العددية 
اأو مديرين خلفا  القرار مديرا  اأن يعني  ، على  املــال  راأ�ص  اأرباع  لل�صركاء احلائزة لثالثة 
ملن مت عزلهم ، واإذا كان املدير �صريكا فـي ال�صركة ، فال ي�صرتك فـي الت�صويت على القرار 
املتعلق بعزله ، كما يجوز ل�صريك اأو اأكرث اأن يطلب من املحكمة عزل املدير ، اأو املديرين 

وين�صر قرار العزل وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 274 (

علـــى مديــــر اأو مديري ال�صركة اقتطـــاع )10%( ع�صرة فـي املائة من �صافــــي اأربـــاح ال�صركـــة 
عن كل �صنة مالية كاحتياطي قانوين بعد خ�صم ال�صرائب اإلى اأن يبلغ الحتياطي القانوين 

ثلث راأ�ص مال ال�صركة . 
ول يجوز توزيع الحتياطــي القانونـــي على ال�صركاء كاأن�صــبة اأربــــاح ، ويجــــوز ا�صتخدامـــه 

فـي تغطية اخل�صائر املرتاكمة . 
ويجـــوز ملديـــر اأو ملديــــري ال�صركـــة اقتطـــاع ن�صبــة ل تزيـــد علــى )20%( ع�صريــن فـي املائــــة 

من الأرباح ال�صنوية ال�صافـية لل�صركة حل�صاب الحتياطي الختياري . 

املــادة ) 275 (

على املدير اأو املديرين فـي نهاية كل �صنة مالية ، وخالل )90( ت�سعني يوما من انتهائها ، 
اإعداد البيانات املــالية وتـقرير عن ن�صــــاط ال�صركة ومركزها املــايل واقـرتاحاتهــــم ب�صــــاأن 
توزيع الأرباح ، على اأن ي�صعوا تـقريرهم حتت تـ�صرف مراقب ح�صابات ال�صركة اإن وجد . 

وعلـــى مراقـــب احل�صابات اإعداد تقريره ورفعه اإلى جمعية ال�صركــاء ، وتقديــم ن�صخــة منــه 
اإلى املدير اأو املديرين خالل )60( �صتني يوما من تاريخ تلقيه امل�صتندات امل�صار اإليها . 

املــادة ) 276 (

علـــــى املدير اأو املديريــــن ، وخالل )180( مائـــــة وثمانني يوما من انتهـــاء ال�صنــة املــاليـة ، 
اأن ير�صلــوا اإلــى كـــل �صريـــك فـي ال�صركـــة ن�صخـــة من البيانات املــالية ، وتقريـــر املديريـــن ، 
ومراقب احل�صابات تتعلق بال�صنة املــالية املنتهية مع دعوة لعقد جمعية ال�صركاء للموافـقة 

عليها . 

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 277 (

يجب اإيداع كافة اأ�صول الوثائق املبينة باملــادة )276( من هذا القانون فـي مركز ال�صركة 
الرئي�صي قبل امليعاد املحدد لنعقاد جمعية ال�صركاء مبدة ل تقل عن )14( اأربعة ع�سر يوما ، 

ويحق لكل �صريك الطالع على تلك الوثائق . 
ولكل �صريــك اأن يطلـــب - متـــى �صـــاء - الطــالع على القيــود وامل�صتندات املتعلقــة باأعمـــال 
اأحكام هذه املــادة يرد فـي وثائق  ال�صنوات )10( الع�صر ال�صابقة ، ويبطل كل ن�ص يخالف 

التاأ�صي�ص اأو فـي اتفاق لحق . 

الف�صــــل اخلامــــ�س

مراقــب ح�صابــــات ال�صركــة

املــادة ) 278 (

يجـــب اأن يكـــون لل�صركـــة حمـــدودة امل�صوؤوليـــة مراقـــب ح�صابـــات تعينــه جمعيـــة ال�صركــــاء 
ل�صنة مالية واحدة فـي اأي من احلالت الآتية : 

1 - اإذا زاد عدد ال�صركاء فـي ال�صركة على )7( �صبعة اأ�صخا�ص . 
2 - اإذا زاد راأ�ص مال ال�صركة على )50000( خم�سني األف ريال عماين . 

3 - اإذا ن�صت وثائق التاأ�صي�ص على تعيني مراقب ح�صابات . 
بتعيني  الأقل  على  ال�صركة  مال  راأ�ص  خم�ص  ميثلون  اأكرث  اأو  �صريك  طالب  اإذا   -  4

مراقب ح�صابات . 
املــادة ) 279 (

انق�صاء )5( خم�ص  قبل  لها  كان مديرا  ال�صركة من  يكون مراقبا حل�صابات  اأن  يجوز  ل 
لل�صركة  يكون مديرا  اأن  اأي�صا  يجوز  كما ل   ، ال�صركة  فـي  مهام عمله  انتهاء  �صنوات من 
من كان مراقب ح�صابات لها قبل انق�صاء )5( خم�ص �صنوات من اآخر تعيني له كمراقب 

ح�صابات . 

املــادة ) 280 (

مع مراعاة اأحكام املادتني )278( و)279( من هذا القانون ي�صري فـي �صاأن تعيني مراقبي 
و�صلطاتهم وم�صوؤولياتهم  ، وحتديد مدد عملهم وحقوقهم وواجباتهم  ال�صركة  ح�صابات 

ذات ال�صروط والقواعد املقررة فـي �صاأن تعيني مراقبي احل�صابات فـي �صركة امل�صاهمة . 
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الف�صـــل ال�صـــاد�س

جمعيـــة ال�صركــــاء

املــادة ) 281 (

تكون لل�صركة حمدودة امل�صوؤولية جمعية �صركاء تنعقد مرة واحدة على الأقل فـي ال�صنة 
خالل )180( مائــة وثمانني يومــا مـن انتهـــاء ال�صنة املــاليـــة ، وذلك فـــي الزمـــان واملكــــان 

املحددين فـي وثائق التاأ�سي�ص اأو اللذين يحددهما مدير ال�سركة . 
وفـي غري حالت توزيع الأرباح واملوافقة على امليزانية وح�صاب الأرباح واخل�صائر وتقارير 
املديرين ومـراقب احل�صابات ، يجوز - بناء على ن�ص فـي وثائق التاأ�صي�ص اأو اتفاق لحق 
الجتماع  طريق  عن  قراراتها  وتتخذ  ال�صركاء  جمعية  تنعقد  اأن   - امل�صجل  لدى  م�صجل 
بيـن  املتزامن  واملرئي  ال�صفهي  الت�صال  تتيح  التي  املنا�صبة  الت�صال  و�صائل  با�صتخدام 
الأع�صــــاء - دون ح�صورهــــم فـي مكــــان واحـــد - ، اأو عـــن طريـــق حم�صــر بالتمريـــر يوقــــع 

من جميع ال�سركاء . 

املــادة ) 282 (

ملديـــري ال�صركــة دعــوة جمعيـــة ال�صركـــاء لالنعقـــاد فـي اأي وقت ، وعليهــم دعـــوة اجلمعيـــة 
لالنعقاد عندما يوجب القانون اأو وثائق التاأ�صي�ص ذلك ، اأو بناء على طلب �صريك اأو اأكرث 
ميثلون خمـ�ص راأ�ص مال ال�صركة على الأقل ، مع ن�صر الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 283 (

اإذا تخلــــف املديــــرون عـــن دعـــوة جمعيـــة ال�صركـــاء لالنعقاد يحـــق لأي �صريــــك اأن يطلــــب 
من املحكمة املخت�سة تعيني �سخ�ص يتولى دعوة جمعية ال�سركاء واإعداد جدول اأعمالها . 

ويعد باطال كل ن�ص يرد فـي وثائق التاأ�صي�ص اأو اتفاق لحق يخالف ذلك . 

املــادة ) 284 (

يجــــب اأن تر�صــل الدعـــوة حل�صـــور جمعيــــة ال�صركـــاء اإلــى كــل �صريـــك علــى عنوانــه امل�صجـــل 
لدى ال�صركة قبل التاريخ املحدد لنعقادها بـــ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل . 

ول تكون الدعوة �صحيحة ما مل تت�سمن جدول الأعمال ، وزمان الجتماع ومكانه . 
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املــادة ) 285 (

 ، اأعمالهــا  اأن تنظـر فـي غري املو�صوعات املدرجــة فـــي جــدول  ل يجوز جلمـعية ال�صركــاء 
ويجــــوز لها - فـي حــالت ا�صتثنائيــة - اأن تنظــــر فـي مو�صـــوع عاجــــل وغري متوقـــع يطـــراأ 

فـي اأثناء الجتماع . 

املــادة ) 286 (

لكــــل �صـريك اأن يح�صر جمعية ال�صركاء ، ويكـــون له �صوت واحد عــن كل ح�صـــة ميلكهــــا ، 
اأو ميثلها . 

ويجوز لكل �صريك اأن ينيب عنه خطيا اأحد ال�صركاء فـي ح�صور اجتماع اجلمعية والت�صويت 
علــى مقرراتهــا مــا لــم تنــ�ص وثائـــق التاأ�صيــ�ص ، اأو اتفاق موقع من جميــع ال�صركــاء يكــون 

م�سجال لدى امل�سجل على خالف ذلك . 
ول يجوز لل�صريك اأن ينوب فـي الجتماع الواحد عن اأكرث من �صريك . 

املــادة ) 287 (

لل�صركاء ومن ينوب عنهم الذين ميثلون جميع ح�ص�ص ال�صركة اأن يعقدوا جمعية ال�صركاء 
دون مراعاة الأ�صول املقررة لدعوتها ، ويكون لتلك اجلمعية التداول فـي جميع املو�صوعات 

التي يكون تقريرها من �صالحية جمعية ال�صركاء . 

املــادة ) 288 (

ل يكون اجتماع جمعية ال�صركاء �صحيحا اإل اإذا ح�صره �صخ�صيا اأو بالإنابة عدد من ال�صركاء 
ميثلــون ن�صــف راأ�ص مــال ال�صركة على الأقـــل ، وي�صتـــرط ل�صحــة الإنابــة اأن تكــون ثابتـــة 
بتفوي�ص كتابي ، واإذا مل يتوافر هذا الن�صاب تتم الدعوة اإلى جمعية ثانية ملناق�صة جدول 
الأعمال ذاتـــه ، ويبلغ ال�صركاء بالدعوة اإلى اجلمعية الثانية قبـــل املوعد املحدد لنعقادهـــا 

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

تتخذ جمعية ال�صركاء قراراتها بالأغلبية املطلقة لالأ�صوات التي اقرتعت ب�صاأن قرار معني ، 
ما مل تن�ص وثائق التاأ�صي�ص على اأغلبية اأعلى . 

املــادة ) 290 (

اإل مبوجب قرار يتخذه ال�صركاء  اأو تو�صية  اإلى �صركة ت�صامن  ل يجوز حتويل ال�صركة 
بالإجماع اإل اأنه يجوز حتويل ال�صركة اإلى �صركة م�صاهمة اأو تعديل اأي بند من بنود وثائق 
التاأ�صي�ص مبوجب قرار يتخذ مبوافقة اأكرثية ال�صركاء متثل )3( ثالثــة اأربــاع راأ�ص مـــال 

ال�سركة على الأقل . 
الف�صــــل ال�صابـــع

�صركـــة ال�صخــ�س ال�احـــد
املــادة ) 291 (

�صركة ال�صخ�ص الواحد �صركة حمدودة امل�صوؤولية ميتلك راأ�ص مالها بالكامل �صخ�ص واحد 
طبيعي اأو اعتباري . 

ول يجوز لل�صخ�ص الطبيعي اأن يوؤ�ص�ص اأكرث من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة من �صخ�ص 
واحد ، ول يجوز لل�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة املوؤ�ص�صة من �صخ�ص واحد ) ذي �صفة 

طبيعية اأو اعتبارية( اأن توؤ�ص�ص �صركة اأخرى ذات م�صوؤولية حمدودة من �صخ�ص واحد . 

املــادة ) 292 (

يتم تاأ�صي�ص �صركة ال�صخ�ص الواحد وفق الإجراءات والقواعد التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 293 (

ل ي�صاأل مالك ال�صركة عن التزاماتها اإل مبقدار راأ�ص املــال املخ�ص�ص لها . 

املــادة ) 294 (

يدير ال�صركة مالك راأ�ص املــال ، ويجوز اأن يعني لها مديرا اأو اأكرث ميثلها لدى الق�صاء 
والغري ، ويكون م�صوؤول عن اإدارتها اأمام املــالك . 

-84-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 295 (

تنق�صي ال�صركة بوفاة مالك راأ�ص املــال ، اإل اإذا اجتمعت ح�ص�ص الورثة فـي �صخ�ص واحد 
اأو اختار الورثة ا�صتمرارها ب�صكل قانوين اآخر ، وذلك كله خالل )180( مائة وثمانني يوما 

على الأكرث من تاريخ الوفاة . 
كما تنق�صي ال�صركة بانق�صاء ال�صخ�ص العتباري مالك راأ�ص املال . 

املــادة ) 296 (

اإذا قام مالك ال�صركة ب�صوء نية بت�صفـيتها اأو اأوقف ن�صاطها قبل انتهاء مدتها اأو قبل حتقق 
الغــــر�ص مـــن اإن�صائهـــا ، اأو لـــم يف�صـــل بـــني اأعمـــال ال�صركـــة واأعمالــــه اخلا�صــة الأخـــرى ، 

كان م�صوؤول عن التزاماتها فـي اأمواله اخلا�صة . 

املــادة ) 297 (

فـيما عدا اأحكام املواد ال�صابقة ، ت�صري فـي �صاأن �صركة ال�صخ�ص الواحد الأحكام املنظمة 
لل�صركة حمدودة امل�صوؤولية فـيما ل يتعار�ص مع طبيعتها . 

البـــاب اخلامـــ�س

التفتيـــ�س والعق�بـــات والأحكـــام اخلتاميـــة

الف�صــــل الأول

التفتيـــ�س

املــادة ) 298 (

للجهة املخت�صة اأن جتري التفتي�ص على ال�صركة وال�صركات التابعة لها فـي اأي وقت ملراقبة 
مدى التزامها باأحكام القانون . 

وملوظفـي اجلهة املخت�صة - الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�صلطة املخت�صة بالتفاق 
تقع  التي  اجلرائم  اإلى  بالن�صبة  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة   - املخت�صة  اجلهة  رئي�ص  مع 

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

ملوظفـي اجلهة املخت�صة املخولني �صفة ال�صبطية الق�صائية كافة ال�صالحيات التي تخولهم 
اإلى مقر ال�صركة وفروعها ، والطالع ،  القيام باملهام املنوطة بهم مبا فـي ذلك الدخول 
، ولهم  واحل�صول على ن�صخ من كافة ال�صجالت والدفاتر وامل�صتندات والبيانات وغريها 

حق فح�صها فـي مقر ال�صركة اأو فـي غريه ، ولهم حق التحفظ عليها ، اإن لزم الأمر . 
وعلى م�صوؤويل ال�صركة ومراقب احل�صابات متكينهم من اأداء مهامهم . 

املــادة ) 300 (

لل�صركاء اأو امل�صاهمني احلائزين على ن�صبة )20%( ع�صرين فـي املائة من راأ�ص مال ال�صركة 
اأن يتقدمــــوا بطلـــب اإلى اجلهـــة املخت�صة للقيـــام بالتفتيـــ�ص علـــى ال�صركـــة فـيمــــا ين�صـــب 
اإلـــــى املديريــــــن ، اأو اأع�صــــــاء جملـــــــ�ص الإدارة اأو الإدارة التنفـيذيــــة اأو مراقــــــب احل�صابــــــات 

من خمالفات ج�صيمة فـي اأداء واجباتهم . 
كمــــا يجـــوز للجهـــة املخت�صـــة اأن جتــــري التفتيـــ�ص مــــن تلقـــاء نف�صهــــا ، اأو بنـــاء علـــى طلـب 

من ذوي امل�سلحة . 

املــادة ) 301 (

يجب اأن يكون الطلب املن�صو�ص عليه فـي املــادة )300( من هذا القانون م�صتمال على اأدلة 
جدية بوجود املخالفات مما يربر اتخاذ هذا الإجراء . 

وم�صوؤويل  التفتي�ص  طالبي  اأقوال  ل�صماع  تعينه  من  اإلى  الطلب  املخت�صة  اجلهة  وحتيل 
ال�صركة ومراقب احل�صابات ، ومن يرى لزوم �صماع اأقوالهم ، على اأن يعد تقريرا بنتيجة 

اأعماله مت�صمنا راأيه ، ويعر�صه على رئي�ص اجلهة املخت�صة . 

املــادة ) 302 (

لرئي�ص اجلهة املخت�صة اأو من يفو�صه اأن يعني على نفقة طالبي التفتي�ص مراقب ح�صابات 
من بني امل�صجلني لإجراء التفتي�ص على اأعمال ال�صركة ودفاترها ، وعلى م�صوؤويل ال�صركة 
متكــــني املراقــــب من الطالع علـــى الدفاتــــر والوثائــــق والأوراق التي يقومــــون بحفظهـــا ، 

اأو يكون لهم حق احل�صول عليها وكافة ما يكون متعلقا ب�صوؤون ال�صركة . 
ويجب على املراقب رفع تقرير مف�صل عن مهمته اإلى رئي�ص اجلهة املخت�صة خالل الأجل 

املحدد فـي قرار التعيني . 
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املــادة ) 303 (

اإذا تبني لرئي�ص اجلهة املخت�صة اأن ما ن�صب اإلى م�صوؤويل ال�صركة من واقع تقرير مراقب 
احل�صابــات غيــر �صحيــح ، جــاز لـــه اأن ياأمــر بن�صر التقريــر كلـــه اأو بع�صــه اأو نتيجتـــه وفقـــا 
لأحكام هذا القانون ، ويلزم طالبـــي التفتيــ�ص بنفقات الن�صر دون الإخـــالل مب�صوؤوليتهــــم 

عن التعوي�ص ، اإن كان له مقت�صى . 
ويجب على رئي�ص اجلهة املخت�صة اإذا تبني له �صحة املخالفات اتخاذ التدابري الالزمة ، 
ودعوة اجلمعية العامة لالنعقاد ملناق�صة املخالفات واتخاذ قرار فـيها ، وحتديد من يراأ�ص 

اجتماعها فـي هذه احلالة . 

املــادة ) 304 (

للجمعيـــة العامــة العادية عزل اأع�صاء جمل�ص الإدارة اأو مراقب احل�صابات اأو اإنهاء خدمة 
اأي من موظفـي الإدارة التنفـيذية ، اإذا ثبت ارتكاب اأي منهم للمخالفات التي تناولها تقرير 

التفتي�ص ، وذلك دون الإخالل بامل�صوؤولية املرتتبة على اأي منهم . 
ول يجوز اإعـادة انتخــاب من تــم عزلــه وفقــا لهذه املــادة قبــــل انق�صـــاء )5( خمــ�ص �صنـــوات 

من تاريخ العزل . 

الف�صــل الثانـــي

العق�بـــــات

املــادة ) 305 (

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

املــادة ) 306 (

يعاقــــب بال�صجـــن مدة ل تقل عن �صنة واحدة ، ول تزيد على )3( ثالث �صنـــوات ، وبغرامــــة 
ل تقــــل عــــن )10000( ع�صرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال 

عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني : 
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كل �صخ�ص اأدرج عن ق�صد بيانات اأو معلومات غري �صحيحة فـي وثائق التاأ�صي�ص ،   - 1
اأو فـي طلب احل�صول على الرتخي�ص بتاأ�صي�صها اأو فـي م�صتند �صروري للح�صول 
اأو ت�صجيلها لــــدى امل�صجل ، اأو اأغفل عن عمــد واقعــة جوهريــة  علــــى الرتخيـــ�ص 
فـي اأي مما ذكر ، وكان من �صاأن اإدراج البيانات اأو املعلومات اأو اإغفال الواقعة خداع 

الغري واإحلاق ال�صرر به . 

كـــل �صخ�ص ا�صتعمـــل طرقـــا احتيالية حلمـــل �صخــ�ص اآخــر علـى امل�صاهمة اأو امل�صاركـة   - 2
فـي اإحدى ال�صركات . 

اأو مراقبي احل�صابات  اإدارتها  اأع�صاء جمل�ص  اأو  ال�صركة  �صخ�ص من موؤ�ص�صي  كل   - 3
اأ�صدر عن عمد دعوة لالكتتاب فـي اأ�صهم ال�صركة اأو �صنداتها اأو غريها من الأوراق 
املــالية باملخالفة لأحكام القانون ، وكــل �صخــ�ص يعر�ص هذه الأ�صهـــم اأو ال�صنـــدات 

اأو الأوراق املــالية الأخرى لالكتتاب مع علمه بذلك . 

كل �صخ�ص قدر - بنية الغ�ص - قيمة ح�صة عينيـــة فـي راأ�ص مــــال ال�صركــــة باأكثـــر   - 4
من قيمتها احلقيقية . 

كل من قام عمدا بتوزيع اأرباح بناء على بيانات مالية غري �صحيحة اأو دون بيانات   - 5
مالية . 

كــــل مديـــر اأو ع�صــــو من اأع�صـــاء جمـــلــ�ص اإدارة ال�صركـــــة اأو مــــن الإدارة التنفـيذيـــــــة   - 6
اأو مراقــب ح�صابــــات اأو م�صــــف اأو �صخ�ص مكـــلف باإدارة ال�صركة اأدرج ق�صدا بيانــات 
اأو معلومـــات غيـــر �صحيحـــة فـي ميزانيـــة ال�صركـــة اأو ح�صـــاب الأربــــاح واخل�صائـــر 
عمد  عن  اأخفى  اأو   ، العادية  غري  اأو  العادية  العامة  للجمعية  معد  تقرير  فـي  اأو 
واقعة جوهرية فـي اأي مما ذكر ، وكان من �صاأن ذلك اإخفاء احلالة املــالية احلقيقية 

لل�صركة عن امل�صاهمني اأو الدائنني والغري . 

كل من زور فـي �صجالت ال�صركة اأو اأثبت فـيها وقائع غري �صحيحة ، وكل من اأعد   - 7
اأو عر�ص على اجلمعية العامة العادية اأو غري العادية تقارير ت�صمنت بيانات غري 

�صحيحة كان من �صاأنها التاأثري على قرارات اجلمعية . 
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كـــل مـن قـام عــن عمــد مـن مديــري ال�صركــة اأو اأع�صـــاء جملـــ�ص اإدارتهــا اأو الإدارة   - 8
التنفـيذيــــة با�صتغــــــالل اأموال ال�صركــــة مل�صلحتهـــم ال�صخ�صيـــة اأو مل�صلحـــة �صركــــة 

اأو موؤ�ص�صة اأخرى لهم فـيها م�صلحة . 

كــــل م�صــف قـــام با�صتغـــالل اأمـــوال ال�صركـــة مل�صلحتـــه ال�صخ�صيـــة اأو تخلى عمـــدا   - 9
عن اأموال ال�صركة باملخالفة لأحكام القانون . 

املــادة ) 307 (

يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن )6( �صتة اأ�صهر ، ول تزيد على )3( ثالث �صنوات ، وبغرامة 
ل تقــل عـــــن )3000( ثالثـــة اآلف ريـــــال عمانــــي ، ول تزيـــــد علــــى )20000( ع�سريــــن األـــف 

ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني : 

كل �صخ�ص اأدرج اأو اأغفل عن اإهمال بيانات اأو معلومات غري �صحيحة فـي وثائق   - 1
التاأ�صي�ص اأو فـي طلب تاأ�صي�صها اأو فـي م�صتند �صروري للتاأ�صي�ص اأو ت�صجيلها لدى 
امل�صجل ، وكان من �صاأن اإدراج البيانات اأو املعلومات خداع الغري واإحلاق ال�صرر بهم . 

كـــــل مديــــر اأو ع�صــو من اأع�صـــاء جملـــ�ص الإدارة اأو مـــــن الإدارة التنفـيذيــــة مينـــع   - 2
اأو يعوق مراقبي احل�صابات عن اأداء مهامهم . 

كـــل خبيــر قـــدر باإهمــــال قيمـــة ح�صـــة عينيـــة فـي راأ�ص مــــال ال�صركــــة مبــــا يزيـــــد   - 3
علــى )25%( خم�ص وع�صرين فـي املائة من قيمتها احلقيقية . 

كـــــل من تعمد من اأع�صـــاء جملـــ�ص اإدارة ال�صركــــــة الأول عــــــدم ت�صجيــــل ال�صـركــــة   - 4
لدى امل�سجل . 

املــادة ) 308 (

يعاقــــب بغرامــــة ل تقل عن )5000( خم�صــة اآلف ريــال عمانـــي ، ول تزيـــد علـــى )10000( 
ع�صرة اآلف ريال عماين : 

كل من تخلف من اأع�صاء جمل�ص اإدارة ال�صركة اأو مراقبي احل�صابات اأو امل�صفني   - 1
عن دعوة اجلمعيــة العامــة ال�صنويـة اأو عن دعوة اجلمعية العامة العادية اأو غري 

العادية لالنعقاد كلما اأوجب القانون ذلك . 

كـــل من توافر فـي �صاأنــــه �صبب من اأ�صبــاب �صقـــوط الع�صوية ، ولـــم يبلـــغ ال�صركــــة   - 2
فور حتقق ال�صبب . 
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كل من ت�صبب بخطئه فـي رف�ص ت�صجيل ال�صركة لدى امل�صجل .   - 3

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

كل من اأحجم عن اإطالع امل�صاهمني اأو غريهم ممن لهم حق الطالع على دفاتر   - 5
ال�سركة اأو غريها من الوثائق . 

املــادة ) 309 (

يعاقب كل من يخالف حكما من اأحكام هذا القانون اأو الالئحة مل حتدد له عقوبة فـيهما 
بغرامــــــة ل تقـــــــل عـــــــن )100( مائــــة ريال عمانــــي ، ول تزيـــــــد علــــى )3000( ثالثـــــــة اآلف 

ريال عماين . 

املــادة ) 310 (

 ، اأو الالئحة  يجوز للجهة املخت�صة الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون 
، مقابل دفع  فـيها  العمومية وقبل �صدور حكم  الدعوى  اأي حالة تكون عليها  وذلك فـي 
مبلغ مايل ل يقل عن �صعف احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه اجلرمية ، ول يزيد على �صعف 

احلد الأق�صى لها ، ويرتتب على الت�صالح انق�صاء الدعوى العمومية فـي اجلرمية . 

املــادة ) 311 (

تخ�صم الغرامات التي تكون قد وقعت على ال�صركة ب�صبب خمالفات جمل�ص الإدارة للقانون 
اأو للنظــــام الأ�صا�صــــي لل�صركـــــة خـــالل ال�صنــة املــالية املنتهيـــة مــــن مكافــــاآت جملـــــ�ص الإدارة 
اأو مـــن مكافــاأة العــ�صو الــذي ت�صبــب فـي املخالفـــة ، ويجــوز للجمعيــــة العامة عــدم خ�صـــم 
تلك الغرامات اإذا تبني لها اأن تلك الغرامات لي�صت ناجتة عن تق�صري اأو خطاأ من جملـــ�ص 

الإدارة . 

املــادة ) 312 (

يكـــون كـــل من يخالــــف هذا القانون اأو الالئحة م�صــوؤول عن تعويـــ�ص ال�صرر الـــذي يلحـــق 
باأي �صخ�ص من جراء خمالفته . 
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/19
باإ�ســدار قانــون الثــروة املعدنيــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وعلى قانون حماية الرتاث القومي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/6 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/15 حــول البــحر الإقليمــي واجلــرف القـــاري واملنطقـــة 
القت�سادية اخلال�سة ، 

وعلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/77 ، 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

وعلى قانون حماية الرثوة املائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/29 ، 

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ، 

وعلــى قانــون املحمـــيات الطبيعيــة و�ســون الأحيــاء الفطريــة ال�ســادر باملر�سـوم ال�سلطـاين 
رقم 2003/6 ، 

وعلى قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ، 

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79 باإ�سدار نظام املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون الرثوة املعدنية املرفق . 
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املــادة الثانيــــة 
ي�ســدر جملـــ�س اإدارة الهيئــة العامــة للتعديــن الالئحـــة التنفيذيـــة لهذا القانـــون فــي مــدة 
اأق�ساها )1( �سنة مــن تاريخ اإ�سداره ، والقرارات الالزمـــة لتنفيـــذ اأحكامــه ، واإلى اأن ت�سدر 

ي�ستمــر العمل باللوائح والقرارات القائمة مبا ال يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة
ي�ستمر العمـل باتفاقيــات اال�ستغــالل املربمــة ، وبالرتاخيــ�س ال�ســادرة قبــل العمــل بهــذا 

القانون ، على اأن يكون جتديدهما وفق االأحكام املقررة فيه . 
ويكــون البت فـــي طلبـــات الرتخيــ�س املقدمــة قــبل العمـــل بهذا القانون وفق االإجراءات 

وال�سوابط املن�سو�س عليها فيه .
املــادة الرابعــة

يلغى قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ، كما يلغى كل ما يخالف 
هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الخام�سـة
ين�ســر هــذا املر�ســوم فـي اجلريـــدة الر�سميــة ، ويعمل بــه مــن اليــوم التالــي النق�ســـاء )30( 

ثالثني يوما من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي :  8  مـن جمــادى الثانيـــة �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 13 مـن فبرايـــــــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون الثــروة املعدنيــة
البــاب الأول

تعريفـات واأحكـام عامـة
الف�ســل الأول

تعريفـــات
املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للكلمات وامل�سطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل 
منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الهيئــــة
الهيئة العامة للتعدين .

املجلـــ�س :
جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيــــ�س :
الرئي�س التنفيذي للهيئة .

اجلهــات املخت�ســة : 
الوحدات احلكومية الأخرى غري الهيئة التي يتعني الرجوع اإليها فـي حدود اخت�سا�ساتها 

طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها .
اخلامـــات :

خامات املناجم اأو خامات املحاجر اأو خامات املالحات .
املناجــم :

املواقع التي ت�ستخرج منها خامات املناجم من باطن الأر�س ، اأو على �سطحها .
املحاجـــر :

املواقع التي ت�ستخرج منها خامات املحاجر من باطن الأر�س ، اأو على �سطحها .
املالحـــات :

املواقع التي ت�ستخرج منها الأمالح .
خامــات املناجــم :

والأحجـــار   ، والكيميائيــة  املعدنــية  والروا�سـب  والطبقــات  وال�سخور   ، وخاماتهــا  املعــادن 
الكرمية وما فـي حكمها ، واملياه املعدنية امل�ستخرجة من باطن الأر�س اإذا مت ا�ستغاللها 

ل�ستخال�س مواد معدنية منها .
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خامات املحاجــر :
احلجارة ، واحل�سى ، والرمــال ، وال�سل�ســال ، والرمــاد الربكانــي ، والرخــام واجلرانيـت ، 

وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي البناء ، وت�سييد الطرق ، ور�سفها.
املعـــادن :

كل مادة �سلبة متجان�سة طبيعيا بفعل عوامل غري ع�سوية ، لها تركيب كيميائي محدد .
املعــادن الثمينــة :

معادن لها تركيب كيميائي ، وذات قيمة اقت�سادية ، تتكون ب�سورة طبيعية ، مثل الذهب ، 
والف�سة ، والبالتني .

الأحجــار الكرميــة :
اأي معــدن ، اأو �سخــر ذي قيمــة وجمــال و�سفافيــة وملعــان ، ل تقــل �سالبتــه عــن )7( �سبعــة 

فـي �سلم موهز الع�سري ، وميكن ا�ستخدامه فـي اأغرا�س الزينة ، و�سناعة املجوهرات .
ال�ستك�ســاف :

الفح�س الأويل ل�سطح الأر�س اأو باطنها للك�سف عن وجود خامات املناجم وخامات املحاجر 
وخامات املالحات فيها .

التنقيـــب : 
البحث التف�سيلي عن خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات ، وت�سمل عمليات 
اختبار خ�سائ�س محتوى اخلامات لتعيني وحتديد حجم و�سكل وو�سع ودرجة جودتها ، 

وتقدير مدى جدوى ا�ستغاللها اقت�ساديا .
ال�ستغــالل : 

عملية ا�ستخراج خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات بغر�س معاجلتها لتكون 
�ساحلة لال�ستعمال .

الرتخيــ�س :
الإذن الكتابي ال�سادر عن الهيئة للمرخ�س له ملزاولة ن�ساط اأو اأكرث من الأن�سطة اخلا�سعة 

لأحكام هذا القانون .
املرخــ�س لــه :

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري ال�سادر له الرتخي�س .
�ساحــب المتيــاز :

ال�سخ�س العتباري املربمة معه اتفاقية المتياز .
الالئحـــة :

الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
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الف�سل الثاين
اأحكــام عامــة
املــادة ) 2 ( 

تكون خامات املناجم وخامات املحاجر وخامات املالحات الواقعة فـي اأرا�سي ال�سلطنة ، وما 
املياه الداخلية والإقليمية ومياه املنطقة القت�سادية اخلال�سة ومناطق  يوجد منها فـي 
ل�سخ�س  ، ول يجوز  ا�ستغاللها  تقوم على حفظها وح�سن  للدولة  ، ملكا  القاري  اجلرف 

متلكها اأو حيازتها اأو ا�ستغاللها اأو الت�سرف فيها اإل وفق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 3 ( 

مع مراعاة اأحكام نظام املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، تتولى الهيئة - دون غريها - اإبرام 
اتفاقيات المتياز ، واإ�سدار الرتاخي�س املتعلقة باأعمال ال�ستك�ساف والتنقيب وال�ستغالل 
للخامات ، اأو مزاولة اأي ن�ساط يتعلق بها ، وذلك كله طبقا لل�سروط وال�سوابط املن�سو�س 

عليها فـي هذا القانون .
كما تتولى الهيئة تنظيم عمليات الك�سف والتنقيب عن اخلامات وا�ستغاللها ، والإ�سراف ،
والرقابــة علــى كــل مــا يتعلــق بهــا مبـــا يكفـــل املحافظـــة عليهـــا وح�ســـن ا�ستغاللهـــا ، وذلك 

على الوجه الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 4 ( 

ل يجــوز منــح ترخيــ�س ل�ستغالل اخلامات ملنطقة تزيد م�ساحتها على )5( خم�سة كيلو 
مرتات مربعة ، اأو للتنقيب اأو ال�ستغالل للمعادن الثمينة والأحجار الكرمية ، واإمنا يكون 

ذلك مبوجب اتفاقية امتياز على الوجه املبني فـي هذا القانون .

املــادة ) 5 ( 

الالزمــة  البنــاء  مــواد  ي�ستخــرج  اأن  المتيــاز  اأو �ساحــب  بال�ستغالل  له  للمرخ�س  يجوز 
لأعمال ال�ستغــالل فقــط ، واملوجــــودة فـي امل�ساحــة محـــل الرتخيــ�س ، اأو محــل اتفاقية 
المتيـــاز بح�ســب الأحوال دون اأن يوؤدي اإتاوة عنها ، على اأن يلتزم باإبالغ الهيئة بالكميات 

امل�ستخرجة ، واأوجه ا�ستخدامها .
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املــادة ) 6 ( 

باإعداد اخلرائط والدرا�سات والبحوث اجليولوجية والتعدينية  يجب على الهيئة القيام 
لأغـــرا�س ال�ستك�ســــاف والتنقيــــب علـــى الثـــروات املعدنيـــة ، ويجـــوز لهـــا - بعـــد التن�سيـــق 
 ، التي تكون محال لهذه الأعمال  امل�ساحة  اأن تطــلب تخ�سيــ�س  مـع اجلهــات املخت�ســة - 
بالتخ�سي�س قرار من جمل�س  اأن ي�سدر  ، على  اقت�سادية  واعتبارها منطقة ذات جدوى 

الوزراء .

املــادة ) 7 ( 

خرائط  من  لديها  مبا   - ذلك  طلبت  متى   - الهيئة  تزويد  املخت�سة  اجلهات  على  يجب 
للمواقع التي قد تتاأثر بالأن�سطة اخلا�سعة لأحكام هذا القانون ، وكذلك التن�سيق معها 
فيما يخ�س توفري املرافق والبنية الأ�سا�سية للمناطق التعدينية وتطويرها ، دون اأن يخل 

ذلك باأحكام القوانني والأنظمة املعمول بها .

املــادة ) 8 ( 

ملبادئ  وفقا  للمناف�ســـة  وال�ستغـــالل  والتنقيــب  للك�سف  املواقع  بع�س  طرح  للهيئة  يجوز 
خا�سة  لئحة  وفق  ذلك  ويكون   ، التناف�س  وحرية  وامل�ساواة  الفر�س  وتكافوؤ  العالنية 
التعاقد والطرح والرت�سية و�سوابط  واإجراءات  ، تت�سمن تنظيم طرق  املجل�س  ي�سدرها 

املفا�سلة بني مقدمي العطاءات ، وذلك دون التقيد باأحكام قانون املناق�سات .

املــادة ) 9 ( 

وجود  املحتمل  من  التي  املواقع  ب�ساأن  املخت�سة  اجلهات  مع  التن�سيق  الهيئة  على  يجب 
احلــدود  خــطـ  عــن  تبعــد  التي  احلدوديـــة  املناطـــق  فـــي  الأخــ�س  وعلى   ، فيــها  اخلامــات 
الع�سكرية  املواقع  بالقرب من  تقع  التــي  اأو   ، متــرات  كيـــلو  �ستـــة   )6( عـــن  تقــل  مب�سافــة 
 اأو الأمنية اأو احلكومية اأو الأثرية اأو املحميات الطبيعية ، وكذلك املواقع التي يوجد بها 
الكهرباء  �سبكات  اأو  والغاز  البرتول  اأنابيب  خطوط  اأو  الأفالج  اأو  اخلزانات  اأو  ال�سدود 

والت�سالت اأو املناطق ال�سكنية .
وال�سحة  وال�سالمة  البيئة  على  املحافظة  متطلبات  الهيئة  تراعي  الأحوال  جميع  وفـي 

العامة .
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املــادة ) 10 ( 
للجامعات  تاأذن  اأن   - الالئحة  حتددها  التي  وال�سروط  لل�سوابط  طبقا   - للهيئة  يجوز 
اخلا�سعة  بالأن�سطة  تتعلق  علمية  بحوث  اإجــراء  املتخ�س�ســـة  البحثيـــة  واملراكز  واملعاهد 
لأحكام هذا القانون لفرتات محددة باإذن كتابي خا�س غري قابل للتنازل للغري ، ول مينح 
هذا الإذن اإل بعد التحقق من توفر الكفاءة العلمية والفنية واملالءة املالية للجهة طالبة 
 ، اإعدادها  النتهاء من  فور  البحوث  بن�سخة من هذه  الهيئة  تتم موافاة  اأن  ، على  الإذن 
ويحظر ا�ستخدام تلك البحوث على اأي وجه مبا فـي ذلك الن�سر الكامل لها اأو جلزء منها 

اأو ملخ�س عنها اأو نتائجها فـي اأي و�سيلة اإل بعد موافقة كتابية من الهيئة .

املــادة ) 11 ( 

يجوز نزع ملكية العقارات اململوكة لالأ�سخا�س لأهميتها التعدينية التي تقدرها الهيئة ، 
كما يجوز ال�ستيالء عليها موؤقتا اإلى اأن تتم اإجراءات نزع امللكية ، وذلك كله طبقا لالأو�ساع 
املقررة فـي قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ، على األ يدخل فـي تقدير التعوي�س احتمال 

وجود خامات معدنية فـي العقار املنزوعة ملكيته .

املــادة ) 12 ( 

مع مراعاة اأحكام القوانني املعمول بها ، ل يجوز ت�سدير اأي خامات خا�سعة لأحكام هذا 
القانون اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة ، ويكون للهيئة - بقرار منها - 
حتديد اخلامات التي يحظر ت�سديرها متى اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، على اأن يحدد 

هذا القرار مدة احلظر والقواعد التي تكفل ال�ستغالل الأمثل لها داخل ال�سوق املحلي . 

املــادة ) 13 ( 

يعــد فـــي الهيئــة �سجل تعديني تقيد فيه جميع طلبات الرتاخي�س ، واتفاقيات المتياز 
ال�سركـــات  واأ�سمـــاء   ، القانـــون  هـــــذا  لأحكـــــام  تطبيقـــــا  ال�ســـادرة  والرتاخيــــ�س   ، املربمــة 
 ، والتعدينية  اجليولوجية  والبيانــات  املعلومــات  وجميـــع   ، التعديـــن  قطــاع  فـي  العاملـــة 
ويجوز لالأ�سخا�س ذوي ال�سلة بقطاع التعدين الطالع على هذا ال�سجل وفق ال�سوابط 

والإجراءات التي حتددها الالئحة .
كما تقيد فـي هذا ال�سجل م�ساحات املناطق ذات اجلدوى القت�سادية امل�سار اإليها فـي املادة 
)6( من هذا القانون ، وامل�ساحات املميزة التي تتوفر فيها اخلامات بكميات جتارية ، على اأن 

يتم طرحهما وفق اأحكام الالئحة امل�سار اإليها فـي املادة )8( من هذا القانون .
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البــاب الثانــي
الرتاخيـــ�س

الف�ســل الأول
اأحكـــام م�سرتكـــة

املــادة ) 14 ( 

ل يجوز ل�سخ�س القيام بعمليات ال�ستك�ساف اأو التنقيب اأو ال�ستغالل للخامات اأو مزاولة 
اأي ن�ساط يتعلق بها ، ما مل يكن مرخ�سا له بذلك من الهيئة .

لطالب  املالية  واملالءة  الفنية  الكفاءة  توفر  التحقــق من  بعـــد  اإل  الرتخيـــ�س  ول مينــح 
اأنواع  الالئحة  وحتدد   ، امل�سروع  بتكلفة  الهيئة  من  معتمدة  درا�سة  وتقدمي   ، الرتخي�س 
الرتاخي�س ، و�سروطها ، واإجراءات و�سوابط اإ�سدارها ، ومدتها ، واإجراءات جتديدها ، 
ومنوذج تقدمي طلب الرتخي�س وبياناته وامل�ستندات املرافقة له ، ومقدار الر�سوم الواجب 

�سدادها .

املــادة ) 15 ( 

يوؤدي طالب الرتخي�س للهيئة ، وقبل اإ�سدار الرتخي�س ، �سمانا ماليا ل يقل عن )%1( 
واحد باملائة من قيمة تكلفة امل�سروع املعتمدة من الهيئة ، ويكون هذا ال�سمان �ساريا طوال 
باللتزامات  والوفاء  الرتخي�س  �سروط  تنفيذ  ح�سن  ل�سمان  الهيئة  حتددها  التي  املدة 
اأو اللتزامـــات  املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ، وفـــي حالــة الإخـــالل بهـــذه ال�ســـروط 
الإدارية  الهيئة فـي توقيع اجلزاءات  اأن يخل ذلك بحق  املايل دون  تتم م�سادرة ال�سمان 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 16 ( 

اإيجارية  قيمة  الرتخي�س  محل  امل�ساحة  عن  للهيئة  �سنويا  يوؤدي  باأن  له  املرخ�س  يلتزم 
واإتاوة ، وتوؤول ح�سيلتهما اإلى الهيئة ، وتورد اإلى اخلزانة العامة للدولة .

ب�سدادها  له  املرخ�س  يقوم  اأن  ، على  �سنويا  امل�ستحقة  الإيجارية  القيمة  الالئحة  وحتدد 
مقدما ، ول يجوز اأن تقل قيمة الإتاوة عن )5%( خم�سة باملائة من اإجمايل الإنتاج ال�سنوي 

للخام الذي ي�ستغله ، وطبقا ملا حتدده الالئحة بالن�سبة لكل خام . 
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ن�سبة  الوزراء  جمل�س  من  قرار  بتحديدها  ي�سدر  التي  للجهة  لــه  املرخــ�س  يــوؤدي  كمــا 
ل تقل عن )1%( واحد باملائة من اإجمايل الإنتاج ال�سنوي للخام الذي ي�ستغله تخ�س�س 
للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي الولية الواقعة بها م�ساحة ال�ستغالل ، وذلك 

طبقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 17 ( 

اأخذ راأي اجلهات  املبدئية على طلب الرتخي�س -  املوافقة  الهيئة - لأغرا�س  يجب على 
التخطيط  يتطلبها  و�سوابط  �سروط  من  ال�ساأن  هذا  فـي  تقرره  ما  ومراعاة   ، املخت�سة 
العمراين والإ�سكان ، و�سوؤون البيئة وال�سالمة وال�سحة العامة والأمن والدفاع عن الدولة ،
ويتعني على تلك اجلهات الرد على الهيئة خالل )60( ال�ستني يوما التالية لإر�سال طلب 

الراأي .
وفـي حالة عدم الرد اأو اعرتا�س اأو رف�س اإحدى اجلهات امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ، يكون 
راأت �سرورة  ، متى  ال�ساأن  بهذا  قرار  الوزراء لتخاذ  املو�سوع على جمل�س  للهيئة عر�س 

لذلك .

املــادة ) 18 ( 

ل يجوز ملالك الأر�س ال�ستك�ساف اأو التنقيب عن اخلامات املوجودة فـي باطنها اأو على �سطحها ، 
ول يحق له ا�ستغاللها اأو الت�سرف فيها اإل برتخي�س من الهيئة ، وذلك وفق الإجراءات 
وال�سوابط وال�سروط التي حتددها الالئحة ، مبا فـي ذلك توفر الكفاءة الفنية واملالءة 
املالية ، ويعفى مالك الأر�س من القيمة الإيجارية املقررة على اأن يلتزم ب�سداد قيمة الإتاوة 

كاملة . 
هذه  فـي  الواقعة  املحاجر  خامات  ي�ستخرج  اأن  الأر�س  ملالك  يجوز   ، تقدم  مما  وا�ستثناء 
الأر�س لإقامة املباين وت�سييد الطرق داخل حدودها ، �سريطة األ يلحق ذلك �سررا بالغري . 

املــادة ) 19 ( 

اأو ال�ستمرار فـي العمل بعد   ، امل�ساحة املرخ�س بها  يحظر على املرخ�س له العمل خارج 
انتهاء مدة الرتخي�س دون جتديده ، اأو جتاوز حدود ونطاق الرتخي�س ال�سادر له . 
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املــادة ) 20 ( 

يحظر على املرخ�س له التاأجري من الباطن للم�ساحة املرخ�س بها ، اأو التنازل عن الرتخي�س 
ال�سادر له طبقا لأحكام هذا القانون اإلى الغري اأو التنازل عن احلقوق واللتزامات النا�سئة 
الإجراءات  الالئحة  ، وحتدد  املقررة  الر�سوم  و�سداد  الهيئة  كتابية من  دون موافقة  عنه 

وال�سوابط الواجب اتباعها فـي هذه احلالة ، والآثار املرتتبة على ذلك .

املــادة ) 21 ( 

يجب على املرخ�س له اإخطار الهيئة فـي حالة تعديل ال�سكل القانوين له اأو بيع الأ�سهم 
اأو تعديـــل ح�ســ�س ال�سركـــاء اأو الندماج اأو التق�سيم اأو ال�ستحواذ اأو دخول �سركاء جدد 
اأو نقل امللكية بالتنازل اأو البيع ، ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه منا�سبا فـي هذه احلالة ، مبا 

فـي ذلك اإلغاء الرتخي�س .

املــادة ) 22 ( 

مــع مراعــاة اأحكــام املـــادة )4( من هذا القانــون ، يجــــوز للهيئـــة تعديـــل امل�ساحـــة املرخــ�س 
بها بالزيادة بناء على طلب املرخ�س له ، اأو بالنق�سان عن طريــق ا�ستبعــاد اأي جــزء منهــا 
، وذلك كله وفق الإجراءات وال�سوابط التي حتددها  متى اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك 

الالئحة ، وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�ســة .

املــادة ) 23 ( 

يجــوز للمرخــ�س له القيـــام بجميــع الأعمــال الالزمة ملزاولة الن�ساط املرخ�س به داخل 
املنطقة محل الرتخي�س مبا فـي ذلك اإقامة املباين ، واملن�ساآت ، و�سق الطرق ، وا�ستخراج 
، وب�سرط احل�سول على موافقة  عينات اخلام ، وذلك على الوجه الذي حتدده الالئحة 

الهيئة واجلهات املخت�سة قبل القيام بهذه الأعمال . 

املــادة ) 24 ( 

يلتــزم املرخــ�س لــه باملحافظــة على عينات اخلامات بحالة جيدة فـي املنطقة املرخ�س بها ،
عناية  ذلك  حتقيق  �سبيل  فـي  يبذل  اأن  على   ، ا�ستخراجها  وموقع  تاريخ  فيها  يبني  واأن 
الرجل احلري�س ، ويجب اأن تكون هذه العينات متاحة للفح�س من قبل الهيئة متى طلبت 

ذلك ، وتوؤول اإليها عند اإلغاء الرتخي�س ، اأو انق�سائه .
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املــادة ) 25 ( 

اإر�ســـال عينـــات من اخلام محل   - الهيئــة  كتابية من  - وبعد موافقة  له  للمرخ�س  يحق 
الرتخي�س اإلى خارج الدولة لإجراء جميع الختبارات الالزمة لها بغر�س البحث والدرا�سة 
اأو لتحديد محتواها وقيمتها القت�سادية ، وفـي كل الأحوال يجب موافاة الهيئة بنتائج 

تلك الختبارات .
املــادة ) 26 ( 

يجب على املرخ�س له اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التاأكد من اللتزام التام بالقوانني 
والأنظمة املعمول بها فـي الدولة ، وعلى الأخ�س ما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الوطنية ، 

وب�سروط ال�سالمة وال�سحة العامة ، ومبتطلبات حماية البيئة .

املــادة ) 27 ( 

يلتزم املرخ�س له فـي حالة العثور على اأحجار النيازك اأو اأحافري اأو اآثار تاريخية اأو ظواهر 
باإيقاف   ، القانون  هذا  لأحكام  خا�سعة  غري  طبيعية  موارد  اكت�سافه  اأو  نادرة  جيولوجية 
اتباعها  الواجب  ، وحتدد الالئحة الإجراءات  الهيئة فورا لتخاذ الالزم  واإبالغ  الأعمال 

فـي هذه احلالت .

املــادة ) 28 ( 

، واأخذ عينات  اأي وقت  ، والتفتي�س عليها فـي  يكــون للهيئــة زيــارة املنطقــة املرخــ�س بهـا 
من اخلامات امل�ستخرجة ، واختبارها ، وفح�س جميع املرافق واملعدات والأدوات التي يتم 

ا�ستخدامها ، وذلك كله على الوجه الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 29 ( 

البيانات  اأو  املعلومات  اأو  الأوراق  الهيئة كل ما تطلبه من  اإلى  يقدم  اأن  له  املرخ�س  على 
ال�سبط  ماأموري  �سفة  املخولني  ملوظفيها  ي�سمح  واأن   ، به  املرخ�س  بالن�ساط  املتعلقة 
الق�سائي بالدخول اإلى اأماكن العمل ومقابلة العاملني لديه ومناق�ستهم ، وفح�س الدفاتر 

وال�سجالت امل�سار اإليها فـي املادة )41( من هذا القانون وجميع الأوراق املتعلقة بها .

�سفة  املخولني  اأحد  منع  يحاول  اأو  مينع  اأن  اآخر  �سخ�س  واأي  له  املرخ�س  على  ويحظر 
ماأموري ال�سبط الق�سائي من القيام باملهام وال�سالحيات املنوطة به طبقا لأحكــام هــذا 

القانون .
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املــادة ) 30 ( 

بالغيـــر  ن�ساطـــه  يلحقهـــا  التـــي  الأ�ســرار  له م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن  املرخ�س  يكون 
حتى لو وقع ال�سرر خارج املنطقة املرخ�س بها ، ما دام وقوعه كان نتيجة مزاولته الن�ساط 

املرخ�س به .

املــادة ) 31 ( 

اآخر من عقوبات ، يجوز للهيئة  اأي قانون  اأو  مع عدم الإخالل مبا يفر�سه هذا القانون 
اإلغاء الرتخي�س فـي اإحدى احلالت الآتية : 

1 - عدم بدء الأعمال محل الرتخي�س دون اإذن اأو عذر مقبول ملدة اأق�ساها )4( اأربعة 
اأ�سهر من تاريخ ت�سلم املرخ�س له امل�ساحة ، اأو التوقف عن العمل بدون اإذن كتابي 
من الهيئـــة ملـــدة )3( ثالثـــة اأ�سهـــر مت�سلـــة ، اأو ثبـــوت عـــدم جديـــة املرخــ�س لـــه 

فـي مزاولة الأعمال املرخ�س بها .
اآخر  مايل  التزام  اأي  اأو  الإيجارية  القيمة  اأو  الإتاوة  اأداء  عن  له  املرخ�س  تاأخر   -  2

للهيئة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ال�ستحقاق .
3 - التاأجري من الباطن للم�ساحة املرخ�س بها ، اأو التنازل عن الرتخي�س اإلى الغري - 
كليا اأو جزئيا - دون اتباع ال�سروط والإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة )20( 

من هذا القانون .
4 - عدم موافاة الهيئة بالتقارير امل�سار اإليها فـي املادة )37( من هذا القانون ، وكذلك 

بالك�سوف والتقارير امل�سار اإليها فـي املادة )42( منه .
5- اإذا تبني من واقع تقارير التفتي�س اأن املرخ�س له قد تعمد اإعاقة موظفـي الهيئة 
املخولني �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي عن القيام مبهامهم املن�سو�س عليها 

فـي هذا القانون .
6 - مخالفة �سروط الرتخي�س ، اأو الأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة ، 

اأو القوانني والأنظمة املعمول بها فـي الدولة .
7 - مزاولة ن�ساط مل يرخ�س به ، اأو جماوزة حدود اأو نطاق الرتخي�س .

8 - عدم اإم�ساك الدفاتر وال�سجالت امل�سار اإليها فـي املادة )41( من هذا القانون .
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املــادة ) 32 ( 

يجوز للهيئة بدل من اإلغاء الرتخي�س اأن تتخذ حيال املرخ�س له املخالف ما ياأتي :
اأق�ساها )30( ثالثون يوما من تاريخ  اأ�سباب املخالفة خالل مدة  باإزالة  اإنذاره   - 1

الإنذار .
2 - وقف الرتخي�س ملدة ل جتاوز )30( ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى 

مماثلة ل يتجاوز جمموعها اأ�سال وجتديدا عن )6( �ستة اأ�سهر .

املــادة ) 33 ( 

ينق�سي الرتخي�س فـي اإحدى احلالت الآتية :
1 - انتهاء املدة املحددة له دون طلب جتديده .

2 - رف�س الهيئة جتديد الرتخي�س ، على اأن يكون قرارها م�سببا .

3 - اإع�سار املرخ�س له اأو �سدور حكم واجب النفاذ باإ�سهار اإفال�س ال�سخ�س العتباري 
املرخ�س له .

4 - ت�سفية ال�سخ�س العتباري املرخ�س له اأو حله اأو انتهاء مدته .

5 - زوال الغر�س الذي �سدر من اأجله الرتخي�س . 

6 - اإذا ثبــت ح�ســــول املرخـــــ�س لــه عـلــى الرتخيــ�س عــن طريــق الغــ�س اأو التدليـــ�س 
اأو التزوير اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة .

7 - اإذا توفـي املرخ�س له ، وكان الرتخي�س �ساريا ، ومل يطلب ورثته اأو اأحدهم احللول 
محله خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ الوفاة ، اأو طلبوا احللول 

ومل تتوفر فيهم ال�سروط املطلوبة وفق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 34 ( 

املنطــقة محـــل  تاأهــيل  اإعادة  اإلغائه  اأو  الرتخي�س  انق�ساء  عنـــد  له  املرخــــ�س  علــى  يجـب 
الرتخي�س واإزالة املخلفات وامل�سوهات على نفقته ، ومبا يتفـــق مــع متطلبـــات املحافظـــة 
على البيئة ، وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة ، وحتدد هذه الالئحة �سمانات اللتزام 

بذلك .
وي�ستثنى من ذلك ما ترى الهيئة اإبقاءه ، وعدم اإزالته لعتبارات تتعلق بامل�سلحة العامة .
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املــادة ) 35 ( 

توؤول اإلى الهيئة اخلامات ، ومخلفات اخلامات التي ترى الحتفاظ بها ، وجميع اخلرائط 
والبيانات املتعلقة بالرتخي�س ، وذلك فـي حالة انق�ساء الرتخي�س اأو اإلغائه .

الف�سل الثاين

اأحكـام خا�سـة برتاخيـ�س الك�سـف والتنقيـب وال�ستغـالل

املــادة ) 36 ( 

تكون مدة ترخي�س ال�ستك�ساف وترخي�س التنقيب )1( �سنة ، قابلة للتجديد ملدة اأو مدد 
ب�سرط وفاء  �سنوات  اأ�سال وجتديدا على )3( ثالث  يزيــد جمموعهــا  اأخــرى مماثلـــة ل 
املرخ�س له بجميع التزاماته ، وي�سدر الرتخي�س وفق الإجراءات وال�سوابط املن�سو�س 

عليها فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 37 ( 

�سنوي  ربع  فنيا  تقريرا  الهيئة  اإلى  يقدم  اأن  بالتنقيب  اأو  بال�ستك�ساف  له  املرخ�س  على 
ي�ستمل على عمليات ال�ستك�ساف اأو التنقيب التي قام بها ، ويقدم تقريرا نهائيا عند انتهاء 
التجارية  وكمياتها  وجودتها  اكت�سافها  مت  التي  للخامات  تقديرات  يت�سمــن  الرتخيــ�س 
اأو اجلدوى القت�سادية ل�ستغاللها وغريها من البيانات اأو املعلومات التي حتددها الالئحة ، 
ويكـــون للهيئــة اأن تقبــل هــذه التقارير اأو ترف�سها بقرار م�سبب ، ولها اأن حتيل التقرير 
التعدين  قطاع  فـي  واخلربة  بالكفاءة  له  امل�سهود  ال�ست�سارية  املكاتــب  اأحــد  اإلى  النهائــي 

للمراجعة والتدقيق ، على اأن يتحمل املرخ�س له اأتعاب املكتب وكافة امل�ساريف .
 - واملعلومات  البيانات  - بحكم عمله على هذه  يلتزم كل من يطلع  الأحوال  وفـي جميع 
بال�سرية التامة ، وعدم الإف�ساح عنها ، اأو اإطالع الغري عليها اإل باإذن كتابي من الرئي�س .

املــادة ) 38 ( 

1 - يكــون للمرخ�س له بال�ستك�سـاف الأولويـــة فــــي احل�ســـول علـــى ترخيـــ�س التنقيـــب 
عن امل�ساحة ذاتها اأو عن جزء منها ، على اأن يقدم طلبا بذلك خالل )3( ثالثة اأ�سهر 
مـــن تاريــــخ اإخطـــاره باعتمــاد الهيئـــــة للتقريـــر النهائـــي امل�ســـار اإليــه فـي املـادة )37( 

من هذا القانون ، واإل �سقط حقه فـي ذلك .
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2 - فـي حالة ما اإذا ثبت �سحة التقديرات الواردة فـي التقرير النهائي وفق اأحكام املــادة 
)37( مــن هـذا القانون من حيث وجود اخلامات املعدنية بكميات جتارية فـي امل�ساحة 
ترخي�س  على  احل�سول  فـي  الأولوية  بالتنقيب  له  للمرخ�س  فيكون   ، بها  املرخ�س 
ال�ستغالل عن امل�ساحة ذاتها اأو عن جزء منها ، على اأن يقدم طلبا بذلك خالل )3( 
ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإخطاره باعتماد الهيئة لهذا التقرير ، واإل �سقط حقه فـي ذلك .

املــادة ) 39 ( 

تكون مدة ترخي�س ال�ستغالل )5( خم�س �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة 
ب�سرط وفاء املرخ�س له بجميع التزاماته ، وي�سدر الرتخي�س وفق الإجراءات وال�سوابط 

املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 40 ( 

ل يجوز اإ�سدار ترخي�س ال�ستغالل خلام معدين اإل اإذا �سبقه ترخي�س التنقيب عن هذا 
اخلام فـي امل�ساحة ذاتها ، ويجوز اأن يكون ذلك عن كل م�ساحة التنقيب ، اأو عن جزء منها .
وت�ستعيــن الهيئة فـــي اإ�ســدار ترخيـ�س ال�ستغالل مبا اأثبته التقرير النهائي امل�سار اإليه 
اأن ي�سع  ، على  املادة )37( من هذا القانون من وجود اخلام املعدين بكميات جتارية  فـي 

املرخ�س له بالتنقيب خطة وبرنامج ال�ستغالل وال�سمانات الالزمة لتنفيذها . 
وفـي حالة رف�س املرخ�س له بالتنقيب ا�ستغالل اخلام املعدين الذي ثبت وجوده بكميات 
جتارية ، اأو فوات املدة امل�سار اإليها فـي املادة )38( من هذا القانون دون اأن يقدم طلبا بذلك ، 
اأو انق�ساء الرتخي�س اأو اإلغائه ، فيكون للهيئة احلق فـي ا�ستغالل هذا اخلام على الوجه 

املبني فـي املادة )8( من هذا القانون . 
وا�ستثناء مما تقدم ، يجوز للهيئة اأن ت�سدر ترخي�س ال�ستغالل دون اأن ي�سبقه ترخي�س 
التنقيب بالن�سبة خلامات املحاجر التي ل ت�ستدعي بطبيعتها عمليات التنقيب ، وم�ساحات 

املناطق ذات اجلدوى القت�سادية امل�سار اإليها فـي املادة )6( من هذا القانون .
املــادة ) 41 ( 

يلتزم املرخ�س له بال�ستغالل باإم�ساك دفاتر و�سجالت منتظمة يدون فيها جميع البيانات 
املتعلقة بعدد العاملني وكميات اخلام امل�ستخرج ونوعه ونتائج حتليله واملنقول منه واملخزون 

واملبيع ومتو�سط الأ�سعار ، وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي حتددها الالئحة .
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املــادة ) 42 ( 
يجب على املرخ�س له بال�ستغالل اأن يقدم اإلى الهيئة ك�سوفا �سهرية عن اخلام امل�ستخرج 
واملتفجرات  الأ�سعار  ومتو�سط  واملبيع  واملخزون  منــه  واملنقــول  حتليلــه  ونتائـج  وكمياتــه 
امل�ستخدمة وكمياتها واملتبقي منها ، وتقاريــر ربـــع �سنوية ت�ستمــــل علـــى بيانات العاملني 
لديه واأعمال التجهيز والتطوير والت�سغيل وال�ستغالل الذي يقوم به تنفيذا للرتخي�س 

ال�سادر له ، وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي حتددها الالئحة .
وتكون هذه البيانات واملعلومات �سرية ، ول يجوز الإف�ساح عنها ، اأو الطالع عليها اإل باإذن 

من الرئي�س .

املــادة ) 43 ( 

فـي حالة تعذر املرخ�س له بال�ستغالل ا�ستخراج اخلام محل الرتخي�س ب�سبب اختالطه 
بخام اآخر يخ�سع لأحكام هذا القانون ، فيكون له ا�ستخراج اخلام املختلط على اأن يخطر 

الهيئة خالل مدة اأق�ساها )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اكت�سافه له .
له حتى  ال�سادر  ال�ستغالل  اإلى ترخي�س  املختلط  اإ�سافة اخلام  له  املرخ�س  ويجب على 
يجوز له ا�ستغالله مع اللتزام ب�سداد الإتاوة املقررة على الإنتاج ال�سنوي لهذا اخلام وفقا 

ملــا حتدده الالئحة . 

البــاب الثالــث

اتفاقيـة المتيـاز

املــادة ) 44 ( 

يجوز منح امتياز ل�ستغالل اخلامات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون ، ومبراعاة القواعد 
والإجراءات التي حتددها الالئحة ، وعلى الأخ�س ما ياأتي :

اأ - األ تقل مدة المتياز عن )20( ع�سرين �سنة ، ول تزيد على )30( ثالثني �سنة .
ب - األ تقل م�ساحة املنطقة محل المتياز عن )5( خم�سة كيلو مرتات مربعة .

ج - اأن يكون لدى طالب المتياز الكفاءة الفنية ، واملالءة املالية .
د - التاأكد من اجلدوى القت�سادية للمنطقة محل المتياز ، و�سمان م�ستوى الإنتاج .

هـ - اأن حتــدد و�سائل الإ�سراف واملتابعة الفنية واملالية التي تكفل ح�سن �سري العمل 
فـي املنطقة محل المتياز .

واملناطق   ، المتياز  للمنطقة محل  الراهن  البيئــي  الو�سع  عـــن  درا�ســـة  تقديـــم   - و 
، واملخاطـــر املحتملــة مــن جراء ن�ساطه التعديني وطرق معاجلتها  املحيطة بها 

وخطة اإعادة التاأهيل .
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ول يجوز منح المتياز اإل بعد اأخذ موافقة املجل�س ، واإجراء مزايدة اأو ممار�سة ب�ساأنه ، 
وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة امل�سار اإليها فـي املادة )8( من هذا القانون .

املــادة ) 45 ( 

ل ت�سري اتفاقية المتياز املربمة طبقا لأحكام هذا القانون اإل بعد �سدور مر�سوم �سلطاين 
باإجازتها .

املــادة ) 46 ( 

مــع مراعــاة ال�سالحيــات املقــررة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ، وما قد يكون للبائع 
من حــــق امتيــــاز على املنقـــول املبيــع ، ل يجــــوز احلجــــز علــى الأجهــزة اأو الأدوات اأو الآلت 
اأو املعدات اأو و�سائل النقل اأو اجلر اأو غريها مما يكون م�ستخدما فـي تنفيذ اتفاقية المتياز ، 

ويقع باطال كل اإجراء يتم على خالف ذلك .

املــادة ) 47 ( 

يوؤدي طالــب المتيــاز - قبل منح المتيــاز - �سمانــا ماليــا ل يقــل عـــن )1%( واحد باملائة 
، ويكون �ساريا طوال مدة المتياز ل�سمان  امل�سروع املعتمدة من الهيئة  من قيمــة تكلفة 
ال�سمــان  مــن  اخل�ســم  للهيئــة  ويحــق   ، التزاماتــه  جميع  بتنفيــذ  المتيــاز  �ساحــب  قيام 
اإليها  املايل فـي احلــالت ، وبال�سروط املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة امل�سار 

فـي املادة )8( منه .
وفـي حالة اخل�سم من هذا ال�سمان يجب على �ساحب المتياز ا�ستكمال قيمة ال�سمان 

خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره بذلك كتابة .

املــادة ) 48 ( 

اإيجارية  قيمة  المتياز  محل  املنطقة  م�ساحة  عن  للهيئة  �سنويا  المتياز  �ساحب  يوؤدي 
واإتاوة ، وتوؤول ح�سيلتهما اإلى اخلزانة العامة للدولة .

ويجب الن�س فـي �سروط املمار�سة اأو املزايدة على القيمة الإيجارية واحلد الأدنى لالإتاوة 
للخام محل  ال�سنوي  الإنتاج  اإجمايل  باملائة من  اأن يقل عن )5%( خم�سة  الذي ل يجوز 
اتفاقية المتياز ، وحتدد هذه التفاقية مواعيد دفع القيمة الإيجارية والإتاوة ، وطرق 
ت�سويتهمــا ، والإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن الهيــئة فـــي حالــة تاأخــر �ساحب المتياز 

فـي اأدائهما .
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كما يوؤدي �ساحب المتياز ن�سبة ل تقل عن )1%( واحد باملائة من اإجمايل الإنتاج ال�سنوي 
الولية  فـي  املحلي  املجتمع  اتفاقية المتياز تخ�س�س للم�ساهمة فـي تنمية  للخام محل 
الواقعة بها م�ساحة املنطقة محل اتفاقية المتياز ، وذلك طبقا لالإجراءات وال�سوابط 

التي حتددها اتفاقية المتياز .

املــادة ) 49 ( 

ل يجـــوز ل�ساحـــب المتيـــاز بيـع الأمـوال والأ�ســول اخلا�ســـة بامل�ســـروع محـــل المتيــاز ، 
اأو الت�سرف فيها باأي طريقة اإل لغر�س تنفيذ برنامج الإحالل والتجديد املن�سو�س عليه 

فـي اتفاقية المتياز ، وبعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة .

املــادة ) 50 ( 

ل يجوز ل�ساحب المتياز اأن يتنازل عن اأي حق اأو التزام يكون نا�سئا عن اتفاقية المتياز ، 
واأل يحــل غيـــره محلـــه فـي ذلـــك ، واأل يرتب اأي حق عيني عليها ، ويقع باطال كل اإجراء 

اأو ت�سرف يتم باملخالفة لذلك .
مع ذلك يجوز ل�ساحب المتياز اأن يتنازل عن بع�س حقوقه املالية النا�سئة عن اتفاقية 
المتياز اأو ترتيب حق عيني عليها ، وذلك كله مبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة ، وب�سرط 

األ يرتتب على ذلك اأي م�سا�س بح�سن تنفيذ اتفاقية المتياز .

املــادة ) 51 ( 

ذلك  فـي  ال�سلطنة مبا  فـي  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  بكافة  المتياز  يلتزم �ساحب 
القواعد املتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية ، و�سروط ال�سالمة وال�سحة العامة ، 

ومبتطلبات حماية البيئة .
وعلى �ساحب المتياز اأن يح�سل على جميع الرتاخي�س واملوافقات التي ت�سدرها الهيئة 
واجلـــهات املخت�ســـة ، ول يجـــوز لـــه التعاقـــد مــن الباطن مع اأي �سخ�س ب�ساأن تنفيذ اأي 
من اأحكام هذه التفاقية اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة ، وحتدد الالئحة 

�سروط و�سوابط ذلك ، واللتزامات املفرو�سة على املتعاقد من الباطن .

املــادة ) 52 ( 

فـي حالة  المتياز  فـي منطقة  تعدينية  اأي عمليات  بالتوقف عن  المتياز  يلتزم �ساحب 
اكت�سافــه اأي مـــورد طبيعـــي غيــر م�سمول باتفاقية المتياز ، اأو اأي اآثار تاريخية اأو نيازك 
اأو اأحافري اأو ظواهر جيولوجية نادرة ، وعليه اأن يبلغ الهيئة بذلك فورا لتخاذ الإجراءات 
الإجراءات  ح�سب  الوطنية  الرثوة  من  الدولة  م�سلحة  حتقيق  �ساأنها  من  التي  الالزمة 

وال�سوابط التي حتددها الالئحة .
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املــادة ) 53 ( 

لالأ�سول  بالن�سبة  وذلك   ، اأنواعها  بجميع  املخاطر  بالتاأمني �سد  المتياز  يلتزم �ساحب 
الثابتة واملنقولة امل�ستخدمة فـي امل�سروع محل المتياز .

كما يلتزم بالتاأمني على العاملني لديه ، وعن الأ�سرار التي تلحق الأ�سخا�س اأو املمتلكات 
اأو ما ينتج عنها ب�سبب  اأو ب�سببه  اأو البيئة من جراء العمل  اأو ال�سالمة وال�سحة العامة 
الإهمال ، واإذا حدث فـي اأثناء �سريان اتفاقية المتياز وقوع اأي اأ�سرار جاز للهيئة اأن تتخذ 
اإ�سالح الأ�سرار على ح�ساب �ساحب المتياز  من الإجراءات ما تراه لزما مبا فـي ذلك 

خ�سما من قيمة ال�سمان املايل امل�سار اإليه فـي املادة )47( من هذا القانون .

املــادة ) 54 ( 
يجب على �ساحب المتياز اأن مي�سك دفاتر ح�سابية منتظمة جلميع الإيرادات وامل�سروفات 
واأن يحتفظ   ، الهيئة  الذي حتدده  املكان  فـي  واأن ي�سعها   ، له  املمنوح  بالمتياز  اخلا�سة 
ب�سجالت يدون فيها جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بعدد العاملني واخلام امل�ستخرج 
واملتفجرات امل�ستخدمة وكمياتها واملتبقي منها ، وغري ذلك من البيانات واملعلومات التي 

حتددها الالئحة .
ويجب على �ساحب المتياز اأن ي�سع هذه الدفاتر وال�سجالت حتت ت�سرف الهيئة ، وعليه 
اأي وقــت متــى طلبــت منه ذلك ، مع ما يوؤيدها من م�ستندات ، واأن  اأن يقدمهــا لها فـــي 
ميكنهــا مــن الطــالع على جميع الأوراق والبيانات واملعلومات الفنية اأو الإدارية اأو املالية 

اأو احل�سابية ، والتحقق من �سحتها ون�سخ �سور منها .
اإلى مراقـــب ح�سابـــات مرخـــ�س  اإ�سناد مراجعة ح�سابات �ساحب المتياز  ويكــون للهيئــة 
، وامل�سهود له بالكفاءة واخلربة وح�سن  له وفقا لقانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة 

ال�سمعة ، على اأن يتحمل �ساحب المتياز كافة م�ساريف واأتعاب هذا املراقب .

املــادة ) 55 ( 
يحق للهيئة الدخول اإلى اأي مكان فـي املنطقة محل المتياز والطالع على �سري العمل 
، وعدم  والغري  بها  العاملني  املتخذة ل�سمان �سحة و�سالمة  الإجراءات  وكفاءته وتقييم 
وجود اآثار �سلبية على البيئة اأو ت�سبب اأ�سرارا للممتلكات العامة اأو اخلا�سة واإ�سدار الأوامر 
والتعليمات فـي هذا ال�ساأن ، واإجراء التفتي�س الالزم على كل الأعمال محل المتياز ، وذلك 

كله على الوجه املبني فـي الالئحة ، وبالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة اإذا لزم الأمر .
ويحظر على �ساحب المتياز اأو اأي �سخ�س اآخر اأن مينع اأو يحاول منع اأحد املخولني �سفة 
ماأموري ال�سبط الق�سائي من القيام باملهام وال�سالحيات املنوطة به طبقا لأحكام هذا 

القانون .
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املــادة ) 56 ( 
تنق�سي اتفاقية المتياز بانق�ساء مدتها دون جتديدها ، اأو فـي حالة �سهر اإفال�س �ساحب 
المتياز اأو حله اأو ت�سفيته اأو انتهاء مدته ، وتوؤول اإلى الهيئة دون اتخاذ اأي اإجراء ق�سائي 
الهيئة الحتفاظ  التي ترى  ، ومخلفات اخلامات  تعوي�س اخلامات  اأو  اأي مقابل  دفع  اأو 
بها ، واملباين ، واملن�ساآت ، والأجهزة ، والأدوات ، والآلت ، واملعدات ، وو�سائل النقل واجلر ، 
وغريها مما كان مخ�س�سا ملزاولة الن�ساط محل اتفاقية المتياز ، وي�سبح ال�سمان املايل 

املودع من �ساحب المتياز حقا للهيئة .

املــادة ) 57 ( 

يجوز للهيئة - بعد اإعذار �ساحب المتياز - اإنهاء اتفاقية المتياز اإذا تكرر تاأخر �ساحب 
المتياز عن اأداء الإتاوة اأو القيمة الإيجارية اأو اأي التزام مايل اآخر فـي امليعاد املحدد دون 
اإذا  اأو   ، اإذا ثبت عدم جديته فـي مزاولة الأعمال محل اتفاقية المتياز  اأو   ، عذر مقبول 

خالف اأحكام املواد )49 و 50 و 51 و 52 و 54 و 55 الفقرة الثانية( من هذا القانون .
اتفاقية  اإذا ح�سل �ساحب المتياز على  اإعذار  اتفاقية المتياز دون  اإنهاء  ويجوز للهيئة 
المتياز عن طريق الغ�س اأو التدلي�س اأو التزوير اأو قدم بيانات اأو معلومات جوهرية غري 

�سحيحة .
وفـي جميع الأحوال يجب اأن ي�سدر مر�سوم �سلطاين بالإنهاء ، ول ي�ستحق �ساحب المتياز 
اأي تعوي�س عن ذلك ، وتوؤول اإلى الهيئة اخلامات ، ومخلفات اخلامات التي ترى الهيئة 
الحتفاظ بهـا ، واملن�ســـاآت ، واملبانـــي ، والأدوات ، وغيــــرها مـــن الأ�سياء املنــ�سو�س عليهـــا 
فـي املادة )56( من هذا القانون ، وي�سبح ال�سمان املايل املودع من �ساحب المتياز حقا لها .

املــادة ) 58 ( 

يلتزم �ساحب المتياز باإعادة تاأهيل املنطقة محل المتياز واإزالـــة املخلفـــات وامل�سوهـــات 
، مبا يتفق مع متطلبات  الأ�سباب  اتفاقية المتياز لأي �سبب من  انتهاء  على نفقته بعد 
املحافظة على البيئة ، وذلك على الوجه الذي حتدده الالئحة ، ووفقا ملا تق�سي به اتفاقية 

المتياز ، وي�ستثنى من ذلك ما ترى الهيئة عدم اإزالته .
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البــاب الرابــع

العقوبــات

املــادة ) 59 ( 
مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر ، يعاقب على اجلرائم 

املبينة فـي املواد التالية بالعقوبات املقررة فيها .

املــادة ) 60 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 
عن )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين 
كل من ا�ستخرج خاما من اخلامات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون دون ترخي�س اأو اإبرام 

اتفاقية امتياز .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة 
ل تقل عن )50000( خم�سني األف ريال عماين ، ول تزيد على )150000( مائة وخم�سني 
األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كان اجلاين مرخ�سا له اأو مربما معه 

اتفاقية امتياز ، وقام عمدا با�ستخراج اخلام خارج حدود الرتخي�س اأو التفاقية .
املعدات والأجهزة والأدوات  امل�سبوط وجميع  وفـي جميع الأحوال يحكم مب�سادرة اخلام 
والآلت واملركبات امل�ستخدمة فـي ارتكاب اجلرمية ، ورد مثلي قيمــة مـــا تـــم ا�ستخراجــــه 

من خامات ، وذلك كله ل�سالح الهيئة .

املــادة ) 61 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 
عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين 
كل مــن ارتكــب غ�ســا اأو تدليــ�سا فـي احل�سابـــات اأو ال�سجـــالت اخلا�ســة بالن�ســاط املرخــ�س 

به اأو املربم ب�ساأنه اتفاقية امتياز اأو قام باإتالف اأي منها اأو تزويرها .
اأو معلومات ذات  اأوراقا  اأو  اأو وثائق  اإفادات  اأو  ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانات 

�سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون على غري احلقيقة مع علمه بذلك .
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املــادة ) 62 ( 
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )1( �سنة ، وبغرامة ل تقل 
عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من قام باأحد الأفعال الآتية : 
اإليها فـي املادة )29(  اأو املعلومـــات امل�ســـار  اأو البيانـــات  اأ - امتنــع عن تقديـــم الأوراق 

من هذا القانون .
باملهـــام  القــيام  مــن  الق�سائيــة  ال�سبطيـــة  املخوليـــن �سفـــة  اأحـــد  منــع  اأو  - عرقــل  ب 
وال�سالحيـــات املنوطـــة بـــه طبـــقا لأحكـــام هــذا القانون اأو حاول اأو �سرع فـي منعه 

من اأداء عمله �سواء بالقوة اأو بالعنف اأو بالتهديد با�ستعمال اأي منهما .
ج - عدم اإم�ساك الدفاتر احل�سابية وال�سجالت امل�سار اإليهما فـي املادة )41( من هذا 

القانون اأو امتنع عن تقدميها ملن لهم حق الطالع عليها .

املــادة ) 63 ( 

يعاقـــب بغرامـــة ل تقـــل عـــن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )20000( 
ع�سرين األف ريال عماين كل من خالف اللتزام املن�سو�س عليه فـي املواد )19 و 34 و 37 و 42( 

من هذا القانون .  
وفـي حالة العود ت�ساعف العقوبة فـي حديها الأدنى ، والأق�سى .

املــادة ) 64 ( 

ي�ساأل ال�سخ�س العتباري جنائيا ، ويعاقب بغرامة ل تقل عن )100000( مائة األف ريال 
اجلرائم  من  اأي  ارتكبت  اإذا  عماين  ريال  األف  مائتي   )200000( على  تزيد  ول   ، عماين 
املن�سو�س عليها فـي هذا القانون با�سمه اأو حل�سابه اأو با�ستعمال اإحدى و�سائله ، وكان ذلك 
نتيجة ت�سرف اأو اإهمال ج�سيم اأو موافقة اأو ت�سرت من رئي�س اأو اأحد اأع�ساء جمل�س اإدارته 
اأو مدير اأو اأي م�سوؤول اآخر - فـي ذلك ال�سخ�س العتباري - اأو ممن يت�سرف بهذه ال�سفة ، 

ول يخل ذلك بامل�سوؤولية اجلنائية لالأ�سخا�س الطبيعيني طبقا لأحكام هذا القانون .

املــادة ) 65 ( 

اإذا حتقق للجاين اأي عوائد مالية من اإحدى اجلرائم املرتكبة - فـي نطاق تطبيق اأحكام 
هذا القانون - فاإنها توؤول اإلى الهيئة ، وتورد اإلى اخلزانة العامة للدولة .
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املــادة ) 66 ( 
املواد  فـي  عليهــا  املن�ســو�س  اجلرائـــم  فـــي  الت�سالـــح  يفو�ســه  مــن  اأو  للرئيـــ�س  يجـــوز 
اأي حالة كانت عليها الدعوى  )60 الفقرة الثانية و 62 و 63 و 64( من هذا القانون فـي 
العمومية ، وقبل �سدور حكم نهائي فيها ، مقابل دفع مبلغ مايل ل يقل عن �سعف احلد 
 ، لهــذه اجلرميـــة  املقررة  للغرامة  الأق�سى  على �سعف احلد  يزيد  ول   ، للغرامة   الأدنى 

ول يجوز الت�سالح فـي حالة تكرار املخالفة .
ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .

املــادة ) 67 ( 

فـي حالة اإخالل �ساحب المتياز باأحد اللتزامات املفرو�سة عليه مبقت�سى هذا القانون 
اأو الالئحة اأو مل ينفذ الأوامر ال�سادرة له من الهيئة ، يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها 

)5000( خم�سة اآلف ريال عماين عن كل مخالفة ، وعن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة .
ول يخل توقيع هذا اجلزاء بتوقيع العقوبات واجلزاءات الأخرى املقررة طبقا لأحكام هذا 

القانون اأو الالئحة .

املــادة ) 68 ( 

حتدد الالئحة الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها فـي حالة ثبوت مخالفة اأحكام هذا 
ذلك  فـي  املخالف مبا  على  توقيعها  لها  يجوز  التي  الإدارية  اجلزاءات  وكذلك   ، القانون 
الغرامات الإدارية ، على األ تتجاوز قيمة الغرامة الإدارية مبلغ )5000( خم�سة اآلف ريال 

عماين . 
البــاب اخلامــ�س
اأحكـــام ختاميــة

املــادة ) 69 ( 
توؤول اإلى الهيئة مبالغ الغرامات املحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون ، وتورد اإلى اخلزانة 

العامة للدولة ، كما يتم تخ�سي�س ن�سبة )20%( ع�سرين باملائة من الإتاوة للهيئة .

املــادة ) 70 ( 

يكون ملوظفـي الهيئة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الهيئة 
هذا  لأحكام  باملخالفة  تقع  التي  اجلرائم  اإلى  بالن�سبة  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  �سفة 

القانون ، وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/20

باإ�سدار قانون الثروة المائية الحية

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
واملنطقة  القاري  واجلرف  الإقليمي  البحر  حول   81/15 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

القت�سادية اخلال�سة ، 
وعلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 ، 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  احلية  املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�سيـد  قانــــون  وعلى 
رقم 81/53 ، 

ال�سلطانـــي  باملر�ســـوم  ال�ســـادر  الإقليميــة  امليـاه  فـي  البحرية  وعلى قانون تنظيم املالحـة 
رقم 81/98 ، 

وعلى قانون حمــــاية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم 2001/114 ، 
ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  وعلـى قانــون املحميــات الطبيعيـــة و�ســون الأحياء الفطرية 

رقم 2003/6 ، 
وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الرثوة املائية احلية ، املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية الالئحة التنفـيذية لأحكام هذا القانون خالل مدة 
ل تزيد على �سنة واحدة من تاريخ �سدوره ،  كما ي�سدر القرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام 
هذا القانون ، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل بالالئحة والقرارات املعمول بها ، فـيما ل يتعار�س 

مع اأحكام هذا القانون .
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املــادة الثالثــــة 

ال�سلطانــي  باملر�ســوم  ال�سادر  املائية احلية  الرثوة  البحري وحماية  ال�سيـد  قانــــون  يلغى 

رقم 81/53 ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )90( ت�سعني يوما من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :  8  مـن جمـادى الثانية �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 13 مـن فبرايـــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانـون الثــروة املائيــة احليــة
الف�ســـل الأول

تعـريـفـات واأحكــام عــامــة
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الـــــوزارة :

وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .

الوزيــــــر : 

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .

جهــات الخت�ســا�س :

للقوانــني  اخت�سا�ساتهــا طبقــا  فـي حدود  اإليها  الرجوع  يتعني  التي  الوحدات احلكومية 
التي تنفذها .

الالئحــة :

الالئحة التنفـيذية لأحكام هذا القانون .

�سلطــة الرقابـة :

املوظفون املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية لتنفـيذ اأحكام هذا القانون والالئحة .

ميــــاه ال�سيـــد :

املنطقة البحرية املمتدة فـي اجتاه البحر اإلى م�سافة )200( مائتــي ميـــل بحـــري ابتـــداء 
الداخلية  املياه  وت�سمل   ، الإقليمي  البحر  عر�س  منها  التي يقا�س  الأ�سا�س  خطوط  من 
واملعاهدات  والتفاقيات  العمانية  القوانني  مراعاة  مع   ، اخلال�سة  القت�سادية  واملنطقة 

التي تكون ال�سلطنة قد ان�سمت اإليها اأو �سادقت عليها .

امليــاه الداخليــة :

البحــر  منهــا  يقــا�س  التــي  الأ�ســا�س  للرب من خطوط  املواجه  الواقعة على اجلانب  املياه 
الإقليمي باجتاه الياب�سة .
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قـــاع البحــــــر :
الأرا�سي التي تغمرها مياه ال�سيد ، وي�سمل ذلك الرتبة التحتية واجلرف القاري .

مناطق ال�سيد املحظورة :
املواقع التي يحظر ال�سيد فـيها ب�سفة دائمة اأو موؤقتة داخل مياه ال�سيد اأو قاع البحر .

الرثوة املائية احليــة :
جميع الكائنات املائية احلية املقيمة واملهاجرة التي تعي�س فـي مياه ال�سيد اأو قاع البحر ، 
وما تنتجه هذه الكائنات احلية وما حتجر منها ، وت�سمل الطيور البحرية والأحياء املائية 

امل�ستزرعة .

ا�ستزراع الأحياء املائية :
تربيــة واإكثــار الأحيـــاء املائيـــة فـي حيـــز مائــي حمــدد ميـــكـــن التحــــكـــم فـيه �ســـــواء اأكـــان 

فـي البحر اأم فـي الياب�سة .

ال�سيــــد :
كــــل فــعل يـــوؤدي اإلــى ا�ستخراج وحـــيازة الثــــروة املائية الــحــية مـــن مـــياه ال�ســــيد اأو قــــاع 

البحر .

ال�سيــد ال�ســاحلــي :
كــــل عملية �سيد متار�سها �ســـفن �ســــيد مرخـــــ�س لها بال�سيد ال�ساحلي .

ال�سيـــد التجـاري :
�ســـــيد حــ�سة �سنـــــوية من الثــــروة املائيـة احليـــة عن طــريــق ال�سـركات واملوؤ�س�سـات العمــانيـة 

املرخــــ�س لهــــا بال�ســـــيد التجاري .

ال�سيـــاد احلرفـي :
كـل عمـاين يتخذ ال�سيد حرفة له طبقا لأحكام هذا القانون .

ال�سيـــد احلرفـي :
كل عملية �سيد ميار�سها ال�سياد احلرفـي .

ال�سيد الريا�سي/الهواة :
كل عملية �سيد بغر�س الريا�سة اأو الهواية ، ولي�س بغر�س الحرتاف اأو التجارة .
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العائمـــة :
كل وحدة بحرية يرخ�س لها مبزاولة ال�سيد والأن�سطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية ، 

وت�سمل )القارب ، ال�سفـينة ، امل�سنع العائم( .

قارب اأو �سفـينة ال�سـيد احلرفـي :
كل عائمة ت�ستخدم فـي ال�سيد اأيا كان نوعها ومادتها وو�سيلة اإبحارها ويرخ�س لها بال�سيد 

احلرفـي .

�سفـينة ال�سيد ال�ساحلي :
كل عائمة تنطبق عليها �سروط وموا�سفات �سفن ال�سيد ال�ساحلي ، ويرخ�س لها بال�سيد 

ال�ساحلي .

�سفـينة ال�سيد التجاري :
كل عائمة تنطبق عليها �سروط وموا�سفات �سفن ال�سيد التجاري ، ويرخ�س لها بال�سيد 

التجاري .

�سفـينـــة نقـــل :
كل عائمة يرخ�س لها بتجميع ونقل واإنـــــزال الثـروة املائية احلية . 

و�سـيلـة الـنـقــل :
كل مركبة يرخ�س لها بنقل وت�سويق الرثوة املائية احلية .

م�سنـــع :
ذلك  فـي  مبا  ال�سنع  كاملة  منتجات  اإلى  احلية  املائية  الرثوة  بتحويل  تقوم  من�ساأة  كل 
التجهيز والتربيد والتجميد والتخزين ، بهدف حت�سني جودتها ، وتوفـري القيمة امل�سافة 

عليها .

امل�سنـــع العائـم :
كل عائمة يرخ�س لها بت�سنيع اأو جتهيز اأو تربيد اأو جتميد اأو تخزين الرثوة املائية احلية .

الربـــان :
ال�سخــ�س املكلـــف بقيـــادة �سفـينـــة ال�سيـــد احلرفـي اأو ال�ساحلي اأو التجاري اأو �سفـينة النقل 

اأو امل�سنع العائم اأو تولى قيادتها بالفعل لأ�سباب تربر ذلك .
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املــادة ) 2 (

الرثوة املائية احلية ، مورد وطني متتلكـــه الدولة ، وتعمل على حمايته وتنميته وتعزيز 
الرقابة عليه ، وعلى الأن�سطة املرتبطة به ، وتتـــولى الــــوزارة اإدارة ا�ســــتغاللـــه وا�ســتــثمــــاره 
والإ�سراف عليه طــــبقا لأحـــــكـــام هـــذا القـــانــــون والالئحة ، ول يجوز الت�سريح اأو الرتخي�س 
ملا حتدده  ووفقا   ، الوزارة  التن�سيق مع  بعد  اإل  املائية احلية  بالرثوة  ن�ساط مرتبط  باأي 

الالئحة .

املــادة ) 3 (

تتولى الوزارة التعاون مع اجلهات املعنية فـي الدول املجاورة واملنظمات الدولية التي تكون 
 ، احلية  املائية  للرثوة  الأمثل  لال�ستغالل  م�سرتكة  خطة  لو�سع  فـيها  ع�سوا  ال�سلطنة 

والتدابري الر�سيدة لإدارة امل�سايد فـي املياه املتال�سقة واملتقابلة واأعايل البحار .

املــادة ) 4 (

ت�سجع الوزارة اجلهات واملراكز العلمية والباحثني على القيام بالبحوث العلمية املتعلقة 
بالرثوة املائية احلية ، واإجرائها فـي مياه ال�سيد ، وذلك طبقا لأحكام التفاقيات الدولية 
، كما تعمل على  اأو �سادقت عليها  ال�سلطنة قد ان�سمت  التي تكون  والإقليمية والثنائية 

تطوير التعاون الدويل فـي جمال البحث العلمي بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة . 

املــادة ) 5 (

الثـــــروة املائية احلية بهـــــدف تطويـــره وزيادة  تقدم الوزارة الدعــــم املايل والفني لقطاع 
عائداته ، وذلــك فـي حدود املخ�س�سات املالية املعتمدة ، وطبقا لالإجراءات التي حتددها 

الالئحة .

املــادة ) 6 (

التي  وال�سوابط  ال�سروط  وو�سع  البحري  ال�سيد  موانئ  واإدارة  اإن�ساء  الوزارة  تتولى 
تنظمها ، وي�سدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات وال�سروط وال�سوابط التي تنظم اإيجار 
الأرا�سي واملباين واملن�ساآت املوجودة بها ، وحتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها هذه املوانئ 

بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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املــادة ) 7 (

ال�سيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري  فـيه قوارب و�سفن  الوزارة �سجال خا�سا تقيد  تعد 
فـيها  بال�سيد  امل�سرح  ال�سيد  ومنطقة  منها  كل  مالك  وا�سم  بال�سيد  لها  يرخ�س  التي 
ومعدات واأدوات وطرق ال�سيد وعدد ال�سيادين والعاملني امل�سرح لهم بالعمل على القارب 
 ، املحــرك  وقـــوة  كالطول واحلمولـــة  الفنية  واملوا�سفات  ال�سنع  وبلد  وتاريخ  ال�سفـينة  اأو 

واأي بيانات اأخرى حتددها الوزارة .

املــادة ) 8 (

تتولى الوزارة حتديد مناطق ال�سيد املحظورة ، ول يجوز لأي جهة حظر ال�سيد فـي اأي منطقة 
من مناطق ال�سيد اإل بعد التن�سيق مع الوزارة .

املــادة ) 9 (

البحــوث  اأو  احلـــية  املائيـــة  بالثــروة  املرتبطة  الأن�سطة  اأو  ال�سيد  مبمار�سة  القيام  يجوز  ل 
والدرا�ســــات العلمية والتجارب العملية اأو ال�سيــــد التجــــريبي فـي مــــــياه ال�سيد اأو قاع البحر ، 

اإل بعد احل�سول على ترخي�س بذلك من الوزارة .
كما ل يجوز التنازل عن الرتاخي�س ال�سادرة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .

املــادة ) 10 (

يحظر ا�ستخدام طرق �سيد �سارة بالبيئة البحرية ، اأو توؤثر باأي �سكل من الأ�سكال على التوازن 
النباتي والبيئي فـي البحر ، وكذلك يحظر ا�ستخدام طرق ال�سيد وال�سباك واملعدات والأدوات 
التي مينع ال�سيد بهـا اأو حيازتهـــا ، كمـــا يحظـــر حيـــازة اأو ا�ستخـــدام اأو تـــداول قـــوارب اأو �سفـــن 
اأو معدات اأو اأدوات اأو طرق ال�سيد املقيد ا�ستخدامها برتخي�س اإل بعد احل�سول على الرتخي�س 

الالزم من الوزارة وفقا لالإجراءات وال�سروط التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 11 (

والطيور  والثدييات  والدلفـني  احليتان  و�سيد  بي�سها  وجمع  ال�سالحف  �سيد  يحظر 
البحرية اإل وفقا لل�سوابط التي حتددها الالئحة . 
كما يحظر العبث باأماكن تواجد وتكاثر ال�سالحف .
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املــادة ) 12 (

يحظر تلويث اأو تدمري البيئة البحرية ، اأو اإلقاء ف�سالت املعامل اأو املختربات اأو امل�سانع 
اأو املياه غري املعاجلة اأو املواد الكيماوية والبرتولية اأو زيوت ال�سفن واأي �سوائل وحماليل 
اأخرى توؤدي اإلى ال�سرر بالرثوة املائية احلية ، وذلك دون الإخالل باأحكام القوانني النافذة 

فـي ال�سلطنة ب�ساأن حماية البيئة ومكافحة التلوث .

املــادة ) 13 (

يحظر ا�ستخدام املواد ال�سامـــة اأو املتفجـــرات اأو املـــواد الكيميائيـــة اأو الطـــرق الكهربائيــة 
اأو الأ�سلحة فـي ال�سيد . 

املــادة ) 14 (

يحظر القيام باأي مما ياأتي فـي مياه ال�سيد وقاع البحر اإل وفقا لالإجراءات وال�سوابط 
التي حتددها الالئحة :

اأ -  ردم اأو حتـــريك اأو نقل ال�سخور التي تعتمد عليها الرثوة املائية احلية .

ب - نـــــزع اأو قـــــطع اأو تخــــريب ال�سعــــاب املرجــــانية الطبيعية اأو ال�سناعيـة )ال�سدود( 
عليها  تعي�س  اأو  تعتمد  التي  الأخرى  البحرية  والنباتات  الأع�ساب  من  وغريها 

الرثوة املائية احلية .

ج - ا�ستخدام طريقة ال�سيد بال�سكار اأو العوار�س فـي الأخوار .

د - ال�ســـيد فـي موانئ ال�سيد ومداخلها واأي مواقع اأخرى حتددها جهات الخت�سا�س 
بالتن�سيق مع الوزارة .

املــادة ) 15 (

يحظر ممار�سة ال�سيد اأو اأي ن�ساط مرخ�س به وفقا لأحكام هذا القانون اأو الالئحة بعد 
انتهــاء مدة الرتخي�س .

املــادة ) 16 (

ل يجوز ا�ستخدام قوارب اأو �سفن ال�سيد احلرفـي اأو ال�ساحلي فـي نقل الب�سائع اأو الأ�سخــا�س 
اأو لأغرا�س النزهة اأو ال�سياحة اأو لأي غر�س جتاري اآخر اإل بال�سروط التي حتددها جهات 

الخت�سا�س بالتن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ) 17 (

يجب على اأ�سحاب قوارب و�سفن ال�سيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري التاأمني على قواربهم 
و�سفنهم وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها . 

املــادة ) 18 (

 يجب اأن تت�سمن الالئحة - على وجه اخل�سو�س - الآتي :
الأن�سطة  وتراخي�س  ال�سيد  تراخي�س  ونقل  وجتديــد  منــح  واإجـــراءات  �ســـروط   - اأ 
املرتبطة بالرثوة املائية احلية والبحوث والدرا�ســــات والتجارب العلمية ومددها 

واحلالت التي يجوز فـيها وقف اأو �سحب اأو اإلغاء الرتاخي�س اإداريا .

احلرفـي  ال�ســـــيد  و�سفــــن  قـــــــوارب  فـي  توفـرها  الالزم  واملــــوا�ســــفات  ال�ســروط   - ب 
وحتديـــد   ، عليهـــا  العاملــني  وعدد  با�ستخدامها  امل�سرح  ال�سيد  واأدوات  ومعدات 

معدات ال�سالمة البحرية بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�س .

ال�ساحلــــي والتجـــاري  ال�سيــد  توفـــــرها فـي �سفن  الالزم  ال�ســـروط واملوا�ســـــفات   - ج 
واأنواع ومعدات واأدوات وطرق ال�سيد والآلت امل�سرح لهذه ال�سفن با�ستخدامها 

وعدد البحارة والفنيني عليها ، بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�س .

د - ال�ســروط واملوا�سفات الالزم توفرها فـي �سفن النقل وامل�سانع وامل�سانع العائمة 
وغريها من و�سائل النقل التي تعمل فـي الأن�سطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية ، 

وذلك بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�س .

هـ - منـــاطـق ومـواقـــع ال�ســيــد الـ�سـاحـلي وال�سيـــد التجــاري وهواة ال�سيد )ال�ســيــد 
الريا�سي/ الهواة( والغو�س لغر�س ال�سيد .

املائية احلية  الت�سرف فـي الرثوة  ، و�سوابط  املحظورة  ال�سيد  و - موا�سم ومناطق 
التي يتم �سيدها خالل مدة احلظر .

 ز - اأنواع وكميات الرثوة املائية احلية ومنتجاتها التي يجوز ا�ستريادها اأو ت�سديرها ، 
وفقا لالتفاقيات والقوانني املنظمة لعمليات ال�سترياد والت�سدير . 
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ح - اأنـواع واأحجـام واأعــمـار الـــرثوة املائية احلية التي ل يجـوز �سيدها ، وطرق الت�سرف 
فـيها عند وقـــــوعـــها فـي معــدات ال�سيـد دون ق�سـد والر�سـم امل�ستحق عليها .

ط - اأنــواع وكميات الرثوة املائية احلية التي ي�سرح ب�سيدها فـي موا�سم معينة ومواقع 
بحرية حمددة .

ي - �ســروط �سبط جودة الرثوة املائية احلية التي يتم �سيدها اأو ا�ستزراعها ومنتجــــاتها 
امل�ســـــدرة اأو امل�ستـــــوردة ، و�سوابـــــط ت�سنيعها ونقــــلها وتداولها وت�سويقها واإ�سدار 

�سهادات �سبط اجلودة .

ال�سيد وو�سائل  واأدوات  التفتي�س واحلجز على قوارب و�سفن ومعدات  اإجــراءات   - ك 
طـــبقا  املحجــــوزات  بيــــع  واإجـــــراءات   ، واملخــــــازن  والعائمات  وامل�ســــانع  النقـــــل 

لأحـكام هذا القانون والالئحة .

ل - البيــانـــــات واملعلومات التي يجب على ال�سيادين والربابنة وال�سركــــات واملوؤ�س�سات 
العاملة فـي قطاع الرثوة املائية احلية توفـريها ، واإجراءات ومواعيد تقدميها .

واأنواعها وو�سائل  املائية  الأحياء  ال�ساحلة لإقامة مزارع تربية  واملواقع  املنــاطق   - م 
دعم البحوث والدرا�سات والتجارب العلمية اخلا�سة بها .

ن - �سروط واإجراءات تراخي�س اإن�ساء مزارع تربية الأحياء املائية وتراخي�س ا�سترياد 
وا�ستزراع الأحياء املائية .

�س - �سوابــط واإجـــراءات بيـــع الثـــروة املائيـــة احليــة التي يتم �سبطها فـي املخالفات 
املن�سو�س عليها فـي هذا القانون والالئحة .

ع - اإجراءات اإعدام �سباك واأدوات ال�سيد املحظور ا�ستخدامها .

ف - معــدات واأدوات وطرق ال�سيد التي يجب ا�ستخدامها فـي �سيد بع�س اأنواع الرثوة 
املائية احلية .

�س - التــــدابري والو�سائل الالزمة حلماية الرثوة املائية احلية املحظور �سيدها .

ق - ر�ســـوم اإ�ســـدار وجتديــــد تراخيـــ�س ال�ســـيد والأن�سطة املــرتبــطة بالثـــروة املائية 
احلية ، وحالت الإعفاء منها ، وذلك بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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ر - �ســروط واإجراءات ت�سجيل ملكية قوارب ال�سيد بالوزارة ونقل ملكيتها وا�ستبدالها 

ورهنها .

�س - املبـالغ امل�ستحقة للدولة على ح�س�س ال�سيد التجاري وال�ساحلي ، وذلك بعد التن�سيق 

مع وزارة املالية .

ت - ال�سـروط وال�سوابط املنظمة لإن�ساء ال�سعاب ال�سناعية )ال�سدود( .

ث - �سروط و�سـوابط واإجراءات البحوث والدرا�سات والتجارب العلمية .

جهات  مع  بالتن�سيق  وال�ستك�ساف  امل�سح  �سفن  عمل  تنظيم  واإجــراءات  �سوابـــط   - خ 

الخت�سا�س .  

 ذ - ت�ســـكيل جلان �سنن البحر بالتن�سيق مع جهات الخت�سا�س ، وحتديد اخت�سا�ساتها 

واملكافاآت التي ت�سرف لأع�سائها .

�س - �ســروط ال�سيد الريا�سي/ الهواة .

  غ - �ســروط و�سوابــط تنظيــم عمــل �سفن ال�سيد التي ترفع العلم العمانـي فـي امليــاه 

، مع مراعاة التفاقيات واملعاهدات الدولية التي تكون  الدولية )اأعايل البحار( 

ال�سلطنة قد ان�سمت اأو �سادقت عليها .

 ظ - حتديد طرق ومعدات واأدوات وو�سائل ال�سيد املمنوع ا�ستخدامها .

اأاأ - حتديد املواد التي يحظر اإلقاوؤها ب�سكل قطعي فـي مياه ال�ســيد وامليــاه الداخليــــة 

اأو فـي قاع البحر وتربته التحتية ، وحتديد الرتكيز امل�سموح به لبع�س هذه املواد 

طريق  عن  الب�سرية  بال�سحة  ول  احلية  املائية  بالرثوة  ي�سر  ل  بحيث  كلها  اأو 

الرثوة املائية احلية ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .

 ، اإن�ساء وتنظيم الأ�سواق ال�سمكية والرقابة عليها بالتن�سيـــق مـــع جهـــات الخت�ســا�س  ب ب - 

املائيـــة  الثــــروة  ال�ســــروط وال�سوابـــط املنظمــــة لبيــــع وت�سويـــق وتــــداول  وو�ســع 

احلية . 
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الف�ســل الثانـــي

ال�سيــد احلرفـي

املــادة ) 19 (

تعمل الوزارة على ت�سجيع وتطوير ال�سيد احلرفـي وتدريب ال�سيادين احلرفـيني واإر�سادهم ، 
املائية  وخلق فر�س عمل للكوادر العمانية فـي مهنة ال�سيد والأن�سطة املرتبطة بالرثوة 

احلية .

املــادة ) 20 (

ل يجوز مزاولة ال�سيد احلرفـي اأو اإن�ساء ال�سعاب ال�سناعية )ال�سدود( اإل بعد احل�سول 
على ترخي�س بذلك من الوزارة .

املــادة ) 21 (

مع مراعاة الأحكام اخلا�سة باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل املحافظني ، 
حتدد مناطق ال�سيد احلرفـي على النحو الآتي :

- حمافظة مـــــــ�سقط : وت�سم الوليات ال�ساحلية التابعة لها .

- حمافظة ظفـــــــــــــار : وت�سم الوليات ال�ساحلية التابعة لها .

- حمافظة مــ�سنــــدم : وت�سم الوليات ال�ساحلية التابعة لها .

- حمافظة الو�سطى : وت�سم الوليات ال�ساحلية التابعة لها .

- حمافظة جنوب ال�سرقية : وت�سم الوليات ال�ساحلية التابعة لها . 

ال�ساحلية  الوليات  : وت�سم  الباطنة  ، وحمافظة جنوب  الباطنة  �سمال  - حمافظة 
التابعة لهاتني املحافظتني .  

املــادة ) 22 (

يلتزم ال�سياد احلرفـي وربان �سفـينة ال�سيد احلرفـي بالآتي :

وغريهما  احلرفـي  ال�سيد  �سفـينة  اأو  القارب  وترخي�س  ال�سيد  ترخيــ�س  حمـــل   - اأ 
 ، ال�سيــــد  اأثناء  منها  ن�سخ  اأو  الالئحة  حتددها  التي  والوثائق  الرتاخي�س  من 

وتقديــــمها اإلى �سلطة الرقابة اأو جهات الخت�سا�س عند طلبها .
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ب - اإنـزال الرثوة املائيــــة احلــــية التي يتـــم �سيدها فـي موانئ ال�سيد اأو مواقع الإنزال 

التي حتددها الوزارة .

ج - مراعاة �سنن وعادات البحر ال�سائــدة فـــي الوليـــات ال�ساحليـــة التـــي ل تتعـــار�س 

مع اأحكام هذا القانون والالئحة .

د - تقدمي امل�ساعدة املتاحة ملن يحتاج اإليها اأثناء وجوده فـي عر�س البحر . 

هـ - توفـري معدات ال�سالمة البحرية ال�ساحلة وم�ستلزمات رحلة ال�سيد على قاربه 

اأو �سفـينته قبل بداية الرحلة وخالل الإبحار وال�سيد .

و - تقدمي بيانات الإنتاج واأي معلومات اأخرى تطلبها الوزارة .

ز - و�ســـــع اللوحة الرقــــمية للرتخيـــ�س فـي مكان بارز على جانبي القارب اأو ال�سفـينة .

ح - اللتزام بالنظام الرقابي الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 23 (

يحظر على ال�سياد احلرفـي وربان �سفـينة ال�سيد احلرفـي القيام باأي مما ياأتي :

اأ - ال�سيد فـي غري منطقة ال�سيد احلرفـي املرخ�س له بال�سيد فـيهـا ، ما مل ت�سرح له 

الوزارة بالعمل على قوارب اأو �سفن ال�سيد احلرفـي فـي منطقة اأخرى وبال�سروط 

التي حتددها .

 ب - الدخـــول بقـــــاربه اأو �سفـينته فـي غــــري منطقة ال�سيد املرخ�س له ال�سيد فـيها .

 ج - تغييـــر اأو تعديـــل اأو اإخفاء البيانات اأو العالمات املميزة لأي قارب اأو �سفـينة �سيد 

حرفـي اأو التاأخري فـي اإ�سالح ما يتلف منها .

 د - اإحلاق ال�سرر بقوارب اأو �سفن اأو معدات ال�سيادين الآخرين .

هـ - ممار�سة ال�سيد بقارب اأو �سفـينة �سيد غري مرخـــــ�س لهما اأو انتهت مدة ترخي�سهما .

و - التنازل عن ترخي�س قارب اأو �سفـينة ال�سيد احلرفـي اأو ملكية اأي منهما اإل بعـــد 

مــوافــــقة الوزارة وجهات الخت�سا�س بحـــــ�سب الأحوال .
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املــادة ) 24 (

يتم ت�سجيل قوارب ال�سيد احلرفـي غري امل�سجلة لدى وزارة النقل والت�سالت بالوزارة ، 
وتعد الوزارة �سجال خا�سا تقيد فـيه كافة البيانات املتعلقة بكل قارب وعلى وجه اخل�سو�س : 

" ا�سم املالك ، الطول ، احلمولة ، تاريخ وبلد ال�سنع ، نوع وقوة املحرك " .

الف�ســـل الثالــث
ال�سيــد ال�ساحلــي

املــادة ) 25 (
اأ�سطول  تعمل الوزارة على ت�سجيع وتطوير مهنة ال�سيد ال�ساحلي وت�سرف على تاأ�سي�س 

�سيد عماين متطور .
املــادة ) 26 (

ل يجوز ممار�سة ال�سيد ال�ساحلي اإل بعد احل�سول على ترخي�س من الوزارة وفقا لل�سروط 
التي حتددها الالئحة وعلى وجه اخل�سو�س ما ياأتي :

اأ - اأن يكون طالب الرتخي�س �سركة اأو موؤ�س�سة عمانية م�سجلة لدى جهات الخت�سا�س ، 
غر�سها الرئي�سي ممار�سة ن�ساط ال�سيد ، وراأ�س مال ال�سركة اأو املوؤ�س�سة مملوكا 

بالكامل لعمانيني .
ب - اأن تتــــوفر لل�سركة اأو املوؤ�س�سة الإمكـانيات الفنية واملالية الالزمة .

املــادة ) 27 (

�سوء  فـي  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  احلية  املائية  الرثوة  من  �سنوية  ح�س�سا  الوزارة  حتدد 
 ، ا�ستدامة هذه الرثوة  ، ومبا ي�سمن  القابلة لال�ستغالل عرب ال�سيد ال�ساحلي  الكميات 

وللوزارة اإعادة حتديد احل�س�س ال�سنوية بناء على الكميات القابلة لال�ستغالل .

املــادة ) 28 (

احل�سة  جتاوز  ال�ساحلي  ال�سيد  ترخي�س  على  احلا�سلة  واملوؤ�س�سات  لل�سركات  يجوز  ل 
ال�سنوية امل�سرح ب�سيدها اأو بيعها اأو التنازل عنها اأو تاأجريها لطرف اآخر ، كما ل يجوز لها 
الت�سرف فـي ترخي�س ال�سيد ال�ساحلي باأي نوع من اأنواع الت�سرفــات اإل بعـــد احل�ســـول 
ال�ســيد  ترخيـــ�س  عن  تنازل  اأو  ت�سرف  ملن  يجوز  ول   ، الوزارة  من  كتابية  موافقة  على 

ال�ساحلي احل�سول على ترخي�س جديد اإل بعد م�سي )5( خم�س �سنوات .
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املــادة ) 29 (

تلتزم ال�سركات واملوؤ�س�سات احلا�سلة على ترخي�س ال�سيد ال�ساحلــــــــي مبا ياأتي :
 اأ - ال�سيد فـي املواقع املحددة فـي ترخي�س ال�سفـينة .

ب - ا�ســتخدام معدات واأدوات وطرق ال�سيد امل�سرح بها وفقا ملا حتدده الالئحة .
 ج - �ســيد اأنواع الرثوة املائية احلية امل�سرح بها من الوزارة .

د - ا�ستخدام النظام الرقابي بال�سروط وال�سوابط التي حتددها الوزارة .
هـ - تقـدمي تقارير اإنتاج بكميات واأنواع الرثوة املائية احلية التي يتم �سيدها فـي كــل 

رحلة �سيد على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغر�س .
و - اإنــزال كـــميات الرثوة املائية احلية التي يتم �سيدها ، فـي موانئ ال�سيد ، اأو مــواقع 

الإنزال التي حتددها الوزارة .
واملواعيد  لالإجراءات  وفقا  الــوزارة  تطلبـــها  التـــي  والبيانـــات  املعلومــات  تقـديــم   - ز 

التي حتددها .
ح - �سداد الر�سوم بالفئات وفـي املواعيد التي حتددها الالئحة .

ط - اأي �سروط اأخرى حتددها الالئحة .
الف�ســل الرابــع

ال�سيـد التجــاري

املــادة ) 30 (

ل يجــوز لل�سركــات واملوؤ�س�ســات و�سفن ال�سيد التجاري ممار�سة ال�سيد اإل بعد احل�سول 
على ترخي�س بذلك من الوزارة .

املــادة ) 31 (

ي�سرتط ملنح ترخي�س ال�سيد التجاري ما ياأتي :
اأو موؤ�س�ســـة عمانــية م�سجلــة لــدى جهــات  اأ - اأن يكــــون طالـــب الرتخيــــ�س �سركـــة   
الخت�سا�س غر�سها الرئي�سي ممار�سة ن�ساط ال�سيد ، وتنظم الالئحة ال�سروط 

وال�سوابط املقررة ملنح الرتخي�س .
ب - اأن تتوفر لل�سركة اأو املوؤ�س�سة املالءة املالية والكفاءة الفنية والإمكانيات الالزمة 

لنوع ال�سيد املطلوب .
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ج - اأن تك�ن �سفن ال�سيد التي متتلكها ال�سركة اأو امل�ؤ�س�سة اأو التي ت�ستاأجرها مطابقة 
، وموا�سفات �سبط جودة الأ�سماك  ال�سيــد  لنــوع  الفنيــة  لل�ســروط واملوا�سفــات 

العمانية وم�سجلة لدى جهات االخت�سا�ص .

د - اأن تتعهد ال�سـركة اأو امل�ؤ�س�سة بااللتزام بالنظام الرقابي الذي تفر�سه ال�زارة على 
�سفن ال�سيد مبا فـي ذلك وج�د مراقب وباحث اأو اأكرث على كل �سفـينة وت�فـري 
االأجهزة  الالزمة ال�ستخدام  الت�سهيالت  ال�سيد وتقدمي  اإقامة لهم ط�ال رحلة 

املالحية املت�فرة .

هـ - اأي �سروط اأخرى حتددها الالئحة .

املــادة ) 32 (

اأ�سمــاء ال�سركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها بال�سيد  تعــد ال�زارة �سـجــال خا�ســا تقيــد فـيــه 
التجاري وعناوينها واملمـثل القان�نـــي لكـــل منهـــا ، واأنـــ�اع ال�سيـــد املرخـــ�ص بـــه لل�سركـــة 
اأو امل�ؤ�س�سة واأي بيانات اأخرى حتددها الالئحة ، كما تقيد فـي هذا ال�سجل ال�سفن العمانية 

التي متار�ص ال�سيد فـي املياه الدولية )اأعايل البحار( والبيانات اخلا�سة بها .

املــادة ) 33 (

حتدد ال�زارة كميات الرثوة املائية احلية القابلة لال�ستغالل التجاري فـي �س�ء الكميات 
ح�س�ص  حتديد  مب�جبها  يتم  التي  احلية  املائية  الرثوة  ا�ستدامة  ي�سمن  ومبا   ، املتاحة 
اإعادة حتديد  لل�زارة  ، ويج�ز  املرخ�سة  وامل�ؤ�س�سات  لل�سركات  املخ�س�سة  ال�سن�ية  ال�سيد 
احل�س�ص ال�سن�ية بناء على الكميات القابلة لال�ستغالل ، ومبا يتنا�سب مع اأداء ال�سركة 

اأو امل�ؤ�س�سة .
املــادة ) 34 (

يجب على ال�سركات وامل�ؤ�س�سات عند ح�س�لها على ح�سة �سيد جتاري �سداد الر�س�م بالفئات 
املقررة وفـي املواعيد التي حتددها الالئحة ، وتقدمي �سمان م�سرفـي غري م�سروط �سادر 
من اأحد امل�سارف املعتمدة فـي ال�سلطنة ل�سالح ال�زارة بقيمة )40 %( اأربعــني فــــي املائـــة 
امل�ؤ�س�سة  اأو  لل�سركة  املخ�س�ص  لل�سيد  ال�سن�ية  لل�زارة عن احل�سة  امل�ستحقة  املبالغ  من 

و�ساري املفع�ل ملدة )14( اأربعة ع�سر �سهرا وفقا لل�سروط التي حتددها الالئحة .
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املــادة ) 35 (

ال يج�ز لل�سركات وامل�ؤ�س�سات الت�سرف فـي ح�ســة ال�سيد املخ�س�سـة لها اأو اأي جزء منها 
عن طريق البيع اأو املقاي�سة اأو التنازل للغري اأو تاأجريها لطرف اآخر اإال بعــد احل�ســـ�ل 
على املوافقة الكتابية من الوزارة وبال�سروط والإجراءات التي حتددها الالئحة ، كما ل يجوز 

لها جتاوز احل�سة ال�سن�ية امل�سرح ب�سيدها .

املــادة ) 36 (

الــ�زارة ح�ســــة �سن�يـــة لل�سيـــد م�س�ؤولـــة  لهــا  التي تخ�ســ�ص  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات  تك�ن 
بالت�سامن مع الربان عن االآتي :

 اأ - التـعوي�ض عن الأ�سرار التي تت�سبب فـيها ال�سفـينة واأداء غرامات خمالفات ال�سيد 
امل�ستحقة ، وتنفـيذ اأحكام امل�سادرة .

ب - تـقدمي تقارير اإنتاج عن كميات واأن�اع الرثوة املائيـــة احليـــة التــي يتـــم �سيدهــا 
من احل�سة ال�سن�ية املخ�س�سة لها على النماذج املعدة لذلك ، واإنزال هذه الكمية 

اأو اأي جزء منها حتدده ال�زارة فـي امل�انئ العمانيـة .
وامل�اعـــيد  لالإجـــراءات  وفقـــا  الـــ�زارة  تطلبهـــا  التي  والبيانات  املعل�مات  تقـدمي   - ج 

التي حتددها .
للبيئة  تل�ث  اأي  وق�ع  حال  فـي  املناخية  وال�س�ؤون  البيئة  ووزارة   ، ال�زارة  اإبالغ   - د 
 ، البحرية  البيئة  فـي  التجاري  ال�سيد  �سفن  ت�سرب زيتي من  االأخ�ص  ، وعلى  البحرية 
تل�ث  عن  الناجتة  االآثار  معاجلة  كيفـية  تنظم  التي  ال�س�ابط  الالئحة  وحتدد 
البيئة البحرية بالت�سرب الزيتي ، وذلك بالتن�سيق مع جهات االخت�سا�ص طبــقا 

الأحكام الق�انني النافذة فـي ال�سلطنة ب�ساأن حماية البيئة ومكافحة التل�ث .

املــادة ) 37 (

يحظر على �سفن ال�ســــيد التجاري والربابنة القيام باأي مما ياأتي :
ال�سيد  ومناطق   ، فـيها  بال�سيد  لها  امل�سرح  غري  واملواقع  املناطــق  فـــي  ال�سيــد   - اأ 

املحظ�رة .
ب - تفريغ اأو �سحن الرثوة املائية احلية من �سفـينة لأخرى بدون ت�سريح من الوزارة .

ج - اإعـــادة الثـــروة املائيــة احلية التي مت �سيدها اإلى البحر ، ما عدا االأن�اع امل�سم�ح 
باإعادتها وفقا ملا حتدده الالئحة .
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املــادة ) 38 (

يج�ز للـــ�زارة - فـي حــــال عدم وج�د �سفن �سيد جتارية عمانية �ساحلة وكافـية ل�سيد 
احل�ســــة ال�سنــ�ية املرخ�سة - الت�سريح لل�سركات وامل�ؤ�س�سات العمانية ا�ستخدام �سفن �سيد 

اأجنبية ل�سيـــد تلك احلــــ�سة اأو اأي جزء منها بال�سروط الآتية :
اأ - ح�س�ل ال�سركة اأو امل�ؤ�س�سة على امل�افقة املبدئية من ال�زارة قبل ا�ستقدام ال�سفـينة .

�سبط  و�سروط  العمانية  الفنية  للموا�سفات  الأجنبية  ال�سيد  �سفـينة  مطابقة   - ب 
جهات  من  الالزمة  الرتاخي�ص  على  واحل�س�ل  ال�سيد  لن�ع  الالزمة  اجل�دة 

االخت�سا�ص .

ج - ت�قيع عقد اإيجار ال�سفـينة االأجنبية بني ال�سركة اأو امل�ؤ�س�سة ومالك �سفـينة ال�سيد 
اأو وكيلها املعتمد ، طبقا لل�سروط التي حتددها الالئحة .

االأجانــــب  مـــن  العاملـــني عليهـــا  والفنيـــني  الربـــان وبحارتهـــا  مـــن  كـــل  د - حـ�ســـ�ل 
على م�افقة جهات االخت�سا�ص .

هـ - �سمان عدم مغادرة ال�سفـينة مياه ال�ســـيد دون احلـــ�س�ل علـــى الت�سريـــح الالزم 
من ال�زارة .

و - اأن تتعهد ال�سـركة اأو امل�ؤ�س�سة بااللتزام بالنظام الرقابـــي الـــذي تفر�ســـه الـــ�زارة 
�سفـينة  كل  على  اأكرث  اأو  وباحث  مراقب  وج�د  ذلك  فـي  مبا  ال�سيد  �سفن  على 
الالزمة ال�ستخدام  الت�سهيالت  وتقدمي  ال�سيد  رحلة  لهم ط�ال  اإقامة  وت�فـري 

االأجهزة املالحية املت�فرة .

التي حتددها جهات  والن�ســـب  للمهـــن  ال�طنيـــة طبقـــا  العاملـــة  القـــ�ى  ت�سغيـــل   - ز 
االخت�سا�ص بالتن�سيق مع ال�زارة . 

املــادة ) 39 (

ال يج�ز لل�سفن االأجنبية ال�سيد فـي مياه ال�سيد اأو قاع البحر اإال بعد احل�س�ل على ترخي�ص 
بذلك من الوزارة ، كما يحظر عليها بيع اأو �سراء اأو اإنزال الرثوة املائية احلية فـي مياه 

ال�سيد اأو امل�انئ العمانية اإال بعد احل�س�ل على ت�سريح بذلك من ال�زارة .
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الف�صــل اخلامــ�س

ا�صتزراع الأحياء املائية

املــادة ) 40 (

عليها  والإ�سراف  املائية  الأحياء  تربية  مزارع  اإن�ساء  وترويج  ت�سجيع  على  الوزارة  تعمل 
وتقدمي امل�ساعــدة الفنيـــة لهـــا وحتديـــد امل�اقـــع واملناطـــق املالئمـــة الإن�سائهــــا بالتن�سيــــق 

مع جهات االخت�سا�ص .
ويخت�ص ال�زير اأو من يف��سه بت�قيع اتفاقيات حق�ق االنتفاع باالأرا�سي وامل�اقع البحرية 

ال�ساحلة لرتبية االأحياء املائية مع امل�ستثمرين بالتن�سيق مع جهات االخت�سا�ص .
املــادة ) 41 (

ال يجــــ�ز اإن�ســــاء مــــزارع تربيــــة االأحياء املائيـــة اإال بعـــد احل�ســـ�ل علـــى ترخيـــ�ص بذلك 
من ال�زارة ، بالتن�سيق مع جهات االخت�سا�ص .

املــادة ) 42 (

اإل بعـــد احل�ســـول  البيئـــة العمانيـــة  فــــي  املائية غيـر املوجـــودة  ا�ستزراع الأحياء  ل يجوز 
على ترخي�ص بذلك من ال�زارة ، بالتن�سيق مع جهات االخت�سا�ص .

املــادة ) 43 (

ال يج�ز ا�سترياد اأي ن�ع من االأحياء املائية بغر�ص اال�ستزراع اإال بعد احل�س�ل على ترخي�ص 
من ال�زارة .

الف�صــل ال�صــاد�س

الأن�صطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية

املــادة ) 44 (

تعترب االأن�سطة االآتية مرتبطة بالرثوة املائية احلية :
 اأ - جتهيز وت�سنيع وجتفـيف وتدخني الرثوة املائية احلية .

ب - نقل وت�س�يق الرثوة املائية احلية .

ج - تربيد وجتميد وتخزين الرثوة املائية احلية .
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د - ت�سدير وا�سترياد الرثوة املائية احلية ومنتجاتها .

هـ - ا�ستزراع االأحياء املائية .

و - اأي ن�ساط اآخر حتدده الالئحة ، ويكون مرتبطا بالرثوة املائية احلية .

املــادة ) 45 (

ل يجــوز مزاولة اأي ن�ساط من الأن�سطة املن�سو�ض عليها فـي املادة )44( من هذا القان�ن 
اإل بعد احل�سول على ترخي�ض بذلك من الوزارة ، وي�سرتط ملنح الرتخي�ض الآتي :

اأ - اأن يكـــون الن�ســـاط املطلوب الرتخي�ض به مقيدا فـي ال�سجل التجـــاري ، على اأن 
يحدد الرتخي�ض نوع الن�ساط امل�سرح به ، وتنظم الالئحة �سروط و�سوابط منح 

الرتخي�ص .

واالإمكانيات  الفنية  والكفاءة  املالية  املالءة  الرتخي�ص  طالب  لدى  تت�فر  اأن   - ب 
الالزمة ملمار�سة الن�ساط .

للن�ساط وتقدمي  املحدد  الرقابي  بالنظام  باللتزام  اأن يتعهد طالب الرتخي�ض   - ج 
املعل�مات والبيانات ذات العالقة لل�زارة عند طلبها .

 د - اأي �سروط اأخرى حتددها الالئحة .

املــادة ) 46 (

احلجر  الإجراءات  ومنتجاتها  والعابرة  وامل�ست�ردة  امل�سدرة  احلية  املائية  الرثوة  تخ�سـع 
البيطري املعم�ل بها قان�نا .

الف�صــل ال�صابــع

الرقابة و�صبط املخالفـات

املــادة ) 47 (

يجوز للوزارة ال�ستعانة باجلهات املخت�سة فـي �سـاأن الرقابة على مياه ال�سيد وقاع البحر 
العلم  ترفع  التي  ال�سيد  �سفن  و�سبط   ، الالئحة  اأو  القان�ن  لهذا  خمالفة  اأي  و�سبط 
العماين و�سفن ال�سيد االأجنبية - اإذا ثبت ارتكابها خمالفة خارج مياه ال�سيد ودخلت اإليها - 
تنفـيــذا اللتزامـــات ال�سلطنـــة املن�ســـ��ص عليـــها فــــي االتفاقيات واملعاهــدات الدولية التـــي 

ان�سمـــت اأو �سادقت عليها .
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املــادة ) 48 (

يك�ن ل�سلطة الرقابة بالن�سبة للمخالفات التي تقع فـي نطاق اخت�سا�سها وتك�ن متعلقة 
باأحكام هذا القان�ن اأو الالئحة ال�سالحيات االآتية : 

اأ - مراقبة وتفتي�ص ق�ارب و�سفن ال�سيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري والتاأكد من 
التزامها بال�ســروط واملوا�سفات واأنها حتمل الوثائق والرتاخي�ض املقررة قانونا .
ب - مراقبة وتفتي�ص �سفن النقل وو�سائل نقل الرثوة املائية احلية وامل�سانع والعائمات 
احلية  املائية  بالرثوة  املرتبطة  االأن�سطة  فـيها  متار�ص  التي  واملحالت  واالأماكن 

والتاأكد من التزامها بتطبيق اأحكام هذا القان�ن والالئحة .
ج - مراقبـــة الثـــروة املائيـــة احليــة امل�سدرة وامل�ست�ردة والعابرة فـي املطارات وامل�انئ 

واملنافذ الربية .
د - حتريـر حما�سر املخالفات واحلجز على ق�ارب اأو �سفن ال�سيد احلرفـي وال�ساحلي 
والتجاري و�سفن النقل وامل�سانع والعائمات ومعدات واأدوات ال�سيد وو�سائل النقل 
، واالأمر ببيع الرثوة  والرثوة املائية احلية م��س�ع املخالفة على نفقة املخالف 
املائية احلية امل�سب�طة طبقا للق�اعد التي حتددها الالئحة ، وحفظ ثمنها حلني 

�سدور حكم نهائي فـي املخالفة .
هـ - مراقبة م�اقع اإنزال وت�س�يق الرثوة املائية احلية .

 و - مراقبــــة وتفتي�ص مـــــزارع تربـــــية االأحيــــاء املـــــائية واملرافـــــق املرتبطة بها .
 ز - مراقبة وتفتي�ص من�ساآت ومرافق م�انئ ال�سيد البحري .

 ح - اإتالف �سباك ومعدات واأدوات ال�سيد املمنوعة بالتن�سيق مع الدعاء العام وجهات 
االخت�سا�ص .

ط - اتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع املخالفة اأو منع ا�ستمرارها على نفقة املخالف . 
املــادة ) 49 (

يجب على ال�زارة - فـي حال احلجز على قــارب اأو �سفـينــــة ال�ســـيد احلرفـــــي اأو ال�ساحلـــي 
اأو التجــــاري اأو �سفـينــــة النقـــل اأو و�سيلة النقل اأو امل�سنع اأو امل�سنع العائــم - اإخطـــار املالك 
اأو ال�سـركة اأو امل�ؤ�س�سة التي تعمل هذه املحج�زات حل�سابها اأو دولة العلم - بح�سب االأح�ال - 
باحلجـــز واأ�سبابـــه خـالل مدة ال تتجاوز )15( خم�سة ع�سر ي�ما من تاريخ احلجز ، ويج�ز 

االإفراج عنها مقابل �سمان مايل حتدده ال�زارة .
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الف�صــل الثامــن
العقوبـــات

املــادة ) 50 (
مـع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد فـي اأي قانون اآخر ، يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا 

القان�ن بالعق�بات املن�س��ص عليها فـيه .
املــادة ) 51 (

يعاقب كل من يخالف اأحكام امل�اد )9 ، 15 ، 16 ، 20 ، 22( من هذا القان�ن ، بال�سجن مدة 
ال تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على �سهر ، وبغرامة ل تقل عن )200( مائتي ريال 
، وت�سدد  العق�بتني  باإحدى هاتني  اأو   ، األف ريال عماين  ، وال تزيد على )1000(  عماين 

العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدها االأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ) 52 (

يعاقب كل من يخالف اأحكام امل�اد )10 ، 11 ، 14 ، 23 ، 26 ، 28 ، 29 ، 45( من هذا القان�ن ، 
بال�سجن مدة ال تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، وال تزيد على )2( �سهريــن ، وبغرامـــة ل تقـــل 
عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، وال تزيد على )2000( األفـي ريال عماين ، اأو باإحدى 
تكرار  حالة  فـي  االأق�سى  حدها  �سعف  يجاوز  ال  مبا  العق�بة  وت�سدد   ، العق�بتني  هاتني 

املخالفة .
املــادة ) 53 (

يعاقب كل من يخالف اأحكام امل�اد )41 ، 42 ، 43( من هذا القان�ن ، بال�سجن مدة ال تقل 
عن )10( ع�سرة اأيام ، وال تزيد على )2( �سهرين ، وبغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة 
ريال عماين ، وال تزيد على )5000( خم�سة اآالف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العق�بتني ، 

وت�سدد العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدها االأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة .

املــادة ) 54 (

يعاقب كل من يخـالف اأحكام املــــ�اد )30 ، 35 ، 37 ، 38( مــن هــذا القانــ�ن ، بال�سجــن مــدة 
ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )2( �سهرين ، وبغرامة ل تقل عن )5000( خم�سة اآالف ريال 
 ، العق�بتيـن  باإحـــدى هاتني  اأو   ، ريــال عمانــي  اآالف  تزيد على )10000( ع�سرة  ، وال  عماين 
وفــــي حالـــة تكـــرار املخالفــــة يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ال تقـــل عــن )2( �سهرين ، ول تزيــد 
على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة ل تقل عن )10000( ع�سرة اآالف ريال عماين ، وال تزيد 

على )25000( خم�سة وع�سرين األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العق�بتني .
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املــادة ) 55 (

، بغرامة ال تقل عن )5000(  القان�ن  املـــادة )36( من هذا  اأحكام  يعاقب كل من يخـالف 
خم�سة اآالف ريال عماين ، وال تزيد على )10000( ع�سرة اآالف ريال عماين ، وفـي حالة 
تكرار املخالفة يعاقب بغرامة ال تقل عن )10000( ع�سرة اآالف ريــال عمانـــي ، وال تزيـــد 

على )25000( خم�سة وع�سرين األف ريال عماين .
املــادة ) 56 (

يعاقب كل من يخالف اأحكام املادة )39( من هذا القانــ�ن بغرامــة ال تقــل عـــن )50000( 
خم�سني األف ريال عماين ، وال تزيد على )500000( خم�سمائة األف ريال عماين ، وت�سدد 

العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدها االأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ) 57 (

مــع مراعــــاة االإجـــراءات املن�ســـ��ص عليهـــا فــــي املادتـــني )48( و )49( مـــن هـــذا القانـــ�ن 
فـي مواجهة �سفن ال�سيد التي متار�ض ال�سيد غري امل�سروع ، يعاقب كل من ي�سبط مبوجب 

حكم املادة )47( من هذا القان�ن بالعق�بات االآتية :
 اأ - ال�سجن ملدة ل تقل عن �سهر ، ول تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة ل تقل 
عن )5000( خم�سة اآالف ريال عماين ، وال تزيد على )100000( مائة األف ريال 
عماين ، اأو باإحـــدى هاتـــني العق�بتني ، وت�سدد العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدها 
االأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة بالن�سبة ل�سفن ال�سيد التي ترفع العلم العماين ، 
مع جواز احلكم مب�سادرة ال�سفـينة و�سباك ومعدات واأدوات ال�سيد التي ا�ستعملت 
املائية احلية  الرثوة  االأح�ال يحكم مب�سادرة  ، وفـي جميع  املخالفة  ارتكاب  فـي 

امل�سب�طة اأو قيمتها .

ب - بغرامة ال تقل عن )100000( مائة األف ريال عماين ، وال تزيد على )500000( 
خم�سمائة األف ريال عماين ، وت�سدد العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدهــا االأق�ســى 
فـي حالة تكرار املخالفة بالن�سبة ل�سفن ال�سيد االأجنبية ، مع ج�از احلكم مب�سادرة 
 ، املخالفـــة  ارتكـــاب  فـــي  ا�ستعملت  التي  ال�سيد  واأدوات  ال�سفـينة و�سباك ومعدات 

وفـي جميع االأح�ال يحكم مب�سادرة الرثوة املائية احلية امل�سب�طة اأو قيمتها .
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ج - للوزارة اأن تاأمر بحجز �سفـينة ال�سيد الأجنبية املخالفة وطاقمها و�سباك ومعدات 
املائية احلية  الرثوات  وبيع   ، املخالفة  ارتكاب  فـي  ا�ستعملت  التي  ال�سيد  واأدوات 
امل�سب�طة وحفظ ثمنها اإلى حني �سدور حكم نهائي فـي املخالفة ، ويتم االإفراج 
الــ�زارة  اأو �سمــان مالــي حتــدده  ال�سفـينــــة وطاقمـــها مقابــل تقديــم كفالــة  عــن 
بـما يتنا�ســب مــع حجــم العق�بــات املالية املحددة للمخالفة واأي التزامات اأخرى 

مرتتبة على ال�سفـينة . 
املــادة ) 58 (

يعاقب كل من يخالف اأحكام الالئحة بالعق�بات االآتية :
األف ريال  ، وال تزيد على )1000(  اأ - غرامة ل تقل عن )200( مائتي ريال عماين 
عماين ، اأو بال�سجن مدة ل تزيد على �سهر ، اأو بالعقوبتني معا ، بالن�سبة ملخالفات 
االأق�سى فـي حالة  العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدها  ، وت�سدد  ال�سيد احلرفـي 

تكرار املخالفة .
ب - غرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، وال تزيد على )2000( األفـي ريال 
عماين ، اأو بال�سجن مدة ال تزيد على )2( �سهرين ، اأو بالعقوبتني معا ، بالن�سبة 
ملخالفات ال�سيد ال�ساحلي ، وت�سدد العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدهــا االأق�ســـى 

فـي حالة تكرار املخالفة .
ج - غرامة ل تقل عن )2000( األفـي ريال عماين ، وال تزيد على )10000( ع�سرة اآالف 
ريال عماين اأو بال�سجن مدة ال تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، اأو بالعقوبتني معا ، 
بالن�سبـــة ملخالفـــات ال�سيــد التجاري ، وت�سدد العق�بة مبا ال يجاوز �سعف حدها 

االأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة .
د - غرامة ل تقل عن )300( ثالثمائة ريال عماين ، وال تزيد على )5000( خم�سة 
اآالف ريال عماين ، اأو بال�سجن مدة ال تزيد على )2( �سهرين ، اأو بالعقوبتني معا ، 
بالن�سبــة ملخالفـــات االأن�سطــــة املرتبطـــة بالثــروة املائيـــة احليــــة ، وت�ســدد العق�بــة 

مبا ال يجاوز �سعف حدها االأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة .
هـ - غرامـــة ل تقـــل عـــن )100( مائة ريال عماين ، وال تزيد على )500( خم�سمائة 
ريال عماين ، اأو بال�سجن مدة ال تزيد على )10( ع�سرة اأيام ، اأو بالعق�بتني معا ، 
بالن�سبة الأي خمالفة اأخرى الأحكام الالئحة ، وت�سدد العق�بة مبا ال يجاوز �سعف 

حدها االأق�سى فـي حالة تكرار املخالفة .

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

املــادة ) 59 (

يعاقب على ال�سروع فـي ارتكاب اجلرائم املن�س��ص عليها فـي هذا القان�ن بن�سف العق�بة 
املقررة للجرمية التامة .

املــادة ) 60 (

يج�ز للمحكمة املخت�سة ، فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القان�ن ف�سال عن احلكم بعق�بتي 
اأو معدات  العائم  امل�سنع  اأو  ال�سفـينة  اأو  القارب  اأن تق�سي مب�سادرة   ، الغرامة  اأو  ال�سجن 
واأدوات ال�سيد اأو اال�ستزراع حمل املخالفة ، وو�سيلة النقل ، واإلغاء الرتاخي�ص ذات العالقة ، 

وفـي جميع االأح�ال يحكم مب�سادرة الرثوة املائية احلية امل�سب�طة اأو قيمتها .

املــادة ) 61 (

يف��سه عدم  اأو من  لل�زير  القان�ن يج�ز  املادة )59( من هذا  باأحكام  االإخالل  مع عدم 
ال�سري فـي اإجراءات الدع�ى العم�مية فـي املخالفات املن�س��ص عليها فـي هــذا القانـــ�ن 
اأو الالئحة والت�سالح فـيها فـي اأي حالة تك�ن عليها الدع�ى العم�مية وقبل �سدور حكم 

نهائي فـيها ، وذلك وفقا لل�سروط الآتية :
 اأ - اأن يطلب املخالف ذلك كتابة .

اأو من يف��ســـه ، على اأال يقل هذا  ب - اأن يدفع املخالف املبلغ الذي يقـــرره ال�زيـــر 
املبلغ عـــن ن�ســـف احلـــد االأق�ســى للغرامة املقـــرر للمخالفــة ، واأال يزيد على احلد 

االأق�سى لها . 

حتدده  الذي  امليعاد  خالل  نفقته  على  املخالفة  اأ�سباب  باإزالة  املخالف  يق�م  اأن   - ج 
ال�زارة .

وفـي حال تقرر عدم ال�سري فـي اإجراءات الدع�ى العم�مية والت�سالح وفقا الأحكام هذه 
باإعدام  ال�زارة  وتق�م   ، الدولة  اإلى  ثمنها  اأو  امل�سب�طة  احلية  املائية  الرثوة  ت�ؤول  املادة 

معدات واأدوات ال�سيد املمن�ع ا�ستخدامها التي يتم �سبطها وذلك على نفقة املخالف .
الدع�ى  انق�ساء  والت�سالح  العم�مية  الدع�ى  اإجراءات  فـي  ال�سري  عدم  على  ويرتتب 

العم�مية فـي م�اجهة املخالف . 
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املــادة ) 62 (

ال يج�ز تطبيق ن�ص املادة )61( من هذا القان�ن فـي اأي من احلاالت االآتية :

اأ - اإذا �سكلت الواقعة خمالفة لقانون اآخر .

ب - اإذا �سكلت الواقعة خمالفة ل�سيد ثروة مائية حية حمظور �سيدها وتداولها فـي 

م�ا�سم حمددة من�س��ص عليها فـي هذا القان�ن اأو الالئحة .

ج - اإذا مل يتم �سداد التع�ي�سات امل�ستحقة عن االأ�سرار الناجمة عن املخالفة .

 د - عند تكرار املخالفة .

املــادة ) 63 (

ال�سيد  واأدوات  املائية احلية وق�ارب و�سفن ومعدات  التحفظ على الرثوة  لل�زارة  يج�ز 

وو�سائل النقل امل�سب�طة فـي حال فرار املخالفـني اأو عدم اال�ستدالل عليهم وبيعها طبقا 

لالإجراءات التي حتددها الالئحة ، وت�ؤول ح�سيلة البيع اإلى الدولة اإذا م�ست �سنة على 

 ، املدة  للمحاكمة خالل هذه  اأو قدم�ا  فاإذا �سبط�ا   ، املخالفـني  دون �سبط  البيع  تاريخ 

اإذا حكم  اأما   ، البيع  امل�سادرة على مبلغ ح�سيلة  �سرى حكم  امل�سب�طات  وحكم مب�سادرة 

برباءة املخالفـني مما ن�سب اإليهم دفع لهم ثمن امل�سب�طات التي مت بيعها بعد اقتطاع اأي 

�سرائب اأو ر�س�م اأو نفقات ، تك�ن م�ستحقة عليهم .

املــادة ) 64 (

يج�ز للمحكمة بناء على طلب ال�زارة اأن تاأمر املخالف باإيداع �سمان مايل لدى املحكمة 

يعادل قيمة القارب اأو ال�سفـينة اأو معدات واأدوات ال�سيد امل�سب�طة اإلى حني �سدور احلكم 

النهائي فـي حالة تعذر التحفظ عليها .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/21

بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم ال�سلطاني رقم 93/2 

باإن�ساء الجمعية ال�سلطانية العمانية لهواة الال�سلكي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 93/2 باإن�ساء اجلمعية ال�سلطانية العمانية لهواة الال�سلكي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )6( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 93/2 امل�سار اإليه ، الن�ص الآتي :
" ي�سدر وزير النقل والت�سالت النظام الأ�سا�سي للجمعية ال�سلطانيــة العمانيــة لهــواة 
الال�سلكي والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا املر�سوم ، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل 

بالنظم والقرارات املعمول بها ، فيما ل يتعار�ص مع اأحكام هذا املر�سوم " .

املــادة الثانيــــة 

يلغى ن�ص املادة )4( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 93/2 امل�سار اإليه ، وكذلك النظام الأ�سا�سي 
للجمعيـــة ال�سلطانيـــة العمانيـــة لهـــواة الال�سلكـــي املرفـــق باملر�ســـوم ال�سلطانــي رقــم 93/2 

امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي :  8  من جمادى الثانية �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 13 من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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وزارة التعليــــم العالـــي

قـــرار وزاري

 رقــم 2019/3

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد

 ، اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل  ا�ستنادا 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/104 باإن�ساء مركز القبول املوحد ،

واإلى الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/65 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبـــدل بنـــ�ص املــادة )30( مــن الالئحــة التنظيميــة لنظــام القبــول املوحــد امل�ســار اإليها ، 

الن�ص الآتي :

" يعلن املركز عن املقاعد الدرا�سية التي �سغرت بعد الفرز الأول للتناف�ص عليها فـي الفرز 

الثاين " .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 29 مـن جمادى الأولى 1440هـ
املوافــــق :   5  مـن فربايـــــــــــــــــر 2019م

د . راوية بنت �صعود البو�صعيدية
وزيـــــــــــــــــرة التعليــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــي 
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هيئــــــة تنظيـــــم االت�صـــــاالت
قــــرار

رقــــــم 2019/9 
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم

 ت�صجيل وا�صتخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�صعارها 

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم 2002/30 ,
واإلى الالئحة التنفـيذيـة لقانون تنظيم االت�ســاالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ,

اأ�سعارهــا  واإلى الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديويـــة وحتديـــد 
ال�سادرة بالقرار رقم 2008/133 ,

واإلى مـــوافقـة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت , 
واإلى موافقة وزارة املالية ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة , 
تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

جتـــرى التعديــالت املرفقـــة على بع�س اأحكام الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات 
واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها , امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة , اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 23 من جمادى االأولى 1440هـ
املوافــــق : 30 من ينايــــــــــــــــــــر 2019م

حممد بن حمد الرحمي
رئيـــــــــــ�س جملـــــــــــــــــــــ�س اإدارة 
هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت
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تعديالت على بع�ض اأحكام الئحة تنظيم

ت�صجيل وا�صتخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�صعارها

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل باجلدول رقم ) 54 مكررا : ر�سم ت�سجيـل موفــري اخلدمــات الراديويــة املتنقلــة 
اخلا�سة ( الوارد فـي املادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة 

الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها , اجلدول االآتي :

ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات * 1500 ) األف وخم�سمائة ريال عماين ( ) لكل 2 * 6.25 
كيلوهريتز ( * عامل التغطية

ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات * 3500 ) ثالثة اآالف وخم�سمائة ريال عماين ( ) لكل 2 * 12.5 
كيلوهريتز ( * عامل التغطية

ر�سم الت�سجيل = عدد القنوات * 7500 ) �سبعة  اآالف وخم�سمائة ريال عماين( ) لكل 2 * 25 
كيلوهريتز ( * عامل التغطية

جدول )54 مكررا( : ر�سم ت�سجيل موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�سة

املــادة ) 2 (

ملوفري  الرئي�سية  املحطات  ا�ستخــدام  ر�ســـم   :  )1( مكررا   54  ( رقـــم  باجلــدول  ي�ستبـــدل 
ت�سجيل  تنظيم  الئحة  من   )8( املادة  فـي  الوارد   ) اخلا�سة  املتنقلة  الراديوية  اخلدمات 

وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها , اجلدول االآتي :

ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات * 1500 ) األف وخم�سمائة ريال عماين ( ) لكل 2 * 6.25 
كيلوهريتز ( * عامل التغطية

ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات * 3500 ) ثالثة اآالف وخم�سمائة ريال عماين ( ) لكل 2 * 12.5 
كيلوهريتز ( * عامل التغطية

ر�سم اال�ستخدام = عدد القنوات * 7500 ) �سبعة اآالف وخم�سمائة ريال عماين ( ) لكل 2 * 25 
كيلوهريتز ( * عامل التغطية

جدول )54 مكررا )1(( : ر�سم ا�ستخدام املحطات الرئي�سية ملوفري اخلدمات الراديوية 
املتنقلة اخلا�سة
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املــادة ) 3 (

ي�ستبدل باجلدول رقم ) 68 : ر�سم ا�ستخدام حمطات ال�سفن للخدمات البحرية املتنقلة ( 
املادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية  الوارد فـي 

وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها , اجلدول االآتي :

ر�صم اال�صتخدام بالريال العماينالقــوارب وال�صفــن 

)500( خم�سمائة           ال�سفن التجارية والقوارب 

قوارب الرتفـيه والقوارب اأو ال�سفن 
ال�سياحية , اأطول من ) 10 ( ع�سرة اأمتار

)150( مائة وخم�سون

قوارب الرتفـيه والقوارب ال�سياحية 
لغاية )10( ع�سرة اأمتار

)50( خم�سون

)150( مائة وخم�سونالقوارب وال�سفن الر�سمية

القوارب اأو �سفن ال�سيد التجارية 
ال�ساحلية , �سريطة اأال تتجاوز احلمولة 

الق�سوى )50( خم�سني طنا , واأال يتجاوز 
طولها )30( ثالثني مرتا

)100( مائة

جدول )68( : ر�سم ا�ستخدام حمطات ال�سفن للخدمات البحرية املتنقلة

املــادة ) 4 (

ي�ساف اإلى املادة )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية 
وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليهـــا , جــدول جديــد برقم 54 مكررا )2( عامل تغطية موفري 

اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�سة على النحو االآتي :
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املحافظـــةم
عامــل التغطيــة

العاملالكثافة

0.14عالم�سقط1

0.14عالظفار2

0.14عال�سمال الباطنة3

0.08متو�سطجنوب الباطنة4

0.08متو�سطالداخلية5

0.06منخف�س�سمال ال�سرقية6

0.08متو�سطجنوب ال�سرقية7

0.08متو�سطالو�سطى8

0.08متو�سطالظاهرة9

0.06منخف�سم�سندم10

0.06منخف�سالربميي11

جدول )54 مكررا )2(( : عامل تغطية موفري اخلدمات الراديوية املتنقلة اخلا�سة

املــادة ) 5 (

والرتاخي�س  الر�سوم  املعفاة من  الراديوية  واالأجهزة  : اخلدمات  ج   ( امللحق  اإلى  ت�ساف 

وحتديد  الراديوية  واالأجهزة  الرتددات  وا�ستخدام  ت�سجيــل  تنظيـــم  بالئحة   ) الراديوية 

اأ�سعارها , الفقرة االآتية :

- ال�سفن والقوارب املخ�س�سة لغر�س البحث واالإنقاذ .
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وزارة العــــدل
قــــرار لـجنة قبــول املحاميــن

رقم 2019/1/61
باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،
واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ،
واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/1 بتاريخ 2019/1/31م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقة على تاأ�سيــ�س �سركة / خالد اخلطيـب و�سامل جـداد الكثريي للمحاماة  واال�ست�سـارات 
القانونيـــة )�سركـــة مدنيــة للمحامـــاة ( .

1 - �سالـم بن �سعيد بن م�سعود جداد              جن�سيته : عماين
2 - حممـــــد خالــــد قا�ســــــم اخلطيــب              جن�سيته : �سوري

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�شـدر فـي : 23 / 5 / 1440هـ 

املوافـــــق : 30  / 1 / 2019م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل الــــــــــــوزارة 
                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فــي يوم االإثنني 26 من �سعبـان 1439هـ املوافق 14من مايو 2018م اتفق املحامون "ال�سركاء" 
املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة ، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة 
القرار  واأحكام   96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  الأحكام  وفقا 
ال�شركات  لتاأ�شي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�شروط  �شاأن  فـي  ال�شادر   99/70 رقم  الوزاري 

املدنية للمحاماة . 

ا�شــم ال�شركــــة

املــادة ) 1 ( 

يكـون ا�سـم ال�سركـــة : خالــــد اخلطيــب و�سامل جـــــداد الكثيــــري للمحامـــــــاة واال�ست�ســــــارات 
القانونيـــة )�سركـــة مدنيــة للمحامـــاة ( .

 مركـــز ال�شركـــة الرئي�شــي

املــادة ) 2 ( 

يكــون مركــز ال�سركـــة الرئي�ســـي فـي حمافظـــة م�سقــــط )�سلطنة عمان( ، ويجـوز لل�سركـــة 
اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجهــا ، �ســواء بــدول جمل�س التـــعاون اخلليجـــي 

اأو باأي دولة اأخرى وفقا للأنظمة والقوانني . 

اأ�شمـاء ال�شركـاء وجن�شياتهـم وحمــال اإقامتهـم وعناوينهـم

املــادة ) 3 ( 

تتكــون ال�سركــة مــن ال�سركــاء االآتـــني :

العنوانحمل الإقامةاجلن�شيةال�شـــــــمم

والية بو�سرم�سقط�سوريحممــــد خالـــــد قا�ســـــم اخلطيـــب 1

والية ثمريت�سللة عماين  �سامل بن �سعيد بن م�سعود جداد 2
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غـــر�س ال�شركــــة

املــادة ) 4 ( 

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة واال�ست�سارات القانونية ، واأعمال الوكالة 
عن االآخرين فـي الدعاوى واالأعمال القانونية االأخرى الكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق 
موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمل فـي جمال احلقوق 
اخلا�سة بامللكية الفكرية وال�سناعية ، وحمايتها وت�سجيلها ، وكل االأعمال املرتبطة مبهنة 
املحاماة من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم املحلي 
التحقيق  وجهات   ، الق�سائي  االخت�سا�س  ذات  االإدارية  واللجان  العام  واالدعاء  والدويل 
الراأي  واإبداء  عليهم  اأو  منهم  ترفع  التي  الدعاوى  فـي  عنهم  والدفاع  االأخرى  الر�سمية 

وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود ، واتخاذ االإجراءات القانونية ب�ساأنها . 

مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 ( 

تبـــداأ ال�سركة اأعمالهـــا فـــــي 2018/9/1م وملدة غري حمددة ، حيــث تتجــدد تلقائيـا وت�ستمــر 
اإلى اأن يتم حلها اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

املــادة ) 6 ( 

راأ�س مال ال�سركة )5000( خم�سة اآالف ريال عماين ، مق�سم اإلى )100( مئة ح�سة بقيمة 
ا�سمية قدرها )50( خم�سون رياال عمانيا للح�سة الواحدة وفقا للآتي :

الن�شبــــة عدد احل�ش�س ال�شــــم م

70 %3٫500 حممــــد خالـــــد قا�ســـــم اخلطيـــب 1

30%1٫500  �سامل بن �سعيد بن م�سعود جداد 2

كيفـية توزيع الأربــاح واخل�شــائر

املــادة ) 7 ( 

توزع االأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة وح�سب اتفاق 
اإلى ال�سنة  ال�سركاء ووفقا لرغبتهم ، وفـي حال وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل 

التالية ، وال توزع االأرباح اإال بعد تغطية خ�سائر ال�سنوات ال�سابقة . 
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مديـــر ال�شركــــة

املــادة ) 8 ( 

املحامي  وهو  منفردا  والتوقيع  باالإدارة  املفو�س  املديرال�سريك  ال�سركة  اإدارة  يتولى  اأ - 
حممد خالد قا�سم اخلطيب والذي اتفق ال�سركاء باالإجماع و�سراحة على تفوي�سه 

باالإدارة والتوقيع ، وله وحده تفوي�س الغري للقيام باأعمال االإدارة لل�سركة . 
 ب - يتولى املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العلقة والنظام الداخلي لل�سركة . 
ج - يعمـل املديـر على حتقيــق اأغـــرا�س ال�سركـــة ، ويكون لــه فـــي �سبيــل تقديــم املقرتحـــات 

والتو�سـيات لل�سـركاء ب�ساأن االآتي : 
ال�سيا�سة العامة الأن�سطة ال�سركاء والربامج املتعلقة بها .  - 1
امليزانيات واحل�سـابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء ، وذلك فـي اإطار البـرامج وامليزانيات  - 2

املعتمدة . 
اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  - 3
تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .  - 4
القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .  - 5
اختيار وتعيني واإنهاء خـدمات مـوظفـي ال�سركة مـن غري املحامني وامل�ست�سـارين ،  - 6

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل . 
ي�ســــاأل املدير ب�سفة �سخ�سية جتاه ال�سـركــــة اأو الغيــر عن خمالفـــة االأنظمــة واللـوائــح  د - 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي االإدارة . 
هـ - ال يجــــوز لل�سريك غري املديــــر اأن يتدخـــل فـي اإدارة ال�سركة ولكــن لــه اأن يطلع بنف�ســه 
فـي مركــز ال�سركـــة على �سيـر اأعمالها ، واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتهـــا واأن يوجه 
الن�سح ملديرها ، وله اأن يطلب من املحكمـة اإلغـاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سـركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ، ويعترب باطل كل اتفاق على خلف ذلك . 
يجب على املدير فـي حال رغبته اعتزال االإدارة اأن يخطر ال�سـركاء بـذلك قبـل �سـهرين  و - 
علـى االأقل من تـاريخ االعتزال واإال كان م�سـوؤوال عـن كـل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله . 
ز - تلتزم ال�سركة باأعمـال املـدير التـي قــام بهــا با�سم ال�سـركة والتـي تـدخل �سمن �سلحياته . 
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 حقـــوق وواجبـــات ال�شركـــاء

املــادة ) 9 ( 

ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة .  اأ - 

ب - ال يجوز لل�سريك دون موافقة باقي ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة ، اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها . 

ج - يجوز الأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 
عو�س لأي من ال�شركاء ، وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل . 

�ستـــة  ، ويجـــوز لهــم خـــلل )6(  ال�سريـــك  املتوفـــى �سفــة  ال�سريـــك  د - ال يكت�ســـب ورثــة 
اأ�سهـــر من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد . 

هـ - كــل قــرارات ال�سركــاء بتعديـــل عقد ال�سركة اأو اإدخال �سركاء جدد اأو زيــادة راأ�س مــال 
ال�سركــــــة اأو تعديــــــل ح�ســـــة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــــــة فـــي اأربـــــــــاح وخ�سائـــــــر ال�سركــــــــة 

يجب اأن يوافق عليها ال�سركاء باالإجماع . 

و - ال يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإال بح�سورهم جميعا . 

قيـــود علـــى ال�شركـــاء

املــادة ) 10 ( 

ال يحق الأي �سريك اأن يقوم بـدون موافقـة ال�سـركاء االآخرين باأي من االأعمال االآتية : 
اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغلل �سمان خا�س بها اأو اال�ستفادة منه .  - 1
اأن يتنازل اأويحول اأو يرهن اأو ي�سـوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة  - 2

لل�سركة . 
اأن يعقــــد اأو ينفذ اأو ي�سلـــم اأي تنـــازل ل�سالـــح الدائنــــني اأو �سنـــد اعتــــراف بحكـــم  - 3

اأو �سمــان ، اأو �سنـــد تعوي�س اأو كفالة اأو عقـــد بيــــع اأو �ســك رهـن اأو اإبـــراء يتعلـــق 
باأي جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة . 
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كيفـيــة حــل ال�شركــة وت�شفـيتهـــا

املــادة ) 11 ( 

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد االأ�سباب االآتية : 
انتهاء مدتها مامل ميد اأجلها .  - 1
اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .  - 2
اإجماع ال�سركاء على حلها .  - 3
القرار  - 4 )2( من  باملــادة  عليه  املن�سو�س  االأدنى  ال�سركاء عن احلد  نق�س عدد  اإذا 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خلل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س . 
�سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .  - 5
عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة  - 6

ن�ساطهـا مدة تزيد على )6( �ستــة اأ�سهر ، مامل تقرر جلنة قبول املحامني منحها 
مهلة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، وذلك لت�سحيح اأو�ساعها . 

اأي اأ�سباب اأخرى ينــ�س عليهــا القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 فـي �شــــاأن ال�شـــروط  - 7
واالإجراءات اللزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة . 

ب - تدخــــــــل ال�سركــــــة مبجـــرد انق�سائهــــا فـــــي دور الت�سفـيـــــــة ، وحتتفــــــظ بال�سخ�سيـــــة 
االعتبارية بالقـــدر الــلزم للت�سفـية ، وي�ساف اإلى ا�سم ال�سركة خلل مدة الت�سفـية 

عبارة )حتــت الت�سفـيـــة( . 

ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 
اإبلغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خلل مدة ال تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب . 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا الأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 . 

كافة  اإنهاء  يتعني  فاإنه  اأعمالها  وت�سفـية  ال�سركة  اأعمال  اإنهاء  �سبب  الأي  تقرر  اإذا   - هـ 
الق�سايا التي يجري العمل فـيها ، واالتفاق بني ال�سركاء على كيفـية اإنهائها ، وميكن 

ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ساء . 

-156-



اجلريدة الر�سمية العدد )1281(

القانــون الواجــب التطبيــق

املــادة ) 12 ( 

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانــــي 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـــي �شاأن ال�شـروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة . 

املــادة ) 13 ( 

فـي حالة اخللف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 

وديا فاإذا مل يتم االتفاق بينهم ، يجوز الأي منهم خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ اإر�سال 

اإ�سعار الت�سوية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا الأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

املــادة ) 14 ( 

يقر اأطراف العقد بتفهمهما لبنود عقد التاأ�سي�س وموافقتهما ال�سريحة على ماورد فـيه . 

 توقيــــع ال�شركــــاء

 1- �سالـــم بن �سعيـــد بن م�سعـــود جــــداد                    التوقيع

2 - حممـــــــد خالـــــــد قا�ســـــــــم اخلطيـــــب                    التوقيع
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