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…QGRh QGô``b

2021/146 º``bQ
ájQÉéàdG äÉcô°ûdG áëF’ QGó°UEÉH

��ستناد� �إ قانون �ل�سركات �لتجارية �ل�سادر باملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2019/18،

وبناء على ما تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة.

Qô```!```J
"````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل باأحكام لئحة �ل�سركات �لتجارية �ملرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى كل ما يخالف �لالئحة �ملرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها. 

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ويعمل به من �ليوم �لتا لتاري ن�سره.

 `g1443 #hC’G ™«HQ øe  7  :»`a Qó`°U
                  $2021 ô````````HƒàcCG øe 14 :%`````aGƒŸG

                                                                   

&`°Sƒ«dG "``°Sƒe øH ó``ªfi øH ¢ù``«b
      وزير �لتجارة و�ل�سناعة وترويج �ل�ستثمار
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 á``jQÉéàdG äÉ``cô°ûdG á``ëF’
#hC’G ÜÉ``ÑdG

á``eÉ©dG $É``µMC’G
 #hC’G '``°üØdG

ácÎ°ûe $ÉµMCGh äÉØjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG

فـي تطبيق �أحكام هذه �لالئحة يكون للكلمات و�لعبار�ت �لو�ردة بها �ملعنى ذ�ته �ملن�سو�ض 
عليه فـي قانون �ل�سركات �لتجارية �مل�سار �إليه كما يكون للكلمات و�لعبار�ت �لآتية �ملعنى 

�ملبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق �لن�ض معنى �آخر 
 :¿ƒ``fÉ!dG - 1

قانون �ل�سركات �لتجارية. 

 :IQGRƒ``dG - 2
وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة وترويج �ل�ستثمار.

 :ô``jRƒdG - 3
وزير �لتجارة و�ل�سناعة وترويج �ل�ستثمار.

 :á°üàîŸG äÉ¡÷G - 4
ري �لوز�رة �لتي يتعني �لرجوع �إليها فـي حدود �خت�سا�ساتها  �جلهات �حلكومية 

مة �ملعمول بها.   طبقا للقو�نني و�لأن

 :ÊhÎµdE’G $É¶ædG - 5
�لربنامج �لإلكرتوين �خلا�ض باخلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة.

 :…QÉéàdG '«ãªàdG Öàµe - 6
�ملكتب �لذي يوؤ�س�ض فـي �سلطنة عمان ملر�عاة م�سالح �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لتي يكون 

مركزها �لرئي�سي خارج �ل�سلطنة ويكون تابعا لرقابتها و�إ�سر�فها وتوجيهاتها. 

( 2 ) IOÉ``ŸG
ت�سري �أحكام هذه �لالئحة على كل �أ�سكال �ل�سركات �لتجارية �ملن�سو�ض عليها فـي �ملادة )4( 

من �لقانون عد� �سركة �مل�ساهمة �لعامة.
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( 3 ) IOÉ``ŸG
يجوز لالأ�سخا�ض �ختيار �أحد �أ�سكال �ل�سركات �لتجارية �ملن�سو�ض عليــها فــــي �ملــادة )4( 

به  ترفق  �لإلكرتوين  ام  �لن عرب  �لوز�رة  �إ  يقدم  طلب  على  بناء  وذلك  �لقانون  من 

�أن ت�ستمل  �ملوؤ�س�ســـني ويجــب  �أو  �ل�سركــــاء  �ل�سركـــة موقعـــة مـــن جمــيع  تاأ�سيـــ�ض  يقـــة  و

على جميع �لبيانات �لتي حتددها �لوز�رة وبالأخ�ض ما ياأتي 

ر�ض �ل�سركة و�سكلها �لقانوين ومركز عملها �لرئي�سي وبيانات �لتو��سل  1 - ��سم و

على �أن يكون من بينها عنو�ن �لربيد �لإلكرتوين.

2 - �أ�سماء �ل�سركاء �أو �ملوؤ�س�سني وجن�سياتهم وعناوينهم. 

3 - عدد �حل�س�ض �أو �لأ�سهم �ململوكة لكل �سريك �أو موؤ�س�ض. 

4 - �أ�سماء �ملديرين �أو جمل�ض �لإد�رة و�سالحياتهم. 

5 - مقد�ر ر�أ�ض مال �ل�سركة وبيان �لأ�سهم �أو �حل�س�ض �لنقدية �أو �لعينية وقيمتها. 

6 - تاري تاأ�سي�ض �ل�سركة ومدتها. 

 . 7 - بد�ية ونهاية �ل�سنة �ملالية لل�سركة وتاري �سنتها �ملالية �لأو

( 4 ) IOÉ``ŸG
ام �لإلكرتوين �سريطة �أن  يكون ت�سجيل فروع �ل�سركات �لأجنبية لدى �مل�سجل عرب �لن

ر��سها وت�سري عليها  يتخذ �لفرع �ل�سكل �لقانوين لل�سركة فـي مركزها �لرئي�سي وذ�ت �أ

�أحكام �لقانون وهذه �لالئحة وذلك بعد ��ستيفاء �لآتي 

1 - ن�سخة من �سهادة �لت�سجيل �لتجاري لل�سركة فـي مركزها �لرئي�سي مبينا �أن�سطتها 

�لتجارية.

ائق تاأ�سي�ض �ل�سركة �لأجنبية. 2 - ن�سخة من و

يقة تفوي�ض ملدير �أو مديري �لفرع للقيام باأعمال �لإد�رة فـي �ل�سلطنة من �ملركز  3 - و

�لرئي�سي.

4 - �إقر�ر من �ملركز �لرئي�سي لل�سركة يفـيد حتملها م�سوؤولية �لأعمال �لتي يقوم بها 

�لفرع فـي �ل�سلطنة.

بات �سخ�سية �ملفو�سني. 5 - ن�س من �إ

6 - �مل�سادقة على جميع �مل�ستند�ت من جهات �لخت�سا�ض وترجمتها �إ �للغة �لعربية.
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( 5 ) IOÉ``ŸG
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  م�سالح  لرعاية  �ل�سلطنة  فـي  اري  ثيل  مكاتب  تاأ�سي�ض  يجوز 

�لتي يكون مركزها �لرئي�سي خارج �ل�سلطنة للقيام بالآتي

1 - �لت�سال بالعمالء للتعريف باملنتجات �أو خدمات �ل�سركات �أو �ملوؤ�س�سات �لأجنبية 

ثلها لت�سويقها.  �لتي 

2 - �لت�سال بامل�سدرين وبائعي �ملو�د �لأولية و�مل�سنعة ون�سف �مل�سنعة �لتي حتتاج 

تعرت�ض  �لتي  �لعو�ئق  و�إز�لة  ثلها  �لتي  �لأجنبية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  �إليها 

�سرعة و�سولها �إليها.

على  تتلقاها  �لتي  بال�سكاوى  ثلها  �لتي  �لأجنبية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  �إبال   -  3

منتجاتها �أو خدماتها و�لعمل على تذليل �ل�سعوبات �ملتعلقة بتوزيع تلك �ملنتجات 

�أو تقد تلك �خلدمات. 

( 6 ) IOÉ``ŸG
ا ياأتي ر على مكاتب �لتمثيل �لتجاري �لقيام  يح

1 - �ل�ستري�د �أو �لت�سدير �أو �لبيع با�ستثناء ما ت�ستورده من �لعينات �لتجارية لل�سلع 

ثلها بغر�ض �لرتويج.  �لتي تنتجها �ل�سركة �أو �ملوؤ�س�سة �لأجنبية �لتي 

�ملوؤ�س�سة  �أو  �ل�سركة  تقدمها  �أو  تنتجها  �لتي  ري  خدمات  �أو  ملنتجات  �لرتويج   -  2

ثلها.  �لأجنبية �لتي 

3 - �لت�سال بامل�ستهلكني مبا�سرة. 

( 7 ) IOÉ``ŸG
ام �لإلكرتوين بعد ��ستيفاء  يكون ت�سجيل مكاتب �لتمثيل �لتجاري لدى �مل�سجل عرب �لن

�لآتي 

1 - ن�سخة من �سهادة �لت�سجيل �لتجاري لل�سركات �أو �ملوؤ�س�سات �لأجنبية فـي مركزها 

�لرئي�سي مبينا �أن�سطتها �لتجارية. 

ائق �لتاأ�سي�ض لل�سركة.  2 - ن�سخة من و

اري لها فـي �ل�سلطنة.  ثيل  3 - قر�ر �ل�سركة �أو �ملوؤ�س�سة بفتح مكتب 

يقة تفوي�ض للمدير �ملفو�ض باإد�رة �ملكتب.  4 - و
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5 - �إقـــر�ر مـــن �ملركـــز �لرئي�سي لل�سركة �أو �ملوؤ�س�سة يفـيد حتملها م�سوؤولية �لأعمال 

�لتي يقوم بها �ملكتب فـي �ل�سلطنة. 

بات �سخ�سية �ملفو�سني. 6 - ن�س من �إ

7 - �مل�سادقة على جميع �مل�ستند�ت من جهات �لخت�سا�ض وترجمتها �إ �للغة �لعربية. 

( 8 ) IOÉ``ŸG
ار�ض مكاتب �لتمثيل �لتجاري عملها وفقا للقو�نني و�لإجر�ء�ت �ملتبعة فـي �ل�سلطنة 

�لقو�نني  �أحكام  الفة  حالة  فـي  �لالزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  للوز�رة  ويحق 

�ملعمول بها فـي هذ� �ل�ساأن. 

( 9 ) IOÉ``ŸG
�لأور�ق  �لإعالنات و�لعقود و�مل�ستند�ت و�لإنذ�ر�ت و�لإي�سالت وجميع  �أن تت�سمن  يجب 

و�ملطبوعات �لأخرى �لتي ت�سدرها �ل�سركة �لبيانات �لآتية 

1 - ��سم �ل�سركة و�سكلها �لقانوين. 

2 - رقم �ل�سجل �لتجاري. 

3 - عنو�ن �ل�سركة.

4 - مركز عمل �ل�سركة. 

5 - و�سائل �لتو��سل.

6 - �أي بيانات �أخرى حتددها �لوز�رة.

( 10 ) IOÉ``ŸG
يجوز للوز�رة طلب بيانات مالية مدققة �أو �أي بيانات �أخرى فـي �حلالت �لآتية 

1 - �لتنازل عن �حل�س�ض. 

2 - زيادة ر�أ�ض �ملال. 

3 - نهاية �ل�سنة �ملالية.

4 - �أي حالة �أخرى ترى �لوز�رة �سرورة تقد بيانات مالية عنها. 

ويجب تقد �لبيانات خالل )7( �سبعة �أيام عمل من تاري طلبها.
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( 11 ) IOÉ``ŸG
هذه  �أو  �لقانون  لأحكام  وفقا  �لإلكرتوين  ام  �لن عرب  �لطلبات  بتقد  �ل�سركات  تلتزم 
ري �ملكتملة خالل )7( �سبعة �أيام عمل من تاري رد �لوز�رة  �لالئحة و��ستيفاء �مل�ستند�ت 

على �لطلب وفـي حالة عدم �ل�ستيفاء يحق للوز�رة �إلغاء �لطلب. 
( 12 ) IOÉ``ŸG

ائق �لتاأ�سي�ض بدء �ل�سنة �ملالية ونهايتها.  مع عدم �لإخالل باملادة )211( من �لقانون حتدد و
( 13 ) IOÉ``ŸG

م�سرف  فـي  �لتاأ�سي�ض  قيد  �ملقفلة  �مل�ساهمة  لل�سركة  �أو  لل�سركة  ح�ساب  يفتح  �أن  يجب 
�لنقدية و�ملحددة  �ل�سركاء  �ل�سلطنـــة تودع فـيه قيمة ح�س�ض  لـــه بالعمـــل فـي  مرخـــ�ض 

ائق �لتاأ�سي�ض من تاري �لت�سجيل لدى �مل�سجل. فـي و

»``fÉãdG '``°üØdG
#É``ŸG ¢SCGQ »``a äÉ``ªgÉ°ùŸG

( 14 ) IOÉ``ŸG
وجب تقرير يعده مكتب  تقوم �حل�س�ض �لعينية عند تاأ�سي�ض �ل�سركة �أو زيادة ر�أ�ض مالها 
�لعينية  �حل�سة  تقو  حالة  وفـي  �ل�سلطنة  فـي  له  مرخ�ض  ح�سابات  مر�قب  �أو  تثمني 
بل يزيد على قيمة �مل�ساهمة فـي ر�أ�ض �ملال يتم �لتفاق بني �ل�سركاء على �سمان حق 
وفق  �ملال  ر�أ�ض  فـي  �مل�ساهمة  قيمة  على  تزيد  �لتي  �ملقدرة  �لعينية  �حل�سة  فـي  �ل�سريك 
تقدير �ملكاتب �ملعتمدة وفـي حال كانت قيمة �حل�سة �لعينية �ملقدرة تقل عن قيمة �مل�ساهمة 

فـي ر�أ�ض �ملال يلتزم �ل�سريك بدفع �لفارق.
ويحـــق لل�سريــــك �لذي تقت�سر ح�سته على عمل �أو تقد خدمات �أن يطلب تقو عمله 

�أو خدماته من �ملكاتب �ملرخ�سة �ملعتمدة. 
يكون  �آخر  ملر�قب ح�سابات  �أو  �ل�سركة  ملر�قب ح�سابات  تقو �حل�س�ض  �إ�سناد  يجوز  ول 

�سريكا فـي �ل�سركة. 
( 15 ) IOÉ``ŸG

�إذ� قررت �لوز�رة �إحالة تقو �حل�سة �لعينية �إ مكتب تثمني �أو مر�قب ح�سابات مرخ�ض 
له فـيجب �أن ي�سدر قر�ر �لإحالة من مدير عام �لتجارة فـي �لوز�رة على �أن ينــ�ض فـيــــه 
على �ملدة �ملحددة لت�سليم �لتقو ويتحمل �ل�سركاء �أو �ملوؤ�س�سون �سد�د �لأتعاب �مل�ستحقة. 
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( 16 ) IOÉ``ŸG
يلتزم �لرئي�ض �لتنفـيذي �أو �ملدير �لعام �أو مقدم �حل�سة �لعينية - بح�سب �لأحو�ل - بتقد 

جميع �لبيانات و�ملعلومات للمكتب �ملكلف بتقو �حل�س�ض �لعينية ويكونون م�سوؤولني 

ري �سحيحة. عن �إخفاء �أو تقد �أي بيانات �أو معلومات 

( 17 ) IOÉ``ŸG
ة عن ن�ساط  ي�سرت جميع �ل�سركاء و�مل�ساهمني فـي �حل�سول على �لأرباح �أو �خل�سائر �لنا

�ل�سركة وفقا للقو�عد �لآتية

ائق �لتاأ�سي�ض ن�سيب كل من �ل�سركاء �أو �مل�ساهمني فـي �لأرباح  1 - �إذ� مل يعني فـي و

�أو �خل�سائر كان ن�سيب كل منهم فـي ذلك بن�سبة م�ساهمته فـي ر�أ�ض �ملال.

ائق �لتاأ�سي�ض �سرطا ين�ض على حرمان �أحد �ل�سركاء �أو �مل�ساهمني  2 - �إذ� ت�سمنت و

من �حل�سول على �أرباح �ل�سركة �أو �إعفائه من �خل�سائر بطل هذ� �ل�سرط و�سح 

�لعقد.

ائق �لتاأ�سي�ض ن�سيب �ل�سريك �أو �مل�ساهم من �لأرباح بن�سبة حمددة  3 - �إذ� حددت و

�لأرباح  لن�سبة  فـي �خل�سائر معادل  ن�سيبه  كان  ن�سبة �خل�سائر  فـيها  ومل حتدد 

وكذلك �إذ� مت حتديد ن�سبة �خل�سائر بن�سبة حمددة دون حتديد ن�سبة �لأرباح. 

ابتة  وفـي جميع �لأحو�ل يقع باطال كل �سرط يعطي �ل�سريك حق �حل�سول على فائدة 

عن م�ساهمته فـي �ل�سركة.

å``dÉãdG '``°üØdG
 É¡``LÉeófGh äÉ``cô°ûdG #ƒ``–

( 18 ) IOÉ``ŸG
يجوز حتول �ل�سركة �إ �سكل �آخر من �ل�سركات �ملن�سو�ض عليها فـي �ملادة )4( من �لقانون 

ام �لإلكرتوين بعد ��ستيفاء �لآتي  على �أن يقدم طلب �لتحول �إ �مل�سجل عرب �لن

1 - �نق�ساء مدة �سنة مالية على �لأقل على ت�سجيل �ل�سركة فـي �ل�سجل �لتجاري. 

2 - �أل يقل ر�أ�ض مال �ل�سركة �مل�سجل عند �لتحول عن �حلد �لأدنى �ملقرر لر�أ�ض مال 

�ل�سركة �ملر�د �لتحول �إليها.
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ر��سها. 3 - �أن يكون �سكل �ل�سركة �ملر�د �لتحول �إليه متفقا قانونا مع �أ

4 - مو�فقة �سركة م�سقط للمقا�سة و�لإيد�ع )�ض.م.ع.م( على حتول �سركات �مل�ساهمة 

�ملقفلة �إ �أي �سكل �آخر.

5 - مو�فقة �جلهات �ملخت�سة فـي �حلالت �لتي ت�ستلزم �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت 

ذلك. 

6 - �أن يكون �ل�سجل �لتجاري �ساري �ملفعول. 

ومرفقا به �مل�ستند�ت �لآتية

�لعامـــة  �أو �جلمعيــــة  �ل�سركـــاء  �أو جمعيـــة  �ل�سركـــاء  و�فقــــة  �أ - حم�ســــر �جتمـــاع 

�إيد�عه خالل �ملدة �ملن�سو�ض عليها  �إذ� مت  ري �لعادية لل�سركة �مل�ساهمة �ملقفلة 

فـي �ملادة )15( من �لقانون.

ب - �آخــــر ميز�نيــــة مالية معتمدة من مر�قب �حل�سابات و�ل�سركاء وجمعية �ل�سركاء 

�لإد�رة  وجمل�ض  �مل�سوؤولية  وحمدودة  و�لتو�سية  �لت�سامن  ل�سركات  بالن�سبة 

بالن�سبة لل�سركة �مل�ساهمة �ملقفلة.

ائق �لتاأ�سي�ض. ج - و

د - �أي م�ستند�ت �أخرى يطلبها �مل�سجل.

( 19 ) IOÉ``ŸG
��ستيفاء �ل�سروط  يقوم �مل�سجل بفح�ض �لطلب و�إ�سد�ر قر�ر باملو�فقة على �لتحول بعد 

�ل�سركة  �إخطار  يتم  �لطلب  �لالئحة وفـي حالة رف�ض  �ملادة )18( من هذه  فـي  �ملذكورة 

باأ�سباب �لرف�ض �إلكرتونيا.

( 20 ) IOÉ``ŸG
ام �لإلكرتوين  تلتزم �ل�سركة �لتي مت قبول طلبها بالتحول بتقد طلب �لن�سر فـي �لن

بالإ�سافة �إ �لن�سر فـي �إحدى �ل�سحف �ملحلية. 

( 21 ) IOÉ``ŸG
يجـــوز ل�سركــة �أو �أك - و�إن كانت قيد �لت�سفـية - �أن تندمـــج فـي �سركــة �أخرى من �سكلها 

�لإلكرتوين  ام  �لن عبــر  �مل�سجــل  �إلــى  �لطلــب  تقديـــم  يتم  �أن  علـــى  �آخـــر  �سكـــل  مـــن  �أو 

مرفقا به �لآتي
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و�فقـــــة �ل�سركــــاء �أو جمعيــــة �ل�سركــاء �أو �جلمعيــة �لعامــة  1 - حم�ســــــر �جتمــــــاع 

بة فـي �لندماج.  ري �لعادية لل�سركة �مل�ساهمة �ملقفلة لكل �سركة ر�

�أن تكون �سادرة من مكتب  �أ�سول و�لتز�مات كل �سركة على  2 - تقرير يبني تقو 

مرخ�ض معتمد وفقا لأحكام هذه �لالئحة.

و�فقة �ل�سركاء �أو جمعية �ل�سركاء �أو �جلمعية  3 - قر�ر �لندماج وفق حم�سر �جتماع 

ري �لعادية لل�سركة �مل�ساهمة �ملقفلة. �لعامة 

4 - مو�فقــة �سركة م�سقط للمقا�سة و�لإيد�ع )�ض.م.ع.م( بالن�سبة ل�سركات �مل�ساهمة 

�ملقفلة. 

لكية �لأ�سهم من �سركة م�سقط للمقا�سة و�لإيد�ع )�ض.م.ع.م( فـي حال  5 - ك�سف 

�ندماجها من �سركة م�ساهمة مقفلة �إ �أي �سكل �آخر. 

6 - مو�فقة �جلهات �ملخت�سة فـي �حلالت �لتي ت�ستلزم �لقو�نني و�للو�ئح و�لقر�ر�ت ذلك. 

( 22 ) IOÉ``ŸG
يقوم �مل�سجل بفح�ض طلب �لندماج و�لبت فـيه خالل مدة ل تزيد على )5( خم�سة �أيام 

عمل ويجب �إ�سد�ر قر�ر �ملو�فقة على �لندماج فـي حالة ��ستيفاء �ل�سروط �ملقررة قانونا 

وفـي حالة �لرف�ض يجب �إخطار �ل�سركة باأ�سباب �لرف�ض �إلكرتونيا. 

( 23 ) IOÉ``ŸG
ام �لإلكرتوين. تلتزم �ل�سركة �ملقبول طلبها بالندماج بتقد طلب �لن�سر فـي �لن

™``HGôdG '``°üØdG
É`¡à«`Ø°üJh á`cô°ûdG '`M

#hC’G ´ô``ØdG
 á``jQÉ«àN’G á``«`Ø°üàdG

( 24 ) IOÉ``ŸG
ــرى �أحكــام �لت�سفـية �لختيارية فـي حالة �تفاق �ل�سركاء على حل �ل�سركة وت�سفـيتها 

وفق �لإجر�ء�ت �لآتية 
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hCG’: بدء �أعمال �لت�سفـية �لختيارية 
ام �لإلكرتوين مرفقا  1 - يقـــــدم طلـــب بــــدء �أعمـــال �لت�سفـية �إ �مل�سجل عرب �لن

به �لآتي 

�أو حم�سر �جتماع  �ل�سركة  �ل�سركاء باملو�فقة على حل  �أ - حم�سر �جتماع 

ري �لعادية بالن�سبة ل�سركات �مل�ساهمة �ملقفلة.  �جلمعية �لعامة 

ب - �ملو�فقة من �مل�سفـي على �لقيام باأعمال �لت�سفـية.

ري  ج - �سيــــغة �إعـــالن بـــدء �أعمال �لت�سفـية يت�سمن ��سم �ل�سركة �لتي 

عليها �لت�سفـية و��سم �مل�سفـي وعنو�نه وو�سائل �لتو��سل معه موقعا 

من �مل�سفـي. 

د - مو�فقة جهة �لرهن �إن وجدت. 

��ستيفــاء  بعــد  فـيه  و�لبت  �لختياريــة  �لت�سفـيــة  طلب  بفح�ض  �مل�سجل  يقوم   -  2

�ل�سروط �ملقررة قانونا وفـي حالة �لرف�ض يتم �إخطار �ل�سركة باأ�سباب �لرف�ض 

�إلكرتونيا. 

ام  �لن عرب  �لت�سفـية  �أعمال  بدء  �إعالن  ن�سر  طلب  بتقديــم  �مل�سفـــي  يلتــزم   -  3

�لإلكرتوين خالل )7( �سبعة �أيام من تاري ت�سجيل �لطلب لدى �مل�سجل.

4 - ين�سر �إعالن بدء �أعمال �لت�سفـية �لختيارية فـي �جلريدة �لر�سمية.

É«fÉK: �نتهاء �أعمال �لت�سفـية �لختيارية 
بعد  �لإلكرتوين  ام  �لن �مل�سجل عرب  �إ  �لت�سفـية  �أعمال  �نتهاء  يقدم طلب   -  1

�نق�ساء �ملدة �لقانونية �ملقررة لالعرت��ض مرفقا به �لآتي 

ري �لعادية  �أ - حم�سر �جتماع �ل�سركاء �أو جمعية �ل�سركاء �أو �جلمعية �لعامة 

لل�سركة �مل�ساهمة �ملقفلة باملو�فقة على تقرير �مل�سفـي و��ستكمال �إجر�ء�ت 

�إنهاء �أعمال �لت�سفـية.

ب - �لتقرير �لنهائي للم�سفـي. 

ج - �سيغة �إعالن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية يت�سمن ��سم �ل�سركة �لتي �أنهت ت�سفـيتها 

و��سم �مل�سفـي موقعا من �مل�سفـي. 
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2 - يقوم �مل�سجل بفح�ض طلب �نتهاء �أعمال �لت�سفـية و�إ�سد�ر قر�ره باملو�فقة على 

ن�سر �إعالن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية فـي حال ��ستيفاء �ل�سروط �ملقررة قانونا 

وفـي حالة �لرف�ض يتم �إخطار �ل�سركة باأ�سباب �لرف�ض �إلكرتونيا.   

ام  �لن �لت�سفـية عرب  �أعمال  �نتهاء  �إعالن  ن�سر  بتقد طلب  �مل�سفـي  يلتزم   -  3

�لإلكرتوين خالل )2( يومني من تاري ت�سجيل �لطلب لدى �مل�سجل على �أن 

يتم �إلغاء ت�سجيل �ل�سركة لدى �مل�سجل. 

4 - ين�سر �إعالن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية �لختيارية فـي �جلريدة �لر�سمية.

»``fÉãdG ´ô``ØdG
á``«FÉ°†!dG á``«`Ø°üàdG

( 25 ) IOÉ``ŸG
ـــرى �أحكام �لت�سفـية �لق�سائية عند حل �ل�سركة وت�سفـيتها بناء على طلب ذوي �ل�ساأن 

�أو �لوز�رة ح�سب �لأحو�ل وفق �لإجر�ء�ت �لآتية 

hCG’: بدء �أعمال �لت�سفـية �لق�سائية
�لإلكرتوين  ام  �لن عرب  �مل�سجــل  �إلـــى  �لت�سفـيـــة  �أعمـــال  بـــدء  طلـــب  يقـــدم   -  1

مرفقا به �لآتي 

  �أ - قر�ر ق�سائي �أو �حلكم �ملت�سمن بدء �أعمال �لت�سفـية.

ب - �سيغة �إعالن بدء �أعمال �لت�سفـية موقعا من �مل�سفـي. 

2 - يقوم �مل�سجل بفح�ض طلب بدء �أعمال �لت�سفـية و�إ�سد�ر قر�ر �ملو�فقة على ن�سر 

�إعالن بدء �أعمال �لت�سفـية فـي حالة ��ستيفاء �ل�سروط. 

É«fÉK: �نتهاء �أعمال �لت�سفـية �لق�سائية 
بعد  �لإلكرتوين  ام  �لن �مل�سجل عرب  �إ  �لت�سفـية  �أعمال  �نتهاء  يقدم طلب   -  1

�نق�ساء �ملدة �لقانونية �ملقررة لالعرت��ض مرفقا به �لآتي 

 �أ - ن�سخة من �إعالن بدء �أعمال �لت�سفـية.

ب - �سيغة �إعالن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية.

ج - ن�سخة من �لتقرير �لنهائي بعد مو�فقة �ملحكمة �ملخت�سة. 
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2 - يــقوم �مل�سجـــل بفحـــ�ض طلـــب �نتهاء �أعمال �لت�سفـية و�إ�سد�ر قر�ره باملو�فقة 

�ملقررة  �ل�سروط  ��ستيفاء  حال  فـي  �لت�سفـية  �أعمال  �نتهاء  �إعالن  ن�سر  على 

قانونا. 

ام  �لن �لت�سفـية عرب  �أعمال  �نتهاء  �إعالن  ن�سر  بتقد طلب  �مل�سفـي  يلتزم   -  3

�لإلكرتوين لدى �مل�سجل.

4 - ين�سر �إعالن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية �لق�سائية فـي �جلريدة �لر�سمية.

وللوز�رة �تخاذ �إجر�ء�ت حل �ل�سركة وت�سفـيتها بناء على طلب يقدم �إ �ملحكمة �ملخت�سة 

�إذ� حتققت �أحد �لأ�سباب �ملن�سو�ض عليها فـي �ملادة )40( من �لقانون.

»``fÉãdG ÜÉ``ÑdG
ø``eÉ°†àdG á``cô°T

( 26 ) IOÉ``ŸG
يتم �لتنازل عن �حل�س�ض فـيما بني �ل�سركاء بطلب يقدم من �ملتنازل �أو �ملتنازل �إليه مت�سمنا 

ا  ائق �لتاأ�سي�ض  ام �لإلكرتوين لتعديل و مو�فقة جميع �ل�سركاء �إ �مل�سجل عرب �لن

يفـيد �لتنازل. 

�لتنازل  عليه طرفا  يوقع  ر�سمي  حرر  �لتنازل  يفـيد  ا  �لتاأ�سي�ض  ائق  و تعديل  ويتم 

ري ذلك ول يكون للتنازل عن �حل�سة  ائق �لتاأ�سي�ض على  وباقي �ل�سركاء ما مل تن�ض و

ر بالن�سبة �إ باقي �ل�سركاء �أو �لغري �إل من تاري �لت�سجيل لدى �مل�سجل.  �أ

( 27 ) IOÉ``ŸG
ائق �لتاأ�سي�ض على جو�ز �لتنازل  يجب على �ملتنازل �أو �ملتنازل �إليه - فـي حالة �لن�ض فـي و

ام �لإلكرتوين بطلب تعديل  عن �حل�س�ض لغري �ل�سركاء - �أن يتقدم �إ �مل�سجل عرب �لن

ا يفـيد �لتنازل.  ائق �لتاأ�سي�ض  و

�لتنازل  عليه طرفا  يوقع  ر�سمي  حرر  �لتنازل  يفـيد  ا  �لتاأ�سي�ض  ائق  و تعديل  ويتم 

ر بالن�سبة �إ باقي �ل�سركاء �أو �لغري  وباقـــي �ل�سركـــاء ول يكـــون للتــنازل عن �حل�سة �أ

�إل من تاري �لت�سجيل لدى �مل�سجل. 
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 å``dÉãdG ÜÉ``ÑdG
á``(Ø!ŸG á``ªgÉ°ùŸG á``cô°T

#hC’G '``°üØdG
¢ù```«°SCÉàdG

( 28 ) IOÉ``ŸG
وجب  ام �لإلكرتوين  توؤ�س�ض �سركة �مل�ساهمة �ملقفلة بتقد طلب �إ �مل�سجل عرب �لن

ة موؤ�س�سني على �لأقل م�ستوفـيا �مل�ستند�ت �لآتية  ال خطاب طلب تاأ�سي�ض موقع من )3( 

1 - ��سم �ل�سركة ومركز عملها �لرئي�سي. 

ر��ض �ل�سركة.  2 - �أ

3 - مقد�ر ر�أ�ض مال �ل�سركة وعدد �لأ�سهم �لتي ينق�سم �إليها وقيمة �ل�سهم ونوعه. 

4 - �أ�سماء �ملوؤ�س�سني وجن�سياتهم وحمال �إقامتهم وعناوينهم وعدد �لأ�سهم �لتي مت 

�لكتتاب بها من كل و�حد منهم. 

5 - عدد �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة. 

6 - مدة �ل�سركة �إن كانت حمددة �ملدة وتاري بدئها وتاري نهايتها.

7 - قائمة باأ�سماء �أع�ساء �للجنة �لتاأ�سي�سية. 

بات �سخ�سية �ملوؤ�س�سني. 8 - ن�س من �إ

ائق �لتاأ�سي�ض.   9 - ن�سخة من و

10 - �أي م�ستند�ت �أخرى يطلبها �مل�سجل.

( 29 ) IOÉ``ŸG
ام  �لن عرب  �لتاأ�سي�سية  �للجنة  من  �ملقدم  �لتاأ�سي�ض  طلب  فـي  �لبت  �مل�سجل  على  يجب 

�لإلكرتونــــي خـــالل )15( خمـــ�سة ع�ســـر يومــا مــن تاري تقد �لطلب م�ستوفـيا كافة 

�مل�ستند�ت �ملن�سو�ض عليها فـي �ملادة )28( من هذه �لالئحة ويجب على �للجنة �لتاأ�سي�سية 

ري �ملكتملة �أو �إجر�ء �لتعديالت �لتي ير�ها �مل�سجل �سرورية  ��ستكمال �لبيانات و�مل�ستند�ت 

خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاري �لإخطار و�إل جاز للم�سجل �عتبار ذلك تنازل 

عن طلب �لتاأ�سي�ض. 
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ول يجوز تعديل �أي بيانات فـي طلب تاأ�سي�ض �ل�سركة فـي �أي مرحلة من مر�حل �لتاأ�سي�ض 

ريها من �لبيانات  �أ�سماء �ملوؤ�س�سني فـيها �أو  �أو  ر��سها  �أ �أو  �سو�ء فـي ر�أ�ض مال �ل�سركة 

�ملبينة بطلب �لتاأ�سي�ض. 

( 30 ) IOÉ``ŸG
وعد  �لوز�رة  �إخطار  �لتاأ�سي�ض  طلب  �مل�سجل  قبول  بعد  �لتاأ�سي�سية  �للجنة  على  يجب 

و�ل�سهادة  �جلمعية  �أعمال  جدول  به  مرفقا  �لتاأ�سي�سية  �لعامة  �جلمعية  �نعقاد  ومكان 

�للجنة  �لتاأ�سي�ض وتقرير  �مل�ساهمني وفق عقد  �أ�سهم  �سد�د جميع  �لد�لة على  �مل�سرفـية 

�أنفقت  �لتي  و�ملبال  �تخذت  �لتي  �لإجر�ء�ت  عن  �لو�فـية  �ملعلومات  يت�سمن  �لتاأ�سي�سية 

ام �لإلكرتوين.  لتاأ�سي�ض �ل�سركة وذلك عرب �لن

( 31 ) IOÉ``ŸG
لم �إ مدير عام �لتجارة فـي �لوز�رة فـي حالة رف�ض �لطلب  يحـــق لأ�سحــاب �ل�ساأن �لت

�أو �نق�ساء �ملدة �ملحددة فـي �ملادة )29( من هذه �لالئحة خالل )60( �ستني يوما من تاري 

�لإخطار برف�ض �لطلب �أو �نق�ساء �ملهلة �ملحددة دون �لبت فـيه. 

�ملحكمة  �أمام  �لقر�ر  هذ�  فـي  يطعن  �أن  �لرف�ض  قر�ر  تاأييد  حالة  فـي  �ل�ساأن  ول�ساحب 

�ملخت�سة من تاري �إخطاره برف�ض �لطلب. 

مرة  ذ�تها  �ل�سركة  تاأ�سي�ض  بطلب  يتقدمو�  �أن  للموؤ�س�سني  يحق  ل  �لأحو�ل  جميع  وفـي 

�أخرى �إل بعد زو�ل �أ�سباب �لرف�ض. 

( 32 ) IOÉ``ŸG
بالإد�رة  و�ملفو�سني  �لإد�رة  �أع�ساء جمل�ض  ت�سجيل  لل�سركة  �إد�رة  �أول جمل�ض  على  يجب 

ام �لإلكرتوين خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاري  و�لتوقيع لدى �مل�سجل عرب �لن

�نعقاد �جلمعية �لعامة �لتاأ�سي�سية. 

( 33 ) IOÉ``ŸG
باملهام  �لقيام  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�ض  يتو  �لقانون  من   )184( �ملادة  �أحكام  مر�عاة  مع 

و�مل�سوؤوليات �لآتية

يمي لل�سركة وحتديد  1 - تعيني �لرئي�ض �لتنفـيذي �أو �ملدير �لعام وفق �لهيكل �لتن

�خت�سا�ساتهم وحقوقهم وو�جباتهم.
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ات مقدرة �ل�سركة على  2 - ت�سمني �لتقرير �ل�سنوي �ملقدم للجمعية �لعامة م�سو

ر��سها. ار�سة �لأن�سطة �ملحددة لها وحتقيق �أ �ل�ستمر�ر فـي 

3 - ت�سمني �لبيانات �ملالية بيانا كامال عن جميع �ملبال �لتي يكون قد تلقاها �أي 

ع�سو من �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة فـي �ل�سركة خالل �ل�سنة.

4 - �لتاأكد من �أن �أي قر�ر متخذ م�ستوف �ملتطلبات �لقانونية قبل �لإف�ساح عنه.

5 - مر�جعة و�عتماد تعاقد�ت �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة بال�سركة �لتي ل تندرج �سمن 

هيد� لعر�سها  �أعمال �ل�سركة �لعتيادية بعد مر�جعتها من جلنة �لتدقيق 

على �جلمعية �لعامة �لعادية.

( 34 ) IOÉ``ŸG
يم �إد�رة �ل�سركة و�أعمالها و�سوؤون  يجب على جمل�ض �إد�رة �ل�سركة و�سع لو�ئح د�خلية لتن

�لعاملني بها وفقا لل�سو�بط �لآتية 

يمي لل�سركة وتق�سيماته �لإد�رية.  1 - �عتماد �لهيكل �لتن

مـــهام  وحتديـــد  �ل�سركـــة  فــــي  �ملختلفة  �لوظائف  وم�سوؤوليات  مهام  حتديد   -  2

�إد�رة  جمل�ض  عن  �ملنبثقـــة  �لفرعـــية  و�للجان  �لتنفـيذية  �لإد�رة  وم�سوؤوليات 

�ل�سركة وطريقة رفع �لتقارير. 

3 - حتديد �ل�سالحيات �ملتعلقة باملو�فقة على �مل�سروفات و�لنفقات �ملالية.

4 - حتديد �أ�س�ض �حت�ساب �أتعاب �جلل�سات و�ملكافاآت و�ملز�يا �لأخرى �ملقررة لأع�ساء 

�لعامة  �جلمعية  على  وعر�سها  عنه  �ملنبثقة  و�للجان  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�ض 

�لعادية للمو�فقة. 

ها ملجل�ض �إد�رة �ل�سركة. 5 - �حلد �لأدنى من �ملعلومات �لو�جب تقد

6 - �ل�سيا�سات �ملتعلقة باملو�رد �لب�سرية و�لتي تت�سمن �لرو�تب و�لتعيني و�لتطوير 

ذ�ت  �لأخرى  �جلو�نب  من  ريها  و �خلدمات  و�إنهــاء  و�لرتقـــيات  و�لتدريــــب 

�لعالقة.

7 - �ل�سيا�سات �ل�ستثمارية فـي �ل�سركة.

8 - �سيا�سة �لتعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة.

9 - �سيا�سات و�إجر�ء�ت �لإف�ساح. 
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( 35 ) IOÉ``ŸG
( و�حد� وخم�سني  ليكها )51 ل يجـــوز لأي �سركـة �أن تعهد باإد�رتها �إ �سركة �أخرى و

فـي �ملائة على �لأقل من �لأ�سهم �أو �حل�س�ض ما مل تغري �سكلها �لقانوين �إ �سركة قاب�سة 

وذلك وفق �لإجر�ء�ت �ملن�سو�ض عليها فـي �لقانون وهذه �لالئحة.
 »``fÉãdG '``°üØdG

 á``cô°ûdG #É``e ¢SCGQ
#hC’G ´ô``ØdG

 º```¡°SC’G 
( 36 ) IOÉ``ŸG

تلتزم �ل�سركة بحف �سجل �مل�ساهمني لدى �سركة م�سقط للمقا�سة و�لإيد�ع )�ض.م.ع.م( و�لتي 

تتو ت�سجيل وقيد كل �لت�سرفات �لتي تطر�أ على �أ�سهم �مل�ساهمني وحتدي �لبيانات. 

ولل�سركة �حلق فـي طلب �سجل م�ساهميها فـي �أي وقت وفق �لإجر�ء�ت �لتي ت�سعها �سركة 

م�سقط للمقا�سة و�لإيد�ع )�ض.م.ع.م(.  

( 37 ) IOÉ``ŸG
تازة �سريطة مر�عاة �لآتي يجوز لل�سركة �إ�سد�ر �أ�سهم 

ام �لأ�سا�سي لل�سركة يجيز �إ�سد�ر تلك �لأ�سهم.  1 - �أن يكون �لن

لثي �مل�ساهمني  ري �لعادية على ذلك ومو�فقة  2 - �سدور قر�ر من �جلمعية �لعامة 

مالكي هذ� �لنوع من �لأ�سهم.  

( 38 ) IOÉ``ŸG
�لأ�سهم  نحها  �لتي  و�لمتياز�ت  �حلقوق  فـي  �مل�ساو�ة  مبد�أ  �حرت�م  �ل�سركة  على  يجب 

ملالكيها بني �أ�سهم �لمتياز �مل�سدرة فـي �إ�سد�ر و�حد. 

( 39 ) IOÉ``ŸG
يتم ��ستهال �لأ�سهم عن طريق رد جزء من قيمة �ل�سهم بحي ينتهي �ل�ستهال �لكلي 

�أن يتم �ل�ستهال  �لأ�سا�سي لل�سركة ويجب  ــام  �لن �لزمنــــي �لذي يحـــدده  علــــى �ملدى 

على وجه �مل�ساو�ة بالن�سبة لالأ�سهم من �لنوع ذ�ته.
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( 40 ) IOÉ``ŸG
تدفع قيمة �لأ�سهم �مل�ستهلكة من �لأرباح �أو من �لحتياطات �لقابلة للتوزيع ول يرتتب 

على ��ستهال �لأ�سهم �نخفا�ض ر�أ�ض مال �ل�سركة. 

( 41 ) IOÉ``ŸG
�سروط  �لقر�ر  ويحدد  �لعادية  ري  �لعامة  �جلمعية  من  �لأ�سهم  ��ستهال  قر�ر  ي�سدر 

�ل�ستهال ون�سبة �لأ�سهم �لتي يتم ��ستهالكها ومو�عيد ذلك.

( 42 ) IOÉ``ŸG
تع ويكون له جميع �حلقوق �ملقررة  �أ�سهم  �أ�سهمه على  يح�سل �مل�ساهم �لذي ت�ستهلك 

ام �لأ�سا�سي لل�سركة دون  �لن �ملال فـي حدود ما ين�ض عليه  ر�أ�ض  �أ�سهم  لأ�سحاب حملة 

�أن يكون له حق فـي �ل�سرت� فـي تق�سيم موجود�ت �ل�سركة عند حل �ل�سركة وت�سفـيتها.

( 43 ) IOÉ``ŸG
زئة �لأ�سهم �أو زيادتها �أو توزيع �أ�سهم  ة عن  يجب على �ل�سركة بيع ك�سور �لأ�سهم �لنا�س

ري ذلك.  �أو عمليات �لندماج �أو حتويل �ل�سند�ت �إ �أ�سهم �أو تخفـي�ض ر�أ�ض �ملال �أو 

»``fÉãdG ´ô``ØdG
 #É``ŸG ¢SCGQ  ô``««¨J

( 44 ) IOÉ``ŸG
يجب على جمل�ض �إد�رة �ل�سركة تقد مربر�ت �قرت�ح زيادة ر�أ�ض �ملال �مل�سدر فـي حدود 

ر�أ�ض �ملال �ملرخ�ض به و�أن يرفق به تقرير عن �أعمال �ل�سركة خالل �ل�سنة �ملالية �حلالية 

و�آخر ميز�نية معتمدة وتقرير من مر�قب �حل�سابات ب�ساأن مدى �سحة �لبيانات �ملالية 

�لو�ردة فـي تقرير جمل�ض �لإد�رة.

( 45 ) IOÉ``ŸG
ت�سري فـي �ساأن تقو �حل�س�ض �لعينية �ملقدمة عند زيادة ر�أ�ض �ملال �لأحكام �ملن�سو�ض 

عليها فـي �ملادتني )14( و)15( من هذه �لالئحة.
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( 46 ) IOÉ``ŸG
ري �لعادية تخ�سي�ض بع�ض �أ�سهم �لزيادة فـي ر�أ�ض �ملال  يجوز بقر�ر من �جلمعية �لعامة 
( خم�سة فـي �ملائة من هذه �لأ�سهم على  ا ل يجاوز )5 �مل�سدر للعاملني بال�سركة وذلك 
�أن يحدد �لقر�ر �ل�سروط �لو�جب تو�فرها فـي �لعاملني ل�ستحقاقها من حي �مل�ستوى 
و�لإد�رة للموظف فـي �ل�سلم �لوظيفـي لل�سركة و�لأقدمية و�لكفاءة و�لفرتة �لتي يجوز 
يجب  كما  �لتخ�سي�ض  تاري  من  �سهر  عن  تقل  ل  بحي  فـيها  �لأ�سهم  �سر�ء  للعاملني 

مر�عاة �ل�سو�بط �لآتية 
1 - �أن يكون حتديد �سعر �ل�سهم على �أ�سا�ض متو�سط �سعر �لتعامل فـي �ل�سوق خالل 
)15( �خلم�سة ع�سر يوما �ل�سابقة على �ليوم �لذي يقرر فـيه �لعامل �سر�ء ن�سيبه 

من �لأ�سهم �أو �سعر �سر�ء �ل�سركة لالأ�سهم �أيهما �أقل. 

( و�حد� فـي �ملائة من �لأ�سهم �ملخ�س�سة  تلك �لعامل ما يجاوز )1 2 - ل يجوز �أن 
للعاملني. 

3 - تلتزم �ل�سركة �أو �لعامل ب�سد�د قيمة �لأ�سهم كاملة عند �لت�سجيل ويجوز لل�سركة 
حت�سيل قيمة هذه �لأ�سهم بطريقة �خل�سم من �لأجر على �أق�ساط �سهرية كما 

يجوز للعامل �أن يطلب �سد�د قيمة هذه �لأ�سهم من �لأرباح �ملقررة له. 

( 47 ) IOÉ``ŸG
�سخ�ض  مل�سلحة  �ملال  ر�أ�ض  فـي  �لزيادة  �أ�سهم  تخ�سي�ض  فـي  بة  �لر� �ل�سركة  على  يجب 
ري عادية للح�سول على قر�ر منها فـي هذ� �ل�ساأن  معني �أو �أك �لدعوة �إ جمعية عامة 
وعليها �أن ترفق بجدول �لأعمال ملخ�سا و�فـيا للمقرتح من حي �ل�سعر و�لأ�س�ض �لتي 
وجبها مت �حت�سابه و�أ�سماء �لأ�سخا�ض �ملقرتح تخ�سي�ض �لأ�سهم ل�ساحلهم بالإ�سافة 
ريها من  �إ تو�سيح �ملز�يا و�لفو�ئد �ملتوقع �أن تعود على �ل�سركة من هذ� �لتخ�سي�ض و

�ملعلومات �لتي ترى �ل�سركة �أهمية �لإف�ساح عنها.
وعلى �لأ�سخا�ض �ملقرتح تخ�سي�ض �لأ�سهم ل�ساحلهم تقد تعهد لل�سركة قبل �جتماع 

ري �لعادية بوجوب �سد�د قيمة �لأ�سهم �ملخ�س�سة لهم.  �جلمعية �لعامة 
بال�سركة  عالقة  ذوي  �أطر�فا  ل�ساحلهم  �لأ�سهم  تخ�سي�ض  �ملقرتح  �لأ�سخا�ض  كان  و�إذ� 
�إليهم  �ملوجهة  �لدعوة  فـي  للم�ساهمني  ذلك  عن  �لإف�ساح  �مل�سدرة  �ل�سركة  على  تعني 

ري �لعادية وبيان �مل�سالح �ملرتبطة بال�سركة. حل�سور �جتماع �جلمعية �لعامة 
�لأ�سخا�ض  �أ�سماء  �سريح  ب�سكل  �لعادية  ري  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  يت�سمن  �أن  ويجب 

�ملقرتح تخ�سي�ض �لأ�سهم ل�ساحلهم وعدد �لأ�سهم و�سعر �لإ�سد�ر.
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å``dÉãdG ´ô``ØdG
 É``¡ª¡°SC’ á``cô°ûdG AGô``°T

( 48 ) IOÉ``ŸG
ب فـي �سر�ء بع�ض �أ�سهمها مر�عاة ما ياأتي  يجب على �ل�سركة �لتي تر

ام �لأ�سا�سي لل�سركة ذلك.  1 - �أن يجيز �لن

2 - �أن تكون قد �أ�سدرت ميز�نيتني �سنويتني مدققتني. 

3 - �أل تكون قد قامت باإ�سد�ر �أ�سهم جديدة فـي �لأ�سهر )6( �ل�ستة �ل�سابقة لطلب 

�إعادة �ل�سر�ء.

( ع�سرة فـي �ملائة من ر�أ�ض مالها.  4 - �أل تتجاوز �لأ�سهم �ملر�د �سر�وؤها )10

( 49 ) IOÉ``ŸG
ب فـي �سر�ء �أ�سهمها �حل�سول على مو�فقة �مل�سجل بناء على  يجب على �ل�سركة �لتي تر

ام �لإلكرتوين على �أن يرفق بالطلب ما ياأتي  طلب تقدمه لهذ� �لغر�ض عرب �لن

1 - مو�فقة �جلهات �لرقابية �لتي تخ�سع �ل�سركة لرقابتها.

�إعادة  به خطة  �ل�سر�ء مو�سحا  �إعادة  على  باملو�فقة  �ل�سركة  �إد�رة  قر�ر جمل�ض   -  2

�إعادة  عملية  و�أن  منها  و�جلدوى  وتفا�سيلها  �إليها  �لد�عية  و�لأ�سباب  �ل�سر�ء 

ويل  �أي تقلبات فـي �سعر �لأ�سهم وم�سدر  �أن يرتتب عليها  �ل�سر�ء ل حتتمل 

عملية �ل�سر�ء.

3 - �سيغة �لإعالن �لذي يجب �عتماده من �مل�سجل قبل �لن�سر.

4 - �أي بيانات �أو معلومات �أخرى يطلبها �مل�سجل. 

( 50 ) IOÉ``ŸG
ام  مع مر�عاة �أحكام �ملادة )146( من �لقانون على �ل�سركة ن�سر �إعالن �ل�سر�ء عرب �لن

�لإلكرتوين وفـي �سحيفة يومية على �لأقل �سادرة باللغة �لعربية خالل فرتة ل تتجاوز 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاري �حل�سول على مو�فقة �مل�سجل.
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( 51 ) IOÉ``ŸG
�ملادة )148( من  �لوز�رة وفقا حلكم  �ل�سادرة من  �لقر�ر�ت  لم من  �لت لكل ذي م�سلحة 
لم �إ مدير عام �لتجارة فـي �لوز�رة خالل )60( �ستني  �لقانون وذلك بتقد طلب �لت

يوما من تاري �تخاذ �لقر�ر. 
�ملحكمة  �أمام  �لقر�ر  هذ�  فـي  يطعن  �أن  �لرف�ض  قر�ر  تاأييد  حالة  فـي  �ل�ساأن  ول�ساحب 

�ملخت�سة خالل )60( �ستني يوما من تاري �إخطاره برف�ض �لطلب. 

å``dÉãdG '```°üØdG
á(Ø!ŸG áªgÉ°ùŸG ácô°ûdG IQGOEG

#hC’G ´ô``ØdG
á``eÉ©dG á``«©ª÷G

( 52 ) IOÉ``ŸG
�أعمال �جلمعية �لعامة عرب  �إد�رة �ل�سركة تقد طلب �عتماد جدول  يجب على جمل�ض 
ام �لإلكرتوين �إ �مل�سجل قبل �ملوعد �ملحدد لالجتماع بـ )20( ع�سرين يوما على �لأقل  �لن

وفـي حالة عدم �لرد خالل )5( خم�سة �أيام عمل يعترب �لطلب مقبول.

( 53 ) IOÉ``ŸG
و�إحدى  �لإلكرتوين  ام  �لن عرب  �لدعوة  �إعالن  ن�سر  طلب  تقد  �ل�سركة  على  يجب 
�ل�سحف �ملحلية وذلك قبل �ملوعد �ملحدد لالجتماع بـ )15( خم�سة ع�سر يوما على �لأقل. 

( 54 ) IOÉ``ŸG
يجوز عقد �جتماع �جلمعية �لعامة عن طريق و�سائل �لتقنية �حلديثة من خالل �ملن�سة 
�أخذ  �سريطة  )�ض.م.ع.م(  و�لإيد�ع  للمقا�سة  م�سقط  �سركة  قبل  من  �ملعدة  �لإلكرتونية 

مو�فقة �لوز�رة وتن�سر �لدعوة وجدول �لأعمال من خالل �ملن�سة �لإلكرتونية. 

( 55 ) IOÉ``ŸG
ام �لإلكرتوين خالل  يجب على �ل�سركة �إيد�ع حم�سر �جتماع �جلمعية �لعامة عرب �لن
�أ�سل  به  �لعامة مرفقا  �نعقاد �جلمعية  لتاري  �لتا  �ليوم  �أيام حت�سب من  �سبعة   )7(

��ستمار�ت �لرت�سح لدى �لوز�رة �إذ� كانت قد جرت �نتخابات فـي �جلمعية. 
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( 56 ) IOÉ``ŸG
حتدد �جلمعية �لعامة �ل�سنوية مكافاآت �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة لل�سركة �لتي حققت �أرباحا 

 ) ا ل يقل جمموعه عن )10 نيب �أو توزيع �أرباح على �مل�ساهمني وذلك  كن معها 

�لقانوين  �لحتياطي  ��ستقطاع  بعد  وذلك  �ل�سنوية  �لأرباح  �سافـي  من  �ملائة  فـي  ع�سرة 

ام �لأ�سا�سي لل�سركة ن�سبة �أعلى وتكون  وفقا للمادة )132( من �لقانون ما مل يحدد �لن

ا ل يجاوز جمموعها )100000( مائة �ألف ريال عماين  مكافاآت �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة 

( ع�سرة فـي �ملائة من �سافـي �لأربـــاح  بالن�سبة لل�سركة �لتي مل حتقق �أرباحا �أك من )10

نيب �أو توزيع  كن معها  �ل�سنويـــة ولـــم تلحـق بر�أ�ض مالها خ�سارة �أو حققت �أرباحا ل 

كامل ن�سبة �مل�ساهمني من �لأرباح. 

ول يجوز لل�سركة �لتي حلقت بها خ�سارة توزيع مكافاآت على �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة. 

( 57 ) IOÉ``ŸG
حتدد �جلمعية �لعامة �ل�سنوية بدل ح�سور جل�سات جمل�ض �إد�رة �ل�سركة و�للجان �ملنبثقة 

ا ل يجاوز )6000( �ستة �آلف ريال عماين لكل ع�سو.  عنه 

( 58 ) IOÉ``ŸG
�لعامة  �جلمعية  �إ  �ملقدم  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�ض  يعده  �لذي  �لتقرير  يت�سمن  �أن  يجب 

�ل�سنوية بيانا تف�سيليا عن �ملبال �ملالية و�سائر �ملنافع �لأخرى �لتي قد تلقاها كل ع�سو 

من �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ل�سركة حتى ولو كانت �سفته عامال فـي �ل�سركة. 

»``fÉãdG ´ô```ØdG
á``cô°ûdG IQGOEG ¢ù``(›

( 59 ) IOÉ``ŸG
ريهم  بني بالرت�سح من �مل�ساهمني و يكون �لرت�سح لع�سوية جمل�ض �إد�رة �ل�سركة للر�

على �أن يقدم �لطلب لل�سركة وفقا للنموذج �ملعد من قبل �لوز�رة وذلك بعد تدوين كافة 

�لبيانات �ملطلوبة قبل �نعقاد �جلمعية �لعامة �لعادية بيومي عمل على �لأقل من �لتاري 

�إذ� كان �جتماع  �أيام عمل  لل�سركة و)5( خم�سة  �لعادية  �لعامة  �ملحدد لجتماع �جلمعية 

�جلمعية �لعامة �لعادية �سيعقد عرب �ملن�سة �لإلكرتونية �ملعدة من قبل �لوز�رة.
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( 60 ) IOÉ``ŸG
ي�سرتط فـيمن ير�سح لع�سوية جمل�ض �إد�رة �سركة �مل�ساهمة �ملقفلة ما ياأتي 

1 - �أن يكون �سخ�سا طبيعيا.

2 - �أن يكون ح�سن �ل�سرية و�ل�سمعة. 

3 - �أل يقل عمره عن )25( خم�سة وع�سرين عاما. 

4 - �أل يكون عاجز� عن �سد�د مديونيته لل�سركة �لتي يتقدم باأور�ق تر�سيحه لع�سوية 

جمل�ض �إد�رتها. 

5 - �أل يكون قد حكم باإع�ساره �أو �إفال�سه ما مل تنته حالة �لإع�سار �أو �لإفال�ض.

ة  �أو بعقوبة فـي جر �أل يكون قد �سدر �سده حكم نهائي بال�سجن فـي جناية   - 6

لة بال�سرف �أو �لأمانة ما مل يرد �إليه �عتباره. 

عملها  مقفلة مركز  �أو  عامة  م�ساهمة  �سركة  �إد�رة  فـي جمل�ض  يكون ع�سو�  �أل   -  7

ر��ض �ل�سركة �لتي يتقدم  ر��سا م�سابهة لأ ار�ض �أ �لرئي�سي فـي �سلطنة عمان 

للرت�سيح لع�سوية جمل�ض �إد�رتها. 

8 - �أن يقدم �إقر�ر� مت�سمنا بيانا بعدد �أ�سهمه �إن كان من �مل�ساهمني وباأنه لن يت�سرف 

فـيها ت�سرفا يفقده �سفته كم�ساهم بال�سركة طو�ل مدة ع�سويته. 

و�فقة �جلمعية  اري مناف�ض لن�ساط �ل�سركة �إل  9 - �أل ي�سرت فـي �إد�رة ن�ساط 

دد �ملو�فقة �سنويا.  �لعامة �لعادية على �أن 

( 61 ) IOÉ``ŸG
يجب على �ل�سركة �أن حتتف بن�س من جميع ��ستمار�ت تر�سح �لأع�ساء.

( 62 ) IOÉ``ŸG
بعد  و�عتمادها  لالأع�ساء  �لرت�سح  ��ستمار�ت  ت�سلم  لل�سركة  �لقانوين  �مل�ست�سار  يتو 

ر�جعتها و�لتحقق من ��ستيفاء  م يقوم  �لتاأكد من تدوين جميع �لبيانات �ملطلوبة بها 

�ملر�سحني لل�سروط �لو�جب تو�فرها على �أن تكون عملية �لنتخاب متو�فقة مع �لقانون 

ام �لأ�سا�سي لل�سركة.  و�لن
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( 63 ) IOÉ``ŸG
يجب عند ت�سكيل جمل�ض �إد�رة �ل�سركة مر�عاة �لآتي 

ري تنفـيذيني.  ل �أع�ساء �ملجل�ض  1 - �أن يكون 

2 - �أل يجمع بني من�سب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �أو نائبه مع من�سب �لرئي�ض �لتنفـيذي.

( 64 ) IOÉ``ŸG
�إذ� عقد �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية لنتخاب �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �ل�سركة وكان عدد 

ام �لأ�سا�سي لل�سركة وجب دعوة �جلمعية مرة  �ملرت�سحني �أقل من �لعدد �ملحدد فـي �لن

( �ستني يوما على �لأك من تاري �لنعقاد �مل�سار �إليه لنتخاب �لعدد  �أخرى خالل )

�ملتبقي. 

( 65 ) IOÉ``ŸG
�أن  �أي من قر�ر�ته عن طريق حم�سر بالتمرير على  �إ�سد�ر  �ل�سركة  �إد�رة  يجوز ملجل�ض 

تر�عى �ل�سو�بط �لآتية

ال مر�ت �سنويا. 1 - �أل يتجاوز عدد حالت �إ�سد�ر قر�ر�ته بالتمرير )3( 

2 - �أل يكون مو�سوع �لقر�ر يتعلق بالبيانات �ملالية �أو �ملو��سيع �ملحالة �إ �ملجل�ض من 

جلنة �لتدقيق. 

ائق �لالزمة لدر��سته على  3 - �أن يعر�ض �لقر�ر �ملر�د �إ�سد�ره وجميع �مل�ستند�ت و�لو

جميع �لأع�ساء و�لتوقيع عليه. 

4 - يجب �أن يدون كل ع�سو موقفه من �لقر�ر �سو�ء باملو�فقة �أو �لرف�ض و�أن يو�سح 

�أ�سباب رف�سه كتابة.

( 66 ) IOÉ``ŸG
يجب على �ل�سركة ت�سكيل جلنة للتدقيق وفقا لل�سروط و�ل�سو�بط �لآتية 

ـــة �أع�ســاء مــن جملـــ�ض �إد�رة �ل�سركـــة علــى �لأقــل. ال 1 - ت�سكــــل �للجنــــة مـــن )3( 

2 - �أن تنتخب �للجنة من بني �أع�سائها رئي�سا لها. 
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ـــر �جلمـــع بـــني رئا�سة �للجنة ورئا�ســـة جملـــ�ض �إد�رة �ل�سركــة �إذ� كان عدد  3 - يح

�لأع�ساء ل يقل عن )5( خم�سة �أع�ساء. 

�جتماعاتها  ون�ساب �سحة  ومكان  عملها  ام  ن �للجنة  ت�سكيل  قر�ر  يت�سمن  �أن   -  4

ومدة عملها وكيفـية �لقيام باأعمالها وو�جباتها.

( 67 ) IOÉ``ŸG
ري مبا�سرة فـي �ل�سفقات  ل يجوز �أن يكون لأي طرف ذي عالقة �أي م�سلحة مبا�سرة �أو 

ريها �ل�سركة حل�سابها �إل فـي �حلالتني �لآتيتني و�لعقود �لتي 

1 - �لعقود و�ل�سفقات �لعتيادية �لتي تدخل �ل�سركة طرفا فـيها فـي �سياق ن�ساطها 

�لعتيادي على �أل يح�سل �لطرف ذو �لعالقة على �أي ميزة. 

�لعقود  �لعتيادية  و�ل�سفقات  بالعقود  يقـــ�سد  �لبـــند  هـــذ�  تطبيـــق  ـــر��ض  ولأ

ري منقطع �أو متو��سل �لتي تربمها �ل�سركة ملز�ولة  و�ل�سفقات �ملتد�ولة ب�سكل 

ر��سها �لرئي�سية. �أ

2 - �لعقــود و�ل�سفقــات �لعتيادية �لتي تتم عن طريق �ملناق�سات �لعامة من خالل 

خالل  من  تتم  �لتي  تلك  �أو  �ملناق�سة  �سروط  عن  كامل  و�إف�ساح  حقيقي  طرح 

ة عرو�ض وذلك ح�سب �لإجر�ء�ت و�لأحكام �لتي  ال ��ستدر�ج ما ل يقل عن )3( 

ت�سعها جلنة �لتدقيق على �أن يكون �لعر�ض �ملقدم من �لطرف ذي �لعالقة هو 

�أف�سل �لعرو�ض.

ا ياأتي فـي تنفـيذ تلك �لتعامالت وفـي كلتا �حلالتني يجب �للتز�م 

1 - �أن تخ�سع تلك �لتعامالت ملر�جعة جلنة �لتدقيق قبل �لتعاقد.

2 - �حل�سول على مو�فقة جمل�ض �إد�رة �ل�سركة بناء على تو�سية جلنة �لتدقيق.

3 - �إحاطة �جلمعية �لعامة �لعادية علما بهذه �لتعامالت فـي �أول �جتماع يلي تلك 

�لتعامالت.

( 68 ) IOÉ``ŸG
ري �لعتيادية �أو �لتي ل تدخل فـي �سياق �لن�ساط �لعتيادي  يجوز �أن تكون �لتعامالت 

نتني معا مع �لأطر�ف ذوي �لعالقة بعد �حل�سول على مو�فقة �جلمعية  �أو �ل لل�سركة 

�لعامة �لعادية فـي كل تعامل على حدة و�أن يذكر فـيها جميع �لتفا�سيل �خلا�سة بهذ� �لتعامل. 
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( 69 ) IOÉ``ŸG
فـي حالة طلب مو�فقة �جلمعية �لعامة �لعادية وفقا لن�ض �ملادة )68( من هذه �لالئحة 

يجب �أن ي�ستمل �لطلب على �لآتي

1 - ��سم �لطرف ذي �لعالقة �مل�ستفـيد.

2 - طبيعة �لتعامل و�سروطه ومربر�ت �إجر�ئه.

3 - قيمة �لتعامل.

4 - مدة تنفـيذ �لتعامل.

5 - �إجر�ء تقييم م�ستقل فـي حالة �ل�سر�ء �أو �لت�سرف فـي �لأ�سول.

6 - بيانات �لعقد �أو �ل�سفقة.

7 - �أي بيانات �أخرى متعلقة بالتعامل.

( 70 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز ��سرت� �لطرف ذي �لعالقة فـي �لت�سويت د�خل �جلمعية �أو جمل�ض �إد�رة �ل�سركة 

ري مبا�سرة. على �أي قر�ر ب�ساأن �لتعامل �لذي يكون لهم فـيها م�سلحة مبا�سرة �أو 

( 71 ) IOÉ``ŸG
يجب على �ل�سركة مر�عاة �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية عند ت�سنيف �ل�سفقات 

و�لتعامالت و�لإجر�ء�ت �خلا�سة بتنفـيذها و�لإف�ساح عنها. 

å``dÉãdG ´ô``ØdG
»``fƒfÉ!dG QÉ``°ûà°ùŸG

( 72 ) IOÉ``ŸG
�إما من خالل تعيني  �أن يكون لديها م�ست�سار قانوين ويكون ذلك  �سركة  يجب على كل 

عامل متفر بال�سركة �أو �لتعاقد مع �أحد مكاتب �ملحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �مل�سجلة 

�إد�رة �ل�سركة تقرير �خليار �لأن�سب ح�سبما تقت�سيه طبيعة  فـي �ل�سلطنة وعلى جمل�ض 

عمل �ل�سركة وحجمها.

�أو �لتعاقد معه و�إنهاء خدماته وقبول ��ستقالته وعزله  ويتم تعيني �مل�ست�سار �لقانوين 

من قبل جمل�ض �إد�رة �ل�سركة.
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( 73 ) IOÉ``ŸG
ــب فـي تعيني م�ست�سار قانوين كعامل متفر فـيها �لتاأكد  يجـــب علـــى �ل�سركـــة �لتــي تر

من ح�سوله على موؤهل �لبكالوريو�ض �أو ما يعادله فـي �لقانون من جامعة معرتف بها.

( 74 ) IOÉ``ŸG
ر �جلمع بني �أعمال �مل�ست�سار �لقانوين و�أمانة �ل�سر لجتماعات �جلمعية �لعامة.  يح

�سر لجتماعات  �أمني  �ل�سركة  فـي  متفر  كعامل  �ملعني  �لقانوين  �مل�ست�سار  تعيني  ويجوز 
جمل�ض �إد�رة �ل�سركة. 

™``HGôdG ´ô``ØdG
»``(NGódG Ö``bGôŸG

( 75 ) IOÉ``ŸG
يجــب علــى كــل �سركة تعيني مر�قب د�خلي متفر فـي �ل�سركة �أو �لتعاقد مع �أحد مكاتب 
�لد�خلي  �لتدقيق  باأعمال  للقيام  �ل�سلطنة  فـي  �ملرخ�سة  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  �سركات  �أو 
�ل�سركة  �لأن�سب ح�سبما تقت�سيه طبيعة عمل  �ل�سركة تقرير �خليار  �إد�رة  وعلى جمل�ض 

وحجمها.
ويكـــون للمجلـــ�ض �سلطـــة تعيــني �ملر�قب �لد�خلي و�إنهاء خدماته وقبول ��ستقالته وعزله 

�أو �لتعاقد مع تلك �ملكاتب وذلك بناء على تو�سية جلنة �لتدقيق. 

( 76 ) IOÉ``ŸG
ي�سرتط فـي �ملر�قب �لد�خلي �ملعني كعامل متفر فـي �ل�سركة �أن يكون حا�سال على �لأقل 

على موؤهل �لبكالوريو�ض فـي �ملحا�سبة �أو �ملالية �أو ما يعادلها من جامعة معرتف بها. 

( 77 ) IOÉ``ŸG
يجب على جمل�ض �إد�رة �ل�سركة عند تعيني �ملر�قب �لد�خلي عن طريق �لتعاقد �خلارجي 

مر�عاة �لأحكام �لآتية
ر تقد  1 - �أن تقت�سر �لأعمال على تقد خدمات �لتدقيق �لد�خلي لل�سركة وح

�أي �أعمال د�خلية �أخرى لل�سركة. 

ر �جلمع بني �أعمال �لتدقيق �لد�خلي لل�سركة و�أعمال �لتدقيق �خلارجي. 2 - يح

ناء �لتدقيق. ة على �سرية �ملعلومات �لتي يتم �حل�سول عليها فـي �أ 3 - �ملحاف
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¢ù``eÉÿG ´ô``ØdG
äÉ``HÉ°ù)G Ö``bGôe

( 78 ) IOÉ``ŸG
بني  من  خارجي  ح�سابات  مر�قب  تعيني  �ل�سنوية  �لعادية  �لعامة  �جلمعيـــة  علـــى  يجـــب 

ز�ولة مهنة �ملحا�سبة و�ملر�جعة.  �ملرخ�ض لهم 

( 79 ) IOÉ``ŸG
يجب على مر�قب �حل�سابات �لقيام بالو�جبات �لآتية

هامه �ملهنية و�لفنية و�أن يحاف على �أ�سر�ر �ل�سركة. 1 - �لقيام 

�ملالية  �لتقارير  ملعايري  �أنها معدة طبقا  و�لتحقــق من  �ل�سركـــة  دفاتـــر  - فحــ�ض   2

من  يطر�أ  ما  مر�عاة  مع  �لدفاتر  لهذه  مطابقة  �ملالية  �لبيانات  و�أن  �لدولية 

تغيري�ت على هذه �ملعايري �لو�جب �تباعها فـي �إعد�د �لبيانات �ملالية.

3 - �حل�سول على �ملعلومات �لتي ير�ها �سرورية لتنفـيذ مهامه وعلى جمل�ض �إد�رة 

كينه من ذلك. �ل�سركة 

هامه. 4 - ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة و�لإدلء بر�أيه فـيما يت�سل 

( 80 ) IOÉ``ŸG
�ل�سنوية  �لعامة  �جلمعية  �إ  �حل�سابات  مر�قب  يقدمه  �لذي  �لتقرير  يكون  �أن  يجب 

م�ستمال على �لبيانات �لآتية

1 - بيان ما �إذ� كان �ملر�قب قد ح�سل على �ملعلومات �لتي ير�ها �سرورية لأد�ء مهامه.

2 - بيان ما �إذ� كانت �مليز�نية وح�سابات �لأرباح و�خل�سائر متفقة مع �لو�قع.

3 - بيان ما �إذ� كان �جلرد قد �أجري وفقا لالأ�سول.

4 - بيـــان مــــا �إذ� كانــــت �لبيانــــات �لـو�ردة فـي تقرير جمل�ض �إد�رة �ل�سركة متفقة مع 

ما ورد فـي دفاتر �ل�سركة.
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ام �لأ�سا�سي لل�سركة قد  الفات لأحكام �لقانون �أو �لن 5 - بيان ما �إذ� كانت هنا 

قائمة  تز�ل  ل  �ملخالفات  هذه  كانت  �إذ�  ما  بيان  مع  �ملالية  �ل�سنة  خالل  وقعت 

وذلك فـي حدود �ملعلومات �لتي تو�فرت لديه.

6 - تاري كتابة �لتقرير.

7 - ��سم مكتب �لتدقيق �لذي يعمل به �ملر�قب و��سم وتوقيع �ملر�قب وعنو�نه.

8 - �أي بيانات �أخرى حتددها �لوز�رة.

( 81 ) IOÉ``ŸG
وجب قر�ر من �جلمعية �لعامة �لعادية  يجب �إنهاء عمل مر�قب �حل�سابات فـي �ل�سركة 

فـي حالة �إلغاء �أو وقف �لرتخي�ض. 

( 82 ) IOÉ``ŸG
وجب قر�ر ي�سدر من �جلمعية �لعامة �لعادية   يجوز لل�سركة عزل مر�قب �حل�سابات 

وذلك وفقا لالإجر�ء�ت �لآتية

1 - تقد �قرت�ح عزل مر�قب �حل�سابات م�سببا قبل �لدعوة للجمعية �لعامة �لعادية.

�لعامة  �جلمعية  �نعقاد  قبل  و�أ�سبابه  عزله  باقرت�ح  �حل�سابات  مر�قب  �إخطار   -  2

�لعادية بـ )10( ع�سرة �أيام على �لأقل.

�نعقاد  �ل�سركة قبل  �إ  �أ�سباب عزله  رد على  تقد مذكرة  ملر�قـــب �حل�سابــات   -  3

ة �أيام على �لأقل. ال �جلمعية �لعامة �لعادية بـ )3( 

4 - يتو جمل�ض �إد�رة �ل�سركة قر�ءة مذكرة مر�قب �حل�سابات على �جلمعية �لعامة 

العادية.

وفـي جميع �لأحو�ل يلتزم مر�قب �حل�سابات �ملعني بالتوقيع على حم�سر �جلمعية �لعامة 

وجبها وفق �ملدد �ملحددة لنتهاء �ل�سنة �ملالية. �لعادية و�إنهاء �لأعمال �ملوكلة �إليه 

( 83 ) IOÉ``ŸG
ا ل يجاوز )4(  ديدها  تكون مدة عمل مر�قب �حل�سابات ل�سنة مالية و�حدة ويجوز 

�أربع �سنو�ت مالية متتالية ول يجوز بعد �نتهاء هذه �ملدة �لتعامل مع مر�قب �حل�سابات 

ذ�ته �إل بعد م�سي �سنة مالية.
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( 84 ) IOÉ``ŸG
يجوز للوز�رة مر�جعة �أعمال مر�قب �حل�سابات للتاأكد من �أن تدقيق �حل�سابات مت وفقا 

ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية. 

( 85 ) IOÉ``ŸG
�ملتعلقة  و�لبيانات  و�مللفات  بال�سجالت  �لحتفا  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  مكتب  على  يجب 

فـيها  دقق  مالية  �سنة  �آخر  من  �عتبار�  �سنو�ت  ع�سر   )10( عن  تقل  ل  لفرتة  بعمالئه 

ح�ساباتهم ويتم �حت�ساب تلك �ملدة من تاري �نتهاء �ل�سنة �ملالية.

وي�ستمر هذ� �للتز�م حتى لو مل يز�ول هذ� �ملكتب ن�ساطه. 

( 86 ) IOÉ``ŸG
يجب على �ل�سركة �لإف�ساح فـي �جلمعية �لعامة �ل�سنوية عن نوعية �لأعمال و�خلدمات 

ري قيامه بالأعمال �ملعتادة �مل�سندة �إليه وعن  و�لأتعاب �لتي تقا�ساها مر�قب �حل�سابات ن

ريها من �خلدمات �لتي يقدمها.

™``HGôdG ÜÉ``ÑdG
 #hC’G '``°üØdG

á``«dhDƒ°ùŸG IOhó``fi á``cô°ûdG 
#hC’G ´ô``ØdG

á``eÉY $É``µMCG
( 87 ) IOÉ``ŸG

ام �لإلكرتوين مرفقا به �لآتي يقدم طلب ت�سجيل �ل�سركة حمدودة �مل�سوؤولية عرب �لن

1 - عقد تاأ�سي�ض �ل�سركة. 

2 - حم�سر �جتماع �ل�سركاء فـي حال كان �أحد �ل�سركاء �سخ�سا �عتباريا.

3 - ن�س من �مل�ستند�ت �لثبوتية لل�سركاء و�ملديرين. 

( 88 ) IOÉ``ŸG
يتو �مل�سجل فح�ض طلب �لتاأ�سي�ض و�ملو�فقة على �لطلب فـي حالة ��ستيفاء �ل�سروط �ملقررة. 
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»``fÉãdG ´ô``ØdG
¢ü``°ü)G »``a ±ô``°üàdG

( 89 ) IOÉ``ŸG
مع مر�عاة �أحكام �ملادة )248( من �لقانون يجب ن�سر كل ت�سرف فـي ح�س�ض �ل�سركاء عرب 

ام �لإلكرتوين بعد ت�سجيله لدى �مل�سجل. �لن

( 90 ) IOÉ``ŸG
مع مر�عاة �أحكام �ملادة )262( من �لقانون يجب ن�سر قر�ر تخفـي�ض ر�أ�ض مال �ل�سركة عرب 

ام �لإلكرتوين مع ن�سره فـي �سحيفة حملية يومية بعد ت�سجيله لدى �مل�سجل. �لن

 å``dÉãdG ´ô``ØdG
á``«dhDƒ°ùŸG IOhó``fi á``cô°ûdG IQGOEG

( 91 ) IOÉ``ŸG
ل يجـــوز لل�سركـــاء فــــي �سركـــة حمـــدودة �مل�سوؤولـــية تعيني مدير يعمل فـي �سركة �أخرى 

�إل بعد �إنهاء خدماته فـي �ل�سركة �لتي يعمل فـيها. 

تلك ح�س�سا فـي �ل�سركة �لتي مت  وي�ستثنى من ذلك تعيني �ملديرين فـي �ل�سركات �لتي 

تعيينه فـيها. 

( 92 ) IOÉ``ŸG
مع مر�عاة �أحكام �ملادة )263( من �لقانون يجب عند تقد طلب تعيني من يتو �إد�رة 

ام �لإلكرتوين مرفقا به �لآتي  ري �ل�سركاء ت�سجيله عرب �لن �ل�سركة من 

1 - �ملو�فقة �لكتابية من �ملدير �ملر�د تعيينه. 

ري �لعماين �ملر�د تعيينه. 2 - �ملو�فقة �لكتابية من �ساحب �لعمل �لذي يعمل لديه �ملدير 

( 93 ) IOÉ``ŸG
�أو �ملديرين عرب   مع مر�عاة �أحكام �ملادة )273( من �لقانون يجب ن�سر قر�ر عزل �ملدير 

ام �لإلكرتوين بعد ت�سجيله لدى �مل�سجل. �لن
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 »``fÉãdG '``°üØdG
ó``MGƒdG ¢ü``î°ûdG á``cô°T

( 94 ) IOÉ``ŸG
ائق تاأ�سي�ض �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد ويجوز للموؤ�س�ض �إعد�د عقد  تعد �لوز�رة منوذجا لو

ا ل يتعار�ض مع �أحكام �لقانون على �أن ي�ستمل على �لبيانات �لآتية  تاأ�سي�ض 

1 - ��سم �ل�سركة ومركز عملها �لرئي�سي. 

2 - مقد�ر ر�أ�ض مالها وبيان �حل�س�ض �لنقدية �أو �لعينية وقيمتها.

3 - ��سم مالك �حل�س�ض. 

ر�ض �ل�سركة.   - 4

5 - تاري تاأ�سي�ض �ل�سركة ومدتها. 

6 - ��سم مدير �ل�سركة وبياناته �ل�سخ�سية و�سالحياته. 

 . 7 - تاري بد�ية ونهاية �ل�سنة �ملالية لل�سركة وتاري �سنتها �ملالية �لأو

( 95 ) IOÉ``ŸG
يتاألف ��سم �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد من ��سم �ملوؤ�س�ض فـي حال كونه �سخ�سا طبيعيا �أو من 

�أي كلمة �أو عبارة �سريطة �أل يكون �ل�سم م�سلال لغر�سها �أو هويتها �أو هوية موؤ�س�سها. 

ويجب �أن يتبع ��سم �ل�سركة �أينما ظهر بعبارة " �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد " �أو "�ض.�ض.و".

( 96 ) IOÉ``ŸG
�أك من �سركة لل�سخ�ض �لو�حد  �أ�س�ست �ل�سركة �لو�حدة �ململوكة ل�سخ�سني فاأعلى  �إذ� 

تلفة. ر��ض �سركات �ل�سخ�ض �لو�حد  يجب �أن تكون �أ

-39-


