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 األساسي للنظام معدل عقد

  ش.م.ع.م لشراء الطاقة والمياه شركة العمانيةال

 

م ، وبناء 1111من  شهـر ديسمبر من عام  11هـ ، الموافق 4111من شهـر شوال من عام  11إنه في يوم 

 8هـ الموافق 4111من شهـر  ربيع األول  من عام  11على موافقة مجلس الوزراء الموقر الصادرة في يوم 

ً ألحكام قانون الشركات م، قد تم تأس1111من شهـر  يونيو من عام  يس شركة مساهـمة عمانية مقفلة طبقا

بإصدار قانون سوق رأس المال  81/98وتعديالته ، وأحكام المرسوم السلطاني رقم  71/ 1التجارية رقم 

 ، مار رأس المال األجنبي وتعديالتهبإصدار قانون استث  411/91وتعديالته وأحكام المرسوم السلطاني رقم 

ام األساسي والعقد وذلك وفقاً وأحكام النظ 4م وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتطبه بهوإلى قانون تنظي

 للمواد التالية:
 

 الهيكل القانوني للشركة

 (4) المادة

 اسم الشركة

 

 ش.م.ع.م شركة العمانية لشراء الطاقة والمياهال:  الشركة سمإ يكون 
 

 

 (1) المادة

 المركز الرئيسي  للشركة

 

 1.عمان سلطنة – مسقط افظةحم في القانوني ومقرهـا للشركة الرئيسي المركز يكون
 

 

 (1) المادة

 مدة الشركة

 
 

 . والصناعة التجارة بوزارة التجاري السجل في قيدهـا تاريخ من تبدأ محددة غير الشركة مدة

 

 

 (1) المادة

 الشركةأغراض 

                                                 

 1141إضافة هذه اإلشارة بموجب عقد تعديل النظام األساسي في عام تم  4 

 م1141ديل النظام األساسي في عام تعديل هذه المادة بموجب عقد تع تم 1 
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تلتزم الشركة عند القيام باألغراض التي أنشأت من أجلها باألحكام المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لها 

وبما تحدده السلطة التنظيمية المنشأة بموجب قانون تخصيص وتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به 

 )قانون القطاع(. 

 

 تتمثل أغراض الشركة فيما يلي:

 

سعة إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلبات المعقولة على الكهرباء في سلطنة عمان بالتنسيق مع  توفير .أ 

تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه قانون ل شركة كهرباء المناطق الريفية ، وذلك طبقا

 والرخصة الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء.المرتبطة 
 

ً للحد ا .ب  ألقصى الذي يتفق مع الشراء اإلقتصادي من السعة اإلنتاجية توفير إنتاج مياه التحلية وفقا

 والناتج من مياه التحلية والكهرباء.
 

التعاون مع شركة كهرباء المناطق الريفية في شأن التخطيط المستقبلي للطلب المعقول على الكهرباء  .ج 

 وما يلزم ذلك من سعة جديدة.
 

ما يكون مطلوباً بالتنسيق مع الشركة العمانية لنقل تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيف .د 

 الكهرباء.
 

ً إلتفاق يبرم لهذا الغرض ويحدد فيه مقابل هذا التزويد  .ه  تزويد قسم المياه بمياه التحلية بالجملة طبقا

 الشروط الالزمة لذلك مع ضمان بيع مياه منزوعة المعادن لجهات أخرى.
 

ابل تعرفة التزويد بالجملة وضمان إتاحة اإلمدادات الكافية من مد الشركات المرخصة بالكهرباء مق .و 

 الكهرباء لهذه الشركات لتتمكن من تلبية كامل الطلب على الكهرباء.
 

ً ألحكام المادة ) .ز  تنظيم وتخصيص قطاع ( من قانون 441إستيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية وفقا

 .(78/1111السلطاني رقم )الكهرباء والمياه المرتبطة به بموجب المرسوم 
 

تغطية الحاجة للسعة الجديدة وذلك بإنشاء محطات جديدة يكون تصميمها وبناؤها وتمويلها وتملكها  .ح 

 وتشغيلها من المستثمرين المحليين واألجانب.
 

أن تكون السعة اإلنتاجية والناتج والخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات األخرى تم شراؤها أو  .ط 

 ول عليها وإدارتها على أساس الشراء اإلقتصادي.الحص
 

إصدار التعليمات لشركة مشروع صاللة بتحويل أصول شبكتها إلى شركة الكهرباء القابضة وذلك  .ي 

 عند إنهاء إتفاقية اإلمتياز او إنتهاء مدتها.
 

المرتبطة  تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياهقانون تنفيذ اية مهام اخرى تناط اليها وفقا ل .ك 

 والرخصة الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء.
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أن تقبل تحويل العقود المبرمة من قبل وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه بما في ذلك العقود الخاصة  .ل 

بالطاقة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وما يتم إنتاجه من ذلك والتي يتم تحديدها في مشروع 

سيتم بموجبه تحويل أصول وموجودات وزارة اإلسكان والكهرباء والمياه الخاصة  التحويل الذي

 بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
 

 به تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطةتدبير الخدمات المساعدة وفقا لما يتطلبه قانون  .م 

 والرخصة الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء.
 

 د لغرض امداد المرخص لهم بالتوليد او بالتوليد والتحلية. شراء الوقو .ن 

   

 .تنفيذ المهام المناطة اليها والمتعلقة  باتفاقيات مشروع  صالله .س 

 

 تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة بهتنفيذ اية مهام اخرى مناطه اليها وفقا لقانون  .ع 
 

 

-:التاليه باألعمال القيام بواجباتها مقياوال أغراضها تحقيق سبيل في للشركة يحق  

 

 المياه تحلية وطاقة الكهرباء توليد طاقة شراء عقود الحصر، سبيل على وليس ذلك في بما العقود إبرام .4

 األخرى واألشياء الوقود وشراء المساعدة الخدمات وشراء المحاله، والمياه الكهرباء من إنتاجه يتم وما

 .االقتصادي الشراء أسلوب ذلك في الشركة تعتمد أن  على الشركة إليها تحتاج التي
 

 عن مطلوبا ذلك يكون عندما المياه وتحلية الكهرباء لتوليد جديدة إنتاجية طاقة أي شراء تمويل تأمين .1

 .االجنبي أو/ و المحلي الخاص القطاع طريق
 

 بالطريقة الشركة على مالتزا أو دين أي تدفع أو تضمن أو الشركة ألغراض األموال وتوفر تقترض أن .1

 .ووزارة المالية القابضة الكهرباء شركة مع التنسيق بعد وذلك مناسبة تراها التي
 

 أو التزامات أية وضد مصالح أو أشياء أو موجودات أو أمــالك أية مناسبة تراها التى بالطريقة تؤمن أن .1

 .الشركة لصالح شخص أي وصحة حياة على تؤمن كما شخص أي أو الشركة على تقع محتملة خسائر
 

 .نوعها كان مهما حقوق أو منقوالت أو عقارية أمالك  بأي وتتعامل وتحصل كانت طريقة بأية تحوز أن .1
 

 من جزء أو جميع وتتولى الموجودات من جزء أي أو جميع على وتحصل كانت طريقة بأية تحوز أن .1

 يمكن  أو ممارستها للشركة جوزي أعمال أية مباشرة ينوي أو يباشر شخص بأي الخاصة االلتزامات

 .الشركة بأعمال لعالقتها ممارستها
 

 وبوالص والكمبياالت االذنية السندات وتصدر وتنفذ وتتداول وتخصم وتجير وتقبل وتحرر تسحب أن .7

 .التحويل أو للتداول قابلة مستندات وأية الدين وسندات والتعهدات الشحن
 

 للدولة اإلداري الجهاز  وحدات مع ترتيبات أية في تدخل أن طاع،الق قانون في الواردة القيود مراعاة مع .8

 .الشركة أغراض تحقيق بهدف األشخاص أو الشركات أو
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 من جزء أي في او جميع في كانت طريقة بأية تتصرف أن ترخيصها، في الواردة األحكام مراعاة مع .9

 .مصالحها من مصلحة أي في أو الشركة موجودات
 

 اإلدارة مجلس أعضاء يرى نشاطات أو عمالأ أي تباشر أن القطاع قانون في لواردةا القيود مراعاة مع .41

 .الشركة لمصلحة مباشرة غير أو مباشرة بطريقة بها القيام الممكن من انه
 

 .الشركة أغراض لتحقيق الالزمة والموافقات التصاريح و االذونات على للحصول بالطلبات تتقدم أن .44
 

 .عملها مجاالت في لها والمكملة بها المرتبطة و أغراضها لتحقيق الزمةلا التصرفات جميع مباشرة .41
 

 جميع إلدارة خارجها أو عمان سلطنة داخل شركات أو أفراد مع العقود تبرم أن الشركة أهداف ولدعم .41

 .أجنبية أو/ و محلية خبرة مصادر قبل من اإلدارة تلك في للمساعدة أو ونشاطاتها أعمالها من جزء أو
 

 والصفقات العقود جميع وتبرم التصرفات بجميع تقوم ان القطاع، قانون في الواردة القيود اعاتمر مع .41

 الشركات في مصلحة أي تملك اال على أعمالها النجاز والمالئمة والمناسبة الالزمة األعمال وجميع

 .القطاع قانون بموجب المنشأة األخرى
 

 والرخصة القطاع قانون أحكام بموجب بها المناطة واجباتال وتنفيذ بأعمال بالقيام الشركة تلتزم عموما .41

 .الكهرباء تنظيم هيئة من الصادرة

ة وأية يكة ممارسة نشاط األستيراد والتصدير للمعدات واآلالت واألجهزة الكهربائية والميكانيكوللشر  .41

 معدات أو مواد أخرى تحتاجها لغايات تنفيذ مشاريعها.

 

 

 (1) المادة

 رأس مال الشركة

 

ر.ع( خمسمائة الف لاير عماني موزعة على عدد  111,111بمبلغ ) المصدر حدد رأس مال الشركة .أ

سهم القيمة االسمية للسهم الواحد لاير عماني واحد، جميع اسهم  سهم( خمسمائة الف 111,111)

 .الشركة ذات قيمة أسمية

 

سهم( من رأس المال بنسبة  199,911كتتبت شركة الكهرباء القابضة ) ش.م.ع.م( باسهم عددهـا )إ .ب

 من راس المال. 99.99%

 

 .من راس المال %1.14سهم من رأس المال بنسبة  11كتتبت وزارة المالية بأسهم عددها إ .ج

 

 

 (1) المادة



 

 92من  8  صفحة    

 شهادات و صكوك االسهم
 

 من عضوان عليها ويوقع خاصا رقما سهم كل ويعطى أسمية األسهم وتكون بوثائق الشركة أسهم تتمثل .4

 .الشركة بختم وتختم اإلدارة جلسم أعضاء
 

 واحد شخص من ألكثر ملكيته تكون وال السهم تجزئة يجوز ال. االسمية القيمة بذات تكون األسهم جميع .1

 أسمه يرد الذي الشخص هو واحد بممثل الورثة يمثل أن على الميراث طريق عن ملكيته حالة في إال

 الناتجة االلتزامات عن والتضامن بالتكافل مسؤولون المشتركون األسهم مالكو ويعتبر السجل في أوال

 . المشتركين المالكين جميع من تجييرا يستلزم السهم تحويل أن كما الملكية هذه عن
 

التي يجب أن تظل ملكيتها ويجوز ألي شخص شراء أسهم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ال  .1

تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء قانون من ( 41ادة رقم )وذلك وفقا لما نصت عليه الم بالكامل للحكومة

 .به والمياه المرتبطة
 

 

 (7) المادة

 الحقوق المالزمة لحق ملكية االسهم
 

 في عنها المعلن األرباح أنصبة بقبض والحق ملكيتها لحق ومالزمة متساوية بحقوق األسهم جميع تتمتع

 عند الشركة موجودات توزيع في اإلشتراك في والحق يدةجد بأسهم باإلكتتاب األفضلية وحق العامة الجمعية

ً  األسهم بيع في الحق و التصفية  والخسائر األرباح وحساب الشركة ميزانية على باإلطالع والحق للقانون وفقا

 هذه في ويقترع يشترك وبأن العامة الجمعيات إلى الدعوات المساهم يبلغ بأن والحق المساهمين وسجل

ً  الجمعيات  مجلس أو العامة الجمعية تتخذها قرارات أي بطالإ بطلب يتقدم بأن والحق وكيل بواسطة أو شخصيا

ً  كان إذا اإلدارة  اإلدارة مجلس أعضاء يقاضى بأن الحق و الداخلي لنظامها أو الشركة لنظام أو للقانون مخالفا

 قانون من(  441)  المادة امبأحك عمالً  الشركة عن نيابة أو المساهمين عن نيابة الشركة حسابات ومراقبي

 .تعديالتهو1/4971رقم  التجارية الشركات
 

 

 (8) المادة

 انتقال ملكية األسهم
 

 سجل في الملكية إنتقال تدوين ويجب ، المالية لألوراق مسقط سوق سجالت في بإثباتها األسهم ملكية تنتقل

 األسهم وعدد المختار إقامته ومحل يتهوجنس المساهم أسم يتضمن أن يجب والذي ، الشركة لدى المساهمين

ً  شخص أي الشركة تعتبر وال ، وأرقامها يملكها التي  ، المساهمين سجل في ملكيته تدون مالم فيها ألسهم مالكا

  دون ، الضرورية المستندات إستالمها تاريخ من أيام ثالثة خالل مقابل بال الملكية إنتقال تسجيل الشركة وعلى

 . الملكية شهادات إصدار بلمقا مبالغ أي قبض
 

 

  ((99))  المادةالمادة



 

 92من  2  صفحة    

 إصدار األسهم

 

 القيمة من % 1 حدود في إصدار مصاريف إضافة ويجوز األسمية قيمتها من باقل األسهم تصدر أن يجوز ال

 مصاريف تغطية بعد الفائض يضاف األسمية القيمة من أعلى بقيمة األسهم صدرت وإذا ، للسهم األسمية

 الشركات قانون من 411 المادة احكام وفق ينشا خاص إحتياطي إلى أو القانوني تياطياإلح لحساب اإلصدار

 . وتعديالته1/4971رقم   التجارية

 
  

  ((4411))  المادةالمادة

 حقوق وإلتزامات دائني المساهم أو ورثته

 

 اوراقها أو الشركة دفاتر على األختام وضع األسباب من سبب ألي يطلبوا أن دائنيه أو المساهم لورثة يجوز ال

 إدارة في الوجوه من وجه بأي يتدخلوا أن لهم يجوز ال كما ، تصفيتها أو قسمتها يطلبوا أن وال ممتلكاتها أو

 وإلى الختامية وحساباتها الشركة جرد قوائم إلى يرجعوا أن حقوق من لهم ما مباشرة عند عليهم بل الشركة

  . العامة الجمعية قرارات

  

  ((4444))  المادةالمادة

 مساهممسؤولية ال

 

 أو العامة للجمعية يجوز وال ، فيها اكتتب التي لألسهم األسمية القيمة حدود في إال مسؤوالً  المساهم يكون ال

 وقرارات نظامها قبول الشركة ألسهم المساهم ملكية على حتما ويترتب المساهم إلتزامات زيادة اإلدارة لمجلس

 . العامة جمعيتها

 

  ((4411))  مادةمادةالال

 أو تخفيضه زيادة رأس المال

 

 مجلس من بقرار يجوز كما به، المرخص المال رأس زيادة العادية غير العامة الجمعية من بقرار يجوز

 المصدر المال رأس زيادة تتم أن ويجب به المرخص المال رأس حدود في المصدر، المال رأس زيادة اإلدارة

 أن يمكن كما تكن لم كأن اعتبرت وإال بالزيادة المرخص القرار لصدور التالية سنوات الخمس خالل فعال

 تكبدت قد الشركة كانت إذا أو حاجتها يفوق كان إذا الشركة رأسمال تخفيض العادية غير العامة الجمعية تقرر

 الشركات قانون يحدده الذي األدنى الحد من أقل إلى المال رأس تخفيض حال بأي يمكن ال أنه غير خسائر،

 يوميتين جريدتين في الشركة رأسمال بتخفيض القاضي القرار نشر يجب. تهوتعديال1/4971رقم  التجارية

 خالل اعتراضاتهم تقديم إلى كتابي إخطار بموجب الشركة دائني جميع دعوة مع متتاليتين ولمرتين األقل على

 إليها مشارال يوما الستين مدة انقضاء بعد إال نافذا المال رأس تخفيض يصبح ال. اإلخطار تاريخ من يوما ستين

  .مالئمة ضمانات بإعطائهم وإما ديونهم بتسديد إما المعترضين الدائنين جميع إرضاء تم قد يكون أن وبعد



 

 92من  11  صفحة    

  

  

  

  ((4411))  المادةالمادة

 السندات التي تصدرها الشركة

 

 مقابل للتداول قابلة سندات العام اإلكتتاب طريق عن تصدر أن العادية غير العامة الجمعية من وبقرار للشركة

  التجاريةالتجارية  الشركاتالشركات  قانونقانون  فيفي  عليهاعليها  المنصوصالمنصوص  لالحكاملالحكام  السنداتالسندات  هذههذه  وتخضعوتخضع ، تقترضها التي الغالمب

شأن ضوابط إصدار شأن ضوابط إصدار ( ب( ب11111111//419419وكذلك القرار الوزاري رقم )وكذلك القرار الوزاري رقم )  لهله  تنفيذاً تنفيذاً   الصادرةالصادرة  والقراراتوالقرارات  وتعديالتهوتعديالته

    ..به لمرتبطةتنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه ا( من قانون ( من قانون 411411، واحكام المادة رقم )، واحكام المادة رقم )السندات السندات 



 

 92من  11  صفحة    

  

      للشركةللشركة  التنفيذيةالتنفيذية  واالدارةواالدارة  االدارةاالدارة  مجلسمجلس

 

 ((4411))  المادةالمادة

 تشكيل مجلس اإلدارة

 

موون المسوواهمين أو غيوورهم  علووى أن  أعضوواء (1خمسووة ) موون يتكووون إدارة مجلووس الشووركة إدارة يتووولى .أ

ريا أو غلبية أعضاء المجلس من الذين ال يقومون بعمل بالشركة يتقاضون عنوه مقوابال ماديوا شوهأتكون 

 1سنويا بصفة ثابتة.

 

 والشووروط بالقواعوود  االعتباريووة االشووخاص ممثلووي أو االدارة مجلووس اعضوواء إنتخوواب شووأن فووي يعموول .ب

( مون قوانون الشوركات التجاريوة 91موع مراعواة أحكوام الموادة )  والصوناعة التجوارة وزير من الصادرة

 مجلس ادارة الشركة ما يلي:يشترط فيمن يشغل عضوية وخالل بما يتضمنة هذا النظام اإلودون 

 

 عاماً. 14األ يقل عمره عن  .4

 

أال يكووون عضووواً فووي مجلووس إدارة شووركة مسوواهمة عامووة أو مقفلووة مركووز عملهووا الرئيسووي سوولطنة   .1

 ُعمان تمارس أغراضاً مشابهة ألغراض الشركة.

 

 أحكام القانون.فالس وفق اإلعسار أو اإلأال يكون قد حكم عليه بإعساره أو إفالسه ما لم تنته حالة  .1

 

 أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة شائنه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. .1

 

 أال يكون عاجزاً عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مديناً لها. .1
 

 .يحظر الجمع بين مناصب الرئيس التنفيذي / المدير العام ورئيس مجلس االدارة .1
 

 فوي عضوا كان من الشركة إدارة مجلس في اعتباري لشخص ممثال أو عضواً  يكون أن ألحد يجوز ال .ج

 يكوون أن أو عموان سلطنة في الرئيسي عملها مركز عامة مساهمة شركات أربع من أكثر إدارة مجلس

 ً  شوركة إدارة مجلوس عضووية بوين يجمع أن أو الشركات هذه من شركتين من أكثر إدارة لمجلس رئيسا

 .  سلطنةعمان في الرئيسي عملهما مركز  يكون ةمتشابه أغراضا انتمارس مقفلة وأخرى عامة مساهمة
 

وقانون  وتعديالته 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون حكامأل وفقا االدارة مجلس أعضاء تعيين يتم .د

 1 .تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطه به

                                                 

 م1144في عام  م األساسيعقد تعديل النظاتعديل هذا البند بموجب تم  1 

 م1141ديل النظام األساسي في عام تعتعديل هذا البند بموجب عقد تم  1 



 

 92من  19  صفحة    

 

  ((4411))  المادةالمادة

 مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

 

 عن الناتجة األضرار عن يروالغ المساهمين أو الشركة تجاه مسؤولون اإلدارة مجلس أعضاء يكون .أ

 يرتكبونه إهمال أو غش أي وعن صالحياتهم حدود تتجاوز التي أعمالهم وعن للقانون المخالفة أعمالهم

 .معينة ظروف في المتبصر الشخص تصرف تصرفهم عدم عن وكذلك مهامهم اداء في
 

 من كال تجعل أن صةالمخت للمحكمة يعود السابقة بالفقرة عمال عضو من أكثر مسؤولية ترتبت إذا  ..بب

 المختصة المحكمة ترتئيه لما وفقا منها جزء عن أو األضرار جميع عن مسؤوالً  المذكورين األعضاء

  .القضية ظروف إلى بالنظر
  

 تكن لم وكأنها باطلة اإلدارة مجلس أعضاء مسؤولية من بالحد تقضي التي والنصوص األحكام تعد  ..جج

 بها المحكوم والمبالغ التكاليف اإلدارة مجلس أعضاء نم عضو أي إلى تعيد أن الشركة على ويترتب

 الشركة إدارة في بها قام أعمال عن ترتبت مسؤوليته أن بسبب عليه تقام جزائية أو مدنية دعوة أي في

  .المسؤولية من يعفيه الدعوى هذه في نهائي حكم صدور حالة في وذلك
  

  حالةحالة  فيفي  وتعديالتهوتعديالته49714971//11رقم رقم   التجاريةالتجارية  اتاتالشركالشرك  قانونقانون  منمن( ( 441441))وو( ( 419419))  المادتينالمادتين  احكاماحكام  وتطبقوتطبق   ..دد

    ..من نفس القانونمن نفس القانون  الفصل السادسالفصل السادس  المنصوص عليها فيالمنصوص عليها في  حكامحكامالالمع مراعاة امع مراعاة ا  ذلكذلك  مخالفةمخالفة
  

  

  ((4411))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  أعضاءأعضاء  ضدضد  الدعوىالدعوى  إقامةإقامة

  

رقم رقم   التجاريةالتجارية  الشركاتالشركات  قانونقانون  مع مراعاة االحكام المنصوص عليها في الفصل السادس منمع مراعاة االحكام المنصوص عليها في الفصل السادس من

 أنه ترى اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أي على الدعوى تقيم أن في الحق للشركة..يالتهيالتهوتعدوتعد49714971//11

 العادية العامة الجمعية أو اإلدارة مجلس ويتخذ السابقة المادة بأحكام عمال أصابتها التي األضرار عن مسؤول

 نفقات يدفع بأن ضهبتفوي يقضي كما الشركة عن نيابة الدعوى لمالحقة شخص بتعيين يقضي الشأن بهذا قرار

 العامة الجمعية تأخذ لم وإذا اإلدارة مجلس أعضاء مقاضاة يقترح أن مساهم ولكل ، الشركة أموال من الدعوى

 المساهم إلى تعاد أن يجب الدعوى هذه نجحت فإذا ، الشركة عن نيابة الدعوى يقيم أن له يحق بإقتراحه العادية

    ..الشركة إلى الرصيد يدفع أن على بها ومالمحك األموال من الدعوى ومصاريف نفقات
 

  

  ((4477))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  أعضاءأعضاء  ضدضد  الدعوىالدعوى  إلقامةإلقامة  المحددالمحدد  التاريخالتاريخ

  

 ممارستهم أثناء بها قاموا التي األعمال بشأن ورثتهم أو اإلدارة مجلس أعضاء على الدعوى إقامة يجوز ال



 

 92من  13  صفحة    

 مجلس فيها قدم التي العامة الجمعية إنعقاد ختاري من سنوات خمس مدة خالل الدعوى قدمت إذا إال مهامهم

ً  اإلدارة  بحق المقدمة الشكوى سبب هو الذي التقصير أو الفعل تشمل التي المدة عن الشركة عمليات عن حسابا

 .العضو
 

 

  ((4488))  المادةالمادة

 حظر اشتراك عضو مجلس اإلدارة في إدارة أعمال تجارية منافسة للشركة

 

 الجمعية بموافقة إال الشركة لنشاط منافس تجاري عمل أي إدارة في يشترك أن اإلدارة مجلس لعضو يجوز ال

 الشركة موظفي من أي أو اإلدارة مجلس لعضو يجوز ال كما سنوياً، الموافقة هذه تجدد أن على العادية العامة

 ألحد أو القصر إلوالده أو له مصلحة تحقيق في وظيفته أو منصبه بحكم معلومات من إليه يصل ما يستغل أن

 منهم ألي يكون أن يجوز ال كما ، للشركة المالية األوراق في التعامل نتيجة الرابعة الدرجة حتى أقاربه

 التي المالية االوراق أسعار في تأثير أحداث بها يراد بعمليات تقوم جهة أي مع مباشرة غير أو مباشرة مصلحة

 وتعديالته 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون من( 417)و( 8) المادتين أحكام وتطبق. الشركة أصدرتها

 ( من قانون الشركات نفسه.411مع مراعاة احكام المادة ).  ذلك مخالفة حالة في

  

  

  ((4949))  مادةمادة

 المصالح الخاصة ألعضاء مجلس اإلدارة

 

 مباشرة غير أو مباشرة مصلحة بالشركة العالقة ذوي االطراف من أو اإلدارة مجلس لعضو يكون أن يجوز ال

 ان على معهم والعقود الصفقات بعض اجراء يجوز ذلك من وإستثناء لحسابها، أوعقود صفقات من تجريه فيما

 المقصود القرار هذا ويبين المال، لسوق العامة الهيئة من قرار بها يصدر التي للضوابط وفقا ذلك يكون

    .والعقود الصفقات هذه عن اإلفصاح وقواعد العالقة ذوى باإلطراف
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

 مدة والية مجلس اإلدارة

 

 من أكثر همإنتخاب إعادة جواز مع االكثر على سنوات(  1)  اإلدارة مجلس أعضاء والية مدة تكون .أ

 الجمعية إنعقاد تاريخ الى االنتخاب فيها تم التى الجمعية إنعقاد تاريخ من الوالية مدة وتحسب. مرة

 .هاتلي التى الثالثة السنوية العامة

 إلى القانون بحكم العضوية تمد الثالث السنوات مدة الثالثة السنوية العامة الجمعية إنعقاد جاوز وإذا .ب

 عليها المنصوص السنوية العادية الجمعية إلنعقاد المحددة المدة ذلك يجاوز ال ان على إنعقادها تاريخ

 .هوتعديالت 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون من( 411) المادة في

 

 



 

 92من  14  صفحة    

 

  ((1414))  المادةالمادة

 شغر مركز عضو من اعضاء مجلس االدارة

 

 الشاغرة األماكن ملء يتم نائبه أو االدارة مجلس رئيس أو اإلدارة مجلس أعضاء من عضو مركز شغر إذا

 ً تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء قانون قانون و هوتعديالت 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون ألحكام وفقا

  11.. به لمياه المرتبطةوا
  

 

 (11) المادة

 النصاب القانوني الجتماعات مجلس االدارة

 

ً  اإلدارة مجلس اجتماع يكون ال علوى أن  ممثلوين أو حاضورين األقول علوى عضواءاال نصوف كوان إذا إال قانونيا

   1.جتماعاال في عنه ينوب من أو الرئيس بينهم يكون من
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

 نصاب إصدار القرارات

 

 األصوات تساوي وعند الجلسة في الحاضرين أعضائه من نسبيةال باألكثرية قراراته اإلدارة مجلس يصدر

 األرباح وحساب الميزانية وإقرار األرباح توزيع حاالت غير وفي ،  الرئيس منه الذي الجانب يرجح

 إجتماع لعقد الحاجة دون القرارات تتخذ أن يجوز الحسابات ومراقبي اإلدارة مجلس وتقارير والخسائر

  .كتابة المجلس أعضاء أغلبية عليها وافق ما ذاإ وذلك اإلدارة لمجلس
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  واليتهواليته  ومدةومدة  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  رئيسرئيس  اختياراختيار

 

ً ألحكام قانون الشركات التجارية رقم  وتعديالتة وال يجوز أن 7/4971يتم تعيين رئيس لمجلس اإلدارة وفقا

  7.تعيينهعادة كعضو مجلس إدارة مع إمكانية إ تهتفوق مدة والي
 

                                                 

 م1141في عام عقد تعديل النظام األساسي تعديل هذه المادة بموجب تم  1 

 م1141تعديل هذه المادة بموجب عقد تعديل النظام األساسي في عام تم  1 

 م1141تعديل هذه المادة بموجب عقد تعديل النظام األساسي في عام تم  7 
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  ((1111))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  اجتماعاتاجتماعات
 

 لإلنعقاد المجلس يدعو أن الرئيس وعلى وقت أي في إجتماعاته لعقد المجلس الرئيس يدعو أن يمكن .أ

 أو الطلب هذا يلبي أن الرئيس على تعذر إذا ، المجلس أعضاء من اكثر أو عضوان ذلك إليه يطلب عندما

 .اإلدارة مجلس أعضاء من عضوين أي قبل من لإلجتماع الدعوة تتم كذل في يرغب لم إذا
 

 أربعة اجتماعين كل بين يكون ان على الشركة ادارة لمجلس السنة في األقل على إجتماعات أربع تعقد .ب

 .األكثر على اشهر
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  المجلسالمجلس  إجتماعاتإجتماعات  محاضرمحاضر  تدوينتدوين

 

االعضاء  و المجلس رئيس يوقعه خاص سجل في ونوتد محاضر في وقراراته المجلس مداوالت تثبت

  .اآلخرين
  

 

  ((1717))  المادةالمادة

  االدارةاالدارة  مجلسمجلس  أختصاصاتأختصاصات

 

 

  ::يلييلي  فيمافيما  االدارةاالدارة  مجلسمجلس  اختصاصاتاختصاصات  تتمثلتتمثل

  

 أغراضها يحقق بما للشركة التقديرية والموازنة واالدارية والمالية التجارية السياسات إعتماد .أ

 . وتنميتها مساهميها حقوق على والمحافظة
 في بأنشطتها والقيام الشركة أهداف لتنفيذ الخرى فترة من وتحديثها ومراجعتها الالزمة الخطط وضع .ب

 . تأسيسها من الغرض ضوء
 من الغرض ضوء في الشركة وأهداف يتفق بما العمل سير حسن من والتأكد التنفيذية إالدارة مراقبة .ج

 . تأسيسها
 تعيين لكوكذ إالدارة، لمجلس رئيسا منهما أي يكون ال أن على العام المدير أو التنفيذي الرئيس نيتعي .د

 .وحقوقهم وتحديدإختصاصاتهم للشركة التنظيمي الهيكل وفق اممنه أي يتبعون الذين العاملين
 عن المنبثقة اللجان بها تقوم التي األعمال وتقيم السابق البند في عليهم المنصوص العاملين اداء تقيم .ه

 . وتعديالته 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون من( 411) ادةللم وفق والمشكلة المجلس
 أشهر ثالثة كل التنفيذية إالدارة إليه تقدمها التي أعمالها ونتائج الشركة بنشاط المالية البيانات إعتماد .و

 .لها الصحيح المالي المركز عن يفصح بما
 ممارسة في الستمرارا على شركةال بقدرة مسوغات العامة للجمعية المقدم السنوي التقرير تضمين .ز
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 . اهدافها وتحقيق لها المحددة االنشطة
 يكون أن على على االقل العام في اجتماعات أربعة وعقد له إجتماع اول في للمجلس سر أمين نيتعي .ح

 . االكثر على اشهر أربعة اجتماعين كل بين
 يكون ان على المركز هذا وجود حال في التنفيذي العضو أو المنتدب إالدارة مجلس عضو تعيين .ط

 .الشركة العمال متفرغا
 خالل الشركة من عضو أي تلقاها قد يكون التي المبالغ جميع عن كامال بيانا المالية البيانات تضمين  ..يي

    .بالشركة عاملين بصفتهم األعضاء إلى المدفوعة المبالغ ذلك في بما السنة
 رقم التجارية الشركات( من قانون ( من قانون 411411قم )قم )تخضع اختصاصات مجلس االدارة اعاله الحكام المادة رتخضع اختصاصات مجلس االدارة اعاله الحكام المادة ر  ..كك

          .وتعديالته 1/4971
 

  
  ((1818))  المادةالمادة

 اإلدارة مجلس سلطات

 

 ولتنفيذ أغراضها لتحقيق الشركة إدارة تستلزمها التي األعمال بجميع للقيام الصالحيات أوسع اإلدارة لمجلس

 قانون في عليه منصوص هو ما بقدر إال ةمقيد أو محدودة الصالحيات هذه تكون وال. العامة الجمعية مقررات

  .العامة الجمعية مقررات او النظام هذا أو وتعديالته 1/4971 رقم التجارية الشركات
 

 

 

  ((1919))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  سلطةسلطة  علىعلى  الواردةالواردة  القيودالقيود

  

 ية العامة .يحظر على مجلس اإلدارة أن يقوم باألعمال التالية ما لم يرخص له بالقيام بها بقرار من الجمع

 .وعادية القيمة ضئيلة كانت متى العمل يتطلبها التي التبرعات عدا ما التبرعات .أ
 

 . منها هام قسم أو الشركة موجودات جميع بيع .ب
 

 أعمالها سياق في عليها المترتبة ديونها لضمان إال الشركة موجودات على أوالتأمين الرهن إجراء .ج

  .اإلعتيادية
 

 .الشركة غايات تحقيق أجل من اإلعتيادي العمل سياق في المعقودة الكفاالت عدا ما الغير ديون كفالة .د
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  ((1111))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  رئيسرئيس  ودورودور  صالحياتصالحيات

  

 إشراف تحت اإلعتيادية الشركة أعمال وبتسيير المجلس مقررات بتنفيذ اإلدارة مجلس رئيس يقوم .أ

 . اإلدارة مجلس ومراقبة
 

 .الغير ولدى القضاء أمام الشركة بتمثيل عنه ينوب من أو رةاإلدا مجلس رئيس يقوم .ب
 

  

  ((1144))  المادةالمادة

  لصالحياتهلصالحياته  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  تفويضتفويض

  

 أعضائه بين من يؤلفها لجانا له المرسومة الحدود وفي أعضائه جميع بأكثرية يفوض أن اإلدارة لمجلس

  .النظام هذا من( 18) المادة في إليها المشار األعمال ببعض للقيام التنفيذية واإلدارة
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  للشركةللشركة  العامالعام  المديرالمدير  أوأو  التنفيذيالتنفيذي  الرئيسالرئيس  تعيينتعيين

  

ً  تعيين اإلدارة لمجلس يجوز ً  رئيسا وتحديد  مناسبة يراها التي وبالشروط للمدة للشركة عاما مديرا أو تنفيذيا

 دفع طلب عدا ما) تهصالحيا من بأي العام المدير أو التنفيذي للرئيس يعهد أن وللمجلس ، اختصاصاته

  ..مناسبة المجلس يراها التي بالشروط وذلك( للعمل العادي السياق في إال واإلقتراض األقساط
 

 
  

  ((1111))  المادةالمادة

  الشركةالشركة  عنعن  التوقيعالتوقيع  حقحق

  

 الغرض لهذا المجلس ينتدبه آخر عضو وكل اإلدارة مجلس رئيس من كل بإنفراد الشركة عن التوقيع حق يملك

ً  يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس  الشركة عن التوقيع حق أيضا

  .مجتمعين أو منفردين
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  ((1111))  المادةالمادة

  التجاريالتجاري  السجلالسجل  فيفي  وصالحياتهموصالحياتهم  بالتوقيعبالتوقيع  المخولينالمخولين  أسماءأسماء  قيدقيد

 

 وأسماء بهم نوطةالم التوقيع صالحيات وكذلك اإلدارة مجلس أعضاء أسماء التجاري السجل في يسجل أن يجب

  ..اآلخرين التوقيع صالحيات لهم من
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  وأعضاءوأعضاء  رئيسرئيس  مكافآتمكافآت

 

 اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس جلسات حضور وبدل المكافآت السنوية العادية العامة الجمعية تحدد .أ

 عماني، لاير الف تيمائ أقصى وبحد االرباح صافي من %1 مجموعه يجاوز ال بما عنه المنبثقة واللجان

 بعد وذلك سنة، كل عن عماني لاير آالف عشرة على عضو لكل الجلسات حضور بدل يزيد ال أن على

 وتعديالته1/4971 رقم الشركات قانون من( 411) للمادة وفقا واإلختياري القانوني اإلحتياطي إستقطاع

 .السنة في المال رأس من % 1 عن تقل ال بما األرباح من المساهمين نسبة توزيع او وتجنيب
 

 لم إذا عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس جلسات حضور وبدل المكافآت تحديد يكون .ب

 األرباح من المساهمين نسبة كامل توزيع أو تجنب معها يمكن ال أرباحا حققت أو أرباحا الشركة تحقق

  .او وزارة التجارة والصناعة المال سوقل العامة الهيئة من قرار بها يصدر التي للضوابط وفقا
 

 من الشركة مال برأس لحق يكون ما منها مخصوما الصافية األرباح هي للتوزيع القابلة األرباح تكون .ج

 . بالكامل تغطيتها وتتم سابقة سنوات في خسائر
 

 وسائر لمبالغا جميع عن كامالً  بيانا العادية العامة الجمعية إلى اإلدارة مجلس تقرير يتضمن أن يجب .د

 المبالغ ذلك في بما ، خدماته عن كتعويض السنة خالل الشركة من عضو كل تلقاها قد يكون التي المنافع

 . الشركة موظفي بصفتهم األعضاء إلى المدفوعة
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  ((1111))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  ألعمالألعمال  بالنسبةبالنسبة  الشركةالشركة  مسؤوليةمسؤولية

  

 المشرفين وسائر ومديروها إدارتها مجلس ورئيس إدارتها مجلس بها يقوم التي األعمال بجميع الشركة تلتزم

 يفترض أن النية حسن للغير ويحق صالحياتهم وضمن الشركة بإسم يعملون كانوا متى  وجدوا إن  إدارتها على

 أعمالها ةالشرك مزاولة سياق في الشركة مديرو أو اإلدارة مجلس رئيس أو اإلدارة مجلس به يقوم عمل أي أن

 في مسجالً  صالحياتهم من الحد يكن مالم الشركة يلزم وهو األشخاص هؤالء إلى المخولة الصالحيات ضمن هو

  . التجاري السجل
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  ((1177))  المادةالمادة

  التنفيذيةالتنفيذية  إالدارةإالدارة  مسؤوليةمسؤولية

 

  ::التاليةالتالية  المسؤلياتالمسؤليات  التنفيذيةالتنفيذية  االدارةاالدارة  عاتقعاتق  علىعلى  يقعيقع

  

 والميدانية العملية الخبرات على مبنية إسهاماتها نتكو أن على الخطط وضع في االدارة مجلس مساعدة .أ

 أن يمكن التي الشؤون في المناسب الوقت في إالدارة مجلس إلى المقترحات نفسها تلقاء من ترفع وأن

 .الشركة أداء على جوهري تأثير لها يكون
 

 . المختصة الجهات من الصادرة اللوائح و واالنظمة بالقوانين االلتزام .ب
 

 . وتوصياته اإلدارة مجلس اتسياس تطبيق .ج
 

 من المستمد العملي السلوك من مناسب ميثاق على والمحافظة بوضع والسليم المهني المثالي السلوك تنمية .د

 .الشركة قبل من إتباعها من والتاكد القيم من معايير الى تستند مهنية ثقافة
 

    .الشركة عمليات بشأن والشاملة الكاملة تقاريرها في والصدق الشفافية وابداء بمراعاه إاللتزام  ..هه
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    العامةالعامة  الجمعياتالجمعيات

  ((1188))  المادةالمادة

  فيهافيها  والحضوروالحضور  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  تشكيلتشكيل
  

 بيده كان وإن حتى بحوزته سهم كل مقابل واحد صوت وله العامة الجمعية يحضر أن مساهم لكل يحق  ..أأ

  ..السهم مقابل مؤقتة شهادة
  
ً خطي يوكل أن في الحق للمساهم   ..بب  على والتصويت العامة الجمعية حضور في عنه ينوب آخر شخص أي ا

ً  التوكيل ويكون مقرراتها   .محددة واحدة لجلسة ساريا
 
 

 

  ((1919))  المادةالمادة

  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  قبلقبل  منمن  لإلنعقادلإلنعقاد  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  دعوةدعوة
    

 القانون يوجب عندما يدعوها أن وعليه ، وقت أي في لإلنعقاد العامة الجمعيات يدعو أن اإلدارة لمجلس .أ

 .األقل على الشركة رأسمال ربع يمثلون أكثر أو مساهم األمر هذا يطلب عندما أو ، ذلك النظام أوهذا
 

 وال لإلنعقاد، دعوتها الحسابات مراقبي على وجب العامة الجمعية دعوة عن اإلدارة مجلس تخلف إذا .ب

 بوزارة التجاري السجل أمانة نم إعتماده بعد األعمال جدول على تشمل لم ما صحيحة الدعوة تكون

وذلك في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين فيهما على االقل ، كما يجب ان ترسل  والصناعة التجارة

في الوقت نفسه الى المساهم بالبريد المسجل او تسلم اليه او الى ممثله باليد مقابل توقيعه وذلك قبل 

 . لالموعد المحدد لالجتماع باسبوعين على االق
 

 لحضور مراقب إيفاد ولألمانة للشركة العامة الجمعية إجتماع بموعد التجاري السجل أمانة إخطار يجب .ج

.  القانون مع قرارات من يتخذ ما إتفاق من والتحقق به المتعلقة اإلجراءات على واإلشراف اإلجتماع

 من معتمداً  والصناعة لتجارةا بوزارة التجاري السجل بأمانة العامة الجمعية إجتماع محضر إيداع ويتم

 إنعقاد تاريخ من يوم 41 خالل وذلك و أمين سراالجتماع الحسابات ومراقب اإلجتماع رئيس قبل

  .السنوية العامة الجمعية
 

 .السابقة والمواعيد اإلجراءات فيه تراعى ال إجتماع كل باطالً  يكون .د
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  إجتماعإجتماع  أعمالأعمال  جدولجدول
 

 قبلهم من موجهة الدعوة كانت إذا الحسابات مراقبو أو العامة الجمعية أعمال جدول اإلدارة مجلس يضع  ..أأ

 أعمال جدول في يدرجوا أن اإلقتضاء عند الحسابات مراقبي أو اإلدارة مجلس وعلى الجمعية، لعقد

 أن شرط شركةال رأسمال من بالمائة عشرة من أكثر يمثلون مساهمون يقدمه إقتراح أي العامة الجمعية
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  .األقل على واحد بشهر للجمعية المحدد الموعد قبل الجدول في إلدراجه اإلقتراح هذا يرد
  

 حاالت في أنه إال الجمعية أعمال جدول في المدرجة األمور غير في تنظر أن العامة للجمعية يجوز ال   ..بب

 بناء كذلك ويكون جتماعاإل أثناء يطرأ وغيرمتوقع ملح موضوع في تنظر أن للجمعية يمكن إستثنائية

  . الحاضرين ألصوات النسبية باألكثرية الجمعية تتخذه قرار على
  

  

  ((1144))  المادةالمادة

  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  إجتماعإجتماع  إنعقادإنعقاد  أثناءأثناء  اإلجراءاتاإلجراءات
  

المنتخب المنتخب   نائبهنائبه  االجتماعاالجتماع  يرأسيرأس  حضورهحضوره  تعذرتعذر  وعندوعند  االدارةاالدارة  مجلسمجلس  رئيسرئيس  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  إجتماعإجتماع  يرأسيرأس  يجب أنيجب أن

  الجمعيةالجمعية  إلىإلى  الدعوةالدعوة  تمتتمت  فإذافإذا  ،،وتعديالته1/4971رقم   التجاريةالتجارية  الشركاتالشركات  قانونقانون  منمن( ( 411411ة )ة )وفقا ألحكام المادوفقا ألحكام الماد

ً   الحساباتالحسابات  ييببمراقمراق  قبلقبل  منمن ً وفقا   عليهمعليهم  وجبوجب  وتعديالته1/4971رقم   التجاريةالتجارية  الشركاتالشركات  قانونقانون  منمن( ( 441441))  للمادةللمادة  وفقا

  المداوالتالمداوالت  فيهفيه  يثبتيثبت  ااإجتماعهإجتماعه  محضرمحضر  بتحريربتحرير  يقوميقوم  سرسر  أمينأمين  الجمعيةالجمعية  وتعينوتعين  ،،  الجمعيةالجمعية  هههذهذ  رئيسرئيس  يعينوايعينوا  انان

  حامليحاملي  أوأو  الشركةالشركة  مساهميمساهمي  منمن  أليألي  ويكونويكون  عليها،عليها،  والتصويتوالتصويت  المقترحةالمقترحة  والقراراتوالقرارات  االجتماعاالجتماع  اثناءاثناء  الجاريةالجارية

  ..الرئيسيالرئيسي  الشركةالشركة  عملعمل  مركزمركز  فيفي  المحضرالمحضر  هذاهذا  علىعلى  االطالعاالطالع  حقحق  السنداتالسندات
 

  

  ((1111))  المادةالمادة

    العاديةالعادية  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  إختصاصاتإختصاصات

 

 عمال ، حصراً  فيها البت أمر يعود ال التي األمور جميع في وتبت تنظر أن العادية العامة للجمعية .أ

 .العادية غير العامة الجمعية أو اإلدارة مجلس إلى ، النظام هذا أو بالقانون
 

ً  بيانا يتضمن تقريراً  السنويهالعادية  العامة الجمعية إلى اإلدارة مجلس يقدم  ..بب  بالشركة العمل سير عن وافيا

 مكافآت عن وبيانا والخسائر األرباح بحساب وبيانا الشركة وميزانية قتصاديةواإل المالية وحالتها

 هذا يتضمن أن على األرباح بتوزيع الخاصة وإقتراحاته المراقبيين وأتعاب اإلدارة مجلس أعضاء

 مستقبل بشان ومقترحاتهم اإلدارة مجلس تقرير على ومالحظاتهم الحسابات مراقبي تقرير التقرير

  . المذكورة الوثائق على اإلدارة مجلس رئيس ويوقع األخطار تفادي وبشأن بها التنمية وخطة الشركة
  

  
[ 

 (11) المادة

 العادية العامة للجمعية السنوي االجتماع

 

 ، المالية الشركة سنة إنتهاء من أشهر ثالثة خالل السنوية العادية العامة الجمعية تنعقد أن يجب سنة كل في

 هذا مثل إلى الحاجة تدعو عندما أو النظام هذا أو القانون ذلك يوجب عندما أخرى عادية عامة جمعيات تنعقد

 .اإلجتماع
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  ::  ههالسنويالسنوي  العاديةالعادية  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  أعمالأعمال  جدولجدول  يتضمنيتضمن  أنأن  يجبيجب 

 .عليه والموافقة اإلدارة مجلس تقرير دراسة .أ

 .والخسائر باحاألر وحساب العمومية الميزانية على والموافقة الحسابات مراقبي تقرير .ب

 من أو الصافية األرباح من إال األنصبة هذه توزع ال أن على ، األرباح أنصبة تقريرتوزيع .ج

ً  ىتراع أن شريطة اإلختيارية اإلحتياطية الحسابات  الشركات قانون من( 411) المادة أحكام دائما

 ه.وتعديالت 1/4971 رقم التجارية
ً  ادمةالق المالية للسنة الحسابات مراقبي تعيين .د  مراعاة مع وذلك أتعابهم وتحديد النظام هذا ألحكام وفقا

وأحكام قانون  م11/1111 رقم السلطاني بالمرسوم الصادر للدولة المالية الرقابة قانون أحكام

 8.وتعديالته 1/71الشركات التجارية رقم 
 

  ((1111))  المادةالمادة

  إطالع المساهمين على ميزانية الشركة وحساب

  الحساباتالحسابات  ومراقبيومراقبي  اإلدارةاإلدارة  مجلسمجلس  وتقاريروتقارير  والخسائروالخسائر  األرباحاألرباح
 

 المتعلقة الشركة حسابات ومراقبي اإلدارة مجلس وتقارير والخسائر األرباح وحساب الشركة ميزانية إن .أ

 إطالعهوم اجول مون سونداتها وحملوة الشوركة مساهمي متناول في تكون أن يجب المنصرمة المالية بالسنة

 لمحوددا الموعود مون األقول على أسبوعين قبل وذلك الرئيسي الشركة مركز في العمل ساعات أثناء عليها

 .السنوية العادية العامة الجمعية إلنعقاد
 

 عليهوا بالتصوديق القاضوي القورار يكوون الموذكورة الوثوائق علوى اإلطالع في حقه من مساهم أي حرم إذا .ب

 .يكن لم وكأن باطالً 
 

 مجلوس تقارير ومن والخسائر األرباح وحساب الشركة ميزانية من نسخة على يحصل أن كان ألي يحق .ج

 .للشركة الداخلية اللوائح تحدده معقول مبلغ لقاء الحسابات قبيومرا اإلدارة
 

 مجلووس تقريوور عوون وموووجزاً  والخسووائر األربواح وحسوواب العامووة الميزانيووة ينشوور أن اإلدارة مجلووس علوى .د

 .عليها السنوية العامة الجمعية مصادقة من شهر خالل وذلك المحلية اليومية الصحف إحدى في اإلدارة
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  القراراتالقرارات  وإصداروإصدار  العاديةالعادية  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  إلنعقادإلنعقاد  القانونيالقانوني  النصابالنصاب
 

ً  اإلجتماع حضر إذا إال قانونية العادية العامة الجمعية قرارات تكون ال .أ  مساهمون بالوكالة أو شخصيا

 ثانية جمعية إلى الدعوة تتم النصاب هذا يتوفر لم فإذا األقل على الشركة رأسمال نصف يمثلون

 الثانية العادية العامة الجمعية إلى بالحضور المساهمين إبالغ ويتم ذاته، األعمال لجدو لمناقشة

 الثانية للجمعية المحدد الموعد قبل وذلك االولى الجمعية إلى دعوتهم فيها تمت التي الطريقة بذات
                                                 

 م1141تعديل هذا البند بموجب عقد تعديل النظام األساسي في عام تم  8 
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 .األقل على واحد بأسبوع
 

 هذه تنعقد أن بشرط الممثلة هماالس عدد كان مهما قانونية الثانية العامة الجمعية قرارات تكون .ب

 .األولى العامة الجمعية تاريخ من واحد شهر خالل الجمعية
 

 . معين قرار بشأن أقترعت التي لألصوات النسبية باألكثرية قراراتها العادية العامة الجمعية تتخذ .ج
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  العاديةالعادية  غيرغير  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية  إختصاصاتإختصاصات
 

 بموجب فيها البت أمر حصرا اليها يعود التي األمور جميع في والبت للنظر عاديةال غير العامة الجمعية تنعقد

 : العادية غير العامة الجمعية تقرر أن ويجوز النظام، هذا أو القانون
 

 السجل في وقيد التجارة عام مدير علية وافق إذا إال نافذا يكون ال التعديل هذا أن غير النظام هذا تعديل .أ

 .التجاري
 

 .به المرخص الشركة مال رأس زيادةث أو إستحدا .ب
 

 .أخرى شركة في دمجها أو الشركة حل .ج
 

 .منها هام جزء أي أو الشركة موجودات كل بيع .د
 

 تحويل الشكل القانوني للشركة.  .ه
 

 

  ((1177))  المادةالمادة

  النعقادالنعقاد  القانونيالقانوني  النصابالنصاب

  القراراتالقرارات  واصدارواصدار  العاديةالعادية  غيرغير  العامةالعامة  الجمعيةالجمعية
 

 بالوكالة أو شخصيا االجتماع حضر اذا اال قانونية العادية غير ةالعام الجمعية قرارات تكون ال .أ

 عقد إلى الدعوة تتم النصاب هذا يتوفر لم فإذا األقل على الشركة رأسمال أرباع ثالثة يمثلون مساهمون

 الجمعية إلى بالدعوة المساهمين إبالغ ويتم ذاته األعمال جدول لمناقشة عادية غير ثانية عامة جمعية

 المحدد الموعد قبل وذلك, جمعية أول إلى دعوتهم فيها تم التي ذاتها بالطريقة الثانية العادية غير العامة

 شخصيا حضرها إذا قانونية الثانية العامة الجمعية قرارات وتكون االقل على بأسبوعين الثانية للجمعية

 ستة خالل االجتماع ذاه يعقد أن بشرط الشركة رأسمال نصف من اكثر يمثلون مساهمون بالوكالة أو

 . االولى الجمعية تاريخ من أسابيع
 

 معين، قرار بشأن إقترعت التي األصوات أرباع ثالثة بأكثرية قراراتها العادية غير العامة الجمعية تتخذ .ب
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 .الشركة اسهم جميع نصف على تزيد أصواتا القرار هذ ينال أن بشرط
  

  ((1188))  المادةالمادة

  القانونالقانون  أحكامأحكام  معمع  المتفقةالمتفقة  امةامةالعالع  الجمعيةالجمعية  بقراراتبقرارات  اإللتزاماإللتزام
 

  الداخلي النظام أو النظام هذا وأحكام القانون بأحكام وعمالً  األصول حسب المتخذة العامة الجمعية قرارات إن

 في عليه منصوص هو ما بقدر إال الغير حقوق في تؤثر ال أنها غير ، فيها مساهم وكل الشركة تلزم وجد إن

 يحق العامة الجمعية إنعقاد تاريخ من سنوات خمس وخالل ،تهوتعديال 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون

 أي ببطالن لتقضي القانون حسب المختصة المحكمة يراجع أن مصلحة ذي آخر شخص أي أو مساهم لكل

 هذا أحكام أو القانون ألحكام مخالفة بصورة الجمعية تلك خالل أتخذ قد كان إذا يكن لم وكأن وإعتباره قرار

 .كان أي من السلطة استعمال إساءة أو الغش بواسطة أو الداخلي الشركة نظام أو لنظاما
 

  

  ((1919))  المادةالمادة

  للشركةللشركة  الداخليالداخلي  النظامالنظام  إصدارإصدار
  

 إال المفعول سارية الداخلي النظام أحكام والتكون ، وأعمالها الشركة إلدارة داخليا نظاما االدارة مجلس تبنىي

 عن إال الداخلي النظام تعديل يمكن وال النظام، وهذا عمان سلطنة في السارية نالقواني ألحكام مطابقتها بقدر

 .االدارة مجلس طريق
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 النظام المالي للشركة
 

  ((1111))  المادةالمادة

  للشركةللشركة  الماليةالمالية  السنةالسنة  تحديدتحديد

 

 ماليوةال السونة ذلوك مون وتسوتثني عوام كول مون ديسومبر 14 فوي وتنتهوي ينواير أول فوي للشوركة الماليوة السنة تبدأ

أذا ما تأسست الشركة في النصوف االول  ديسمبر 14 في وتنتهي الشركة تأسيس تاريخ من فتبدأ للشركة األولى

 .شهرا 48 عن تزيد وال شهور 1 عن االولى الماليه السنه التقل بحيث من السنة الميالدية
  

  

  ((1144))  المادةالمادة

  وسجالتهاوسجالتها  الشركةالشركة  دفاتردفاتر

 

 الدفاتر هذه وتحفظ ، عليها المتعارف واألصول يتفق بشكل المالي كزهامر تظهر حسابات دفاتر الشركة تمسك

 دائما تكون أن على مناسبة اإلدارة مجلس يراها التي األماكن أو المكان في أو للشركة الرئيسي المركز في

 . األعضاء إلطالع معدة

  

  

  ((1111))  المادةالمادة

 العموميةالعمومية  والميزانيةوالميزانية  الختاميةالختامية  الحساباتالحسابات  إعدادإعداد
 

 حساب يتضمن وبيانا الشركة ميزانية يعد أن اإلدارة مجلس على يجب المالية السنة نهاية من شهرين خالل

ً  البيان يتضمن أن ويجب الشركة حسابات مراقبي قبل من تدقيقها بعد والخسائر األرباح  بنود الهم وافيا شرحا

 المنتهية المالية للسنة الشركة الأعم عن تقريراً  المجلس يعد كما ، المالية السنة خالل والمصروفات اإليرادات

 التجارى السجل أمانة إلى المتقدمة البيانات جميع من نسخ وترسل توزيعها المقترح الصافية األرباح وعن

 من نسخة ترسل كما األقل على بأسبوعين السنوية العادية العامة الجمعية اجتماع قبل والصناعة التجارة بوزارة

 إليه توجه التي بالدعوة مرفق مساهم كل إلى الحسابات مراقبي وتقرير دارةاإل مجلس وتقرير الميزانية

  .السنوية العادية العامة الجمعية إجتماع لحضور
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  واالختياريواالختياري  القانونيالقانوني  االحتياطياالحتياطي

 

 الشركة أرباح من بالمائة عشرة قانوني كإحتياطي مالية سنة كل عن يقتطع أن اإلدارة مجلس على .أ

 يجوز ال ، األقل على الشركة رأسمال ثلث القانوني اإلحتياطي يبلغ أن إلى الضرائب خصم بعد الصافية

 . أرباح كأنصبة المساهمين على القانوني االحتياطي توزيع



 

 92من  96  صفحة    

 صافي من %11 تجاوز ال إختيارية إحتياطية حسابات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية يمكن .ب

 بإسم المقتطع مجموع يزيد أن يجوز وال القانوني وإالحتياطي ضرائبال خصم بعد السنة لتلك األرباح

 .الشركة رأسمال قيمة نصف عن اإلختياري اإلحتياطي
 

 

  ((1111))  المادةالمادة

  األرباحاألرباح  حصصحصص  دفعدفع

 

 المساهمين سجل في أسمه مقيد للسهم مالك آخر إلى المساهمين على توزيعها المقرر األرباح حصص تدفع

  ..اإلدارة مجلس يحددها التي والمواعيد األماكن في وذلك بالشركة
  

  

  ((1111))  المادةالمادة

  المصارفالمصارف  أوأو  الصندوقالصندوق  لدىلدى  الشركةالشركة  أموالأموال  إيداعإيداع

  

 من األقصى الحد المجلس ويحدد ، اإلدارة مجلس يعينها بنوك عدة أو بنك لدى النقدية الشركة أموال تودع

 .الصندوق في بها اإلحتفاظ يجوز التي النقدية األموال
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 ساباتمراقبو الح

 

  ((1111))  المادةالمادة

  الحساباتالحسابات  مراقبيمراقبي  تعيينتعيين

  

 على االدارة مجلس اقتراح على بناء السنوية العادية العامة الجمعية تعينه حسابات مراقب للشركة يكون .أ

 :التالية االمور ذلك يراعي ان
 

 .للدولة المالية الرقابة قانون أحكام مراعاة .4
 التدقيق مكاتب احدى السنوية لعاديةا العامة الجمعية على يقترح أن االدارة مجلس على .1

 . التدقيق لجنة توصية على بناء
 

 متتالية مالية سنوات أربع من الكثر المكتب ذات ينيتع يتم وال واحدة مالية لسنة الحسابات مراقب يعين .ب

 .ماليتين سنتين مضي بعد إال ذلك بعد تعينهم إعادة يجوز وال
 

 وتحدد للقانون طبقا والمراجعة المحاسبة مهنة بمزاولة مله المرخص بين من الحسابات مراقبو يكون .ج

 .أتعابهم العامة الجمعية
 

 أعضاء أو المؤسسين من يكونوا أن يجوز فال الشركة، عن مستقلين الحسابات مراقبو يكون أن يجب  ..دد

 تالهيئا أو الشركة إلى مستمرة بصورة يقدموا أن لهم يجوز ال كما ،  الشركة موظفي أو اإلدارة مجلس

 المراجعة أعمال ضمن تدخل ال إضافية خدمات تقديم او إستشارية أو إدارية أو فنية خدمات لها التابعة

   .اإلستقاللية او الحيادة على تؤثر قد والتي
  

 

  ((1177))  المادةالمادة

  الحساباتالحسابات  مراقبيمراقبي  وواجباتوواجبات  حقوقحقوق

 

 على يحصلوا وأن ومستنداتها وسجالتها الشركة دفاتر جميع يفحصوا أن وقت كل في للمراقبين يحق .أ

 .مهامهم تنفيذ لحسن ضرورية يرونها التي المعلومات جميع

 وأن الشركة وسجالت لدفاتر مطابقة والخسائر األرباح وحساب الميزانية أن من يتحققوا أن المراقبين على  ..بب

  .عليها المتعارف المحاسبية األصول حسب ممسوكة والسجالت الدفاتر هذه
 ذات أمور بأية المساهمين يبلغوا أن المراجعة أجزاء من كجزء نيخارجيال الحسابات مراقبي على يجب  ..جج

  . اهمية
 حالة وفي االدارة لمجلس فيها المشكوك أو المكتشفة المخالفات إبالغ نيالخارجي الحسابات مراقبي على  ..دد

  .لذلك المعد التقرير من بنسخة الرقابية الجهة تزويد يتعين جسيمة المخالفة كون
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  ((1188))  المادةالمادة

  الحساباتالحسابات  مراقبيمراقبي  تقريرتقرير

 
 

 أنصبة وبتوزيع المالي الشركة بوضع يتعلق السنوية العامة للجمعية تقريرا الحسابات مراقبو يضع .أ

 على المعروضان والخسائر األرباح وحساب الميزانية كانت إذا فيما رأيهم ويتضمن المقترحة األرباح

 يطرأ تغيير كل. عليها المتعارف لمحاسبيةا األصول حسب المالي الشركة وضع تماما يعكسان الجمعية

 المنصرمة المالية السنة منذ والخسائر األرباح وحساب الميزانية تحضير في المتبعة المحاسبة أصول على

 .الحسابات يتقريرمراقب في صراحة يذكر أن يجب

 السابقة الفقرة فرضهت لما مطابق غير كان إذا أو العامة الجمعية إلى الحسابات مراقبي تقرير يقدم لم إذا .ب

 .باطالً  يصبح الجمعية على المعروضة الحسابات على بالتصديق القاضي السنوية العامة الجمعية قرار فإن

 يعلم أن ، النظام لهذا أو للقانون مخالفة وجود من بمهامه قيامه أثناء يتحقق الذي الحسابات مراقب على .ج

 .بها العامة الجمعية يعلم أن هامة مخالفة وجود حال وفي المختص المراجع بواسطة الشركة إدارة عنها
  

  

  ((1919))  المادةالمادة

 الحسابات مراقبي مسؤولية

 

 فوي يرتكبونه غش أي عن الناتجة األضرار عن والغير والمساهمين الشركة تجاه مسؤولون الحسابات مراقبي إن

 المهنيووة بمهووامهم قيووامهم عوودم عوون الناتجووة األضوورار عوون والمسوواهمين الشووركة تجوواه مسووؤولون وهووم مهووامهم أداء

 .واف بشكل والفنية

 



 

 92من  92  صفحة    

 

  وتصفيتهاوتصفيتها    الشركةالشركة  حلحل

 

  ((1111))  المادةالمادة

  وتصفيتهاوتصفيتها  الشركةالشركة  حلحل  حاالتحاالت

 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون في عليها المنصوص الشركة حل حاالت إحدى طرأت إذا .أ

 .لموضوعا في للنظر العادية غير العامة الجمعية تدعى هوتعديالت

 .هوتعديالت 1/4971 رقم التجارية الشركات قانون ألحكام وفقا تصفى الشركة حل تقرر إذا .ب

  

 أحكام ختامية

 

  ((1144))  المادةالمادة

  األساسياألساسي  للنظامللنظام  المكملةالمكملة  القانونيةالقانونية  األحكاماألحكام
 

 النظام هذا في نص بشأنه يرد لم ما كل على التجارية الشركات قانون أحكام تطبق القطاع قانون أحكام مراعاة مع

 . عمان سلطنة في بها المعمول والنظم واللوائح القوانين كافة بتطبيق الشركة تلتزم كما

  

  
 (11المادة )

 

 يعتبر هذا النظام جزءا ال يتجزأ من عقد التأسيس ويكون مكمال له. 
  
 (11المادة )

 

ته وغيره من القوانين والنظم وتعديال 1/4971يوقع هذا النظام ويودع وفقا لقانون الشركات التجارية رقم  

 المعمول بها.
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