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القوانين التجــــــارية

جل�سة يوم الثالثاء الـموافق 2011/6/28م

الطعن رقم 2010/441م الدائـرة التجــارية

اال�سم التجاري. 

واجب كتابة البيان اخلا�ص وفقا لن�ص املادة )43( من قانون التجارة بانتقال 
الن�ساط التجاري للم�سرتي يقع اأ�سا�ًسا على عاتق امل�سرتي. م�سوؤولّية البائع 
عن عدم تدوين هذا البيان ل تن�ساأ اأ�سًل يف حالة البيع واإمنا يف حالة الإذن 
با�ستعمال ال�سم التجاري. علة ذلك. اأن امل�سّرع بعد اأن عمم واجب كتابة هذا 
البيان يف كل الأحوال عاد وق�سر م�سوؤولّية التحقق يف تدوين هذا البيان على 

حالة الإذن با�ستعمال ال�سم التجاري فقط دون حالة بيع ال�سم.

حيث مل يك�سف امل�سّرع عن �سكل معّي لهذا البيان فاإنه يكفي اأن يدون بال�سجل 
ال�سم التجاري للن�ساط التجاري املبيع وتاريخ انتقال ملكّيته واملنتج الذي يقوم 
اإذا كانت من الأن�سطة ذات الإنتاج كما هو احلال يف الن�ساط  به هذا الن�ساط 
التجاري هو ).........................(  اإّن ال�سم  اإذ  التجاري يف هذه الدعوى 
طبيعة  دّون  كما  بامل�سرتي  اخلا�ص  التجاري  ال�سجل  يف  ال�سم  هذا  دّون  قد 
الن�ساط الذي تقوم به وهو )ور�سة لإنتاج الألـمنيوم( ودّون تاريخ �سراء هذه 
واجب  فاإّن  اأخرى  لل�سراء هذا من جهة ومن جهة  بياًنا  يكفي  وهذا  الور�سة 
كتابة البيان اخلا�ص بانتقال الن�ساط التجاري للم�سرتي يقع اأ�سا�ًسا على عاتق 
امل�سرتي ولي�ص البائع واأّن م�سوؤولّية البائع عن عدم تدوين هذا البيان ل تن�ساأ 
اأن  ذلك  التجاري  ال�سم  با�ستعمال  الإذن  واإمنا يف حالة  البيع  اأ�سًل يف حالة 
امل�سّرع بعد اأن عمم واجب كتابة هذا البيان يف كل الأحوال عاد وق�سر م�سوؤولّية 
التحقق يف تدوين هذا البيان على حالة الإذن با�ستعمال ال�سم التجاري فقط 
دون حالة بيع ال�سم وهذا ما يت�سح من عبارة )واإذا وافق ال�سلف على ا�ستعمال 
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ال�سم التجاري الأ�سلي دون اإ�سافة كان م�سوؤوًل عن التزامات اخللف املعقودة 
يف  لأنه  ذلك  اللتزامات(  بهذه  الوفاء  عن  اخللف  عجز  اإذا  ال�سم  هذا  حتت 
يف  يكون  الإذن  واإمنا  اإذن  اإىل  يحتاج  ل  البيع  مع  ال�سم  وانتقال  البيع  حالة 
حالة ا�ستعارة هذا ال�سم وملا كان على حمكمة املو�سوع اإعطاء الدعوى و�سفها 
القانوين ال�سحيح وكان احلكم املطعون فيه مبا ذهب اإليه يف تف�سري ن�ص املادة 
اأّن  الن�ص - ذلك  املق�سود من هذا  املعنى  التجارة قد جتاوز  )43( من قانون 
الن�ص املذكور جاء باأ�سل عام يحكم حالة انتقال ال�سم التجاري للخلف ولكن 
عاد وفّرق بي حالة بيع ال�سم وحالة الإذن با�ستعماله وق�سر حالة م�سوؤولّية 
اإعماًل للمادة  اإنه  ال�سلف على حالة الإذن با�ستعمال ال�سم دون بيعه( وحيث 
على  كان  الت�سمي  ال�سالفة  والتجارّية  املدنّية  الإجراءات  قانون  من   )260(
التي  القانونّية  امل�ساألة  تلك  العليا يف  املحكمة  تتبع حكم  اأن  املو�سوع  حمكمة 
تق�سر  اأن  عليها  ويتعّي  وب�سرية  ق�سد  عن  فيها  براأيها  واأدلت  فيها  ف�سلت 
نظرها يف مو�سوع الدعوى يف نطاق ما اأ�سار اإليه احلكم الناق�ص واأن ت�سدر 

حكمها على اأ�سا�ص تلك امل�ساألة القانونّية

-------------------------------------------
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القوانين التجــــــارية

جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2011/3/2م

الطعن رقم 2010/240م الدائـرة التجــارية

ال�سلح الواقي من االإفال�س

الت�سديق على ال�سلح الواقي من الإفل�ص ينفذ على جميع الدائني العاديي 
على  ي�سري  ل  اأنه  موؤداه.  عمله.  يف  ي�سرتكوا  مل  اأو  عليه  يوافقوا  مل  ولو 
ا مبنقول اأو عقار. �سنده.  الدائني املمتازين �سواء اأكان المتياز عاًما اأم خا�سً
املادة )780( من قانون التجارة. الحتجاج باملادة )765( من ذات القانون على 

ما يخالف ذلك. 

ماآله الرف�س.

على  ورتب  التجارة  قانون  من   )703( املادة  ن�ّص  على  ق�ساءه  اأقام  احلكم  اأن 
تاأمينات عينّية غري خماطب  البنك املطعون �سده كونه �ساحب  ذلك اعتبار 
باأحكام ال�سلح الواقي ، يف حي اأن ما ذهب اإليه وجعله اأ�سا�ًسا لق�سائه ينطوي 
على خمالفة �سريحة لن�ص املادة )765( من قانون التجارة التي حددت اأحكام 
املادة  الواقي ولي�ص من بينها ن�ص  ال�سلح  التي ت�سري على  الق�سائي  ال�سلح 

)703( مما يعيبه مبا ي�ستوجب نق�سه.
وحيث اإن هذا النعي غري مقبول ، ذلك اأنه واإن كانت املادة )765( من املر�سوم 
ال�سلطاين رقم 55 ل�سنة 1990م باإ�سدار قانون التجارة قد حددت اأحكام ال�سلح 
الق�سائي التي تر�سي على ال�سلح الواقي ولي�ص من بينها املادة )703( من قانون 
التجارة �سالف البيان ، اإل اأنه ملا كان الن�ص يف املادة )780( من قانون التجارة 
والواردة يف الباب اخلا�ص بال�سلح الواقي من الإفل�ص على اأن »الت�سديق على 
ال�سلح يجعله نافًذا من حق جميع الدائني العاديي ولو مل يوافقوا عليه اأو 
ي�سرتكوا يف عمله« يدل على اأن ال�سلح الواقي من الإفل�ص مبجرد الت�سديق 
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اأو مل  عليه  يوافقوا  ولو مل  العاديي حتى  الدائني  على جميع  ي�سري  عليه 
ي�سرتكوا يف عمله ، مبا موؤداه اأنه ل ي�سري على الدائني املمتازين �سواء اأكان 
البنك املطعون  ، وكان  ملا كان ذلك   ، اأو عقار  ا مبنقول  اأم خا�سً المتياز عاًما 
�سده من اأ�سحاب الديون املمتازة امل�سمونة بتاأمينات عينّية متمثلة يف رهون 

عقارات واأ�سهم ومن ثّم فاإنه ل ي�سري يف حقه ال�سلح الواقي من الإفل�ص

�سبق الف�سل

الرف�ص.  ماآله.  فيه.  الف�سل  �سبق  مو�سوع  يف  النظر  اإعادة  املت�سمن  الطلب 
�سرطه. احتاد الأطراف واملحل وال�سبب.

اأوًل بح�سر مديونّية املطعون  الطاعنان قد طلبا يف دعواهما احلالية احلكم 
اأخرى  اأموال  لأي  متتد  اأن  دون  املرهونة  العينّية  التاأمينات  قيمة  يف  �سده 
للطاعني ا�ستناًدا اإىل حكم بالت�سديق على ال�سلح الواقي بتاريخ 2008/6/14م 
وحمًل  اأطراًفا  متحدين  تكونان  اخل�سو�ص  هذا  يف  الدعويي  فاإن  ثّم  ومن 
ا�ستئنافًيا  واملوؤيد  2008/251م  رقم  ال�سابق  احلكم  حجّية  وت�سحى   ، و�سبًبا 
�سالف الذكر مانعة من اإعادة النظر يف ما يثريه الطاعنان من ق�سر التنفيذ 
على التاأمينات املرهونة فقط ل�سبق احلكم باأن التنفيذ ل يقت�سر على العقارات 
، فاإّن ما ينعاه  اأموالهما اخلا�سة  والأ�سهم املرهونة واإمنا يتعداها اإىل جميع 

الطاعنان بهذين الوجهي يكون غري جائز.

ال�سلح الواقي.

اأن  للدائن  موؤداه.  الواقي.  ال�سلح  ي�ستفيد من  املت�سامن ل  املدين  اأو  لكفيل 
ي�ستويف حقه كامل. 
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النعي يف �سقه الأول مردود باأن الن�ص يف املادة )781( من قانون التجارة على 
اأنه )ل يفيد من ال�سلح املدينون املت�سامنون مع املدين ول كفلوؤه يف الدين 
...( يدل على اأنه ل يفيد من ال�سلح الواقي املدينون املت�سامنون مع املدين 
الواقي م�سموًنا  ال�سلح  �سمله  الذي  الدين  كان  اإذا  ، وعلى ذلك  الكفلء  ول 
اأو  الكفيل  كامًل من  ي�ستويف حقه  اأن  للدائن  فاإنه يجوز  بت�سامن  اأو  بكفالة 

املدين املت�سامن

----------------------------------------
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جل�سة يوم االربعاء الموافق 2006/11/8م

الطعن رقم 2006/243م تجاري عليا

�سيك . دعوى" اإثراء بال �سبب" 

ـ تقادم دعوى ال�سيك  ال�سرفيه . مدته �سنة من تاريخ ا�ستحقاق �سرف ال�سيك  ـ 
. اإختلف ال�سبب القانونى بي دعوى ال�سيك و الإثراء بل �سبب .  اأثره .  حق 

حامل ال�سيك فى  دعوى الإثراء بل �سبب.

ولئن حددت املادة )561( ال�سالفة الت�سمي ميعاد دعوى رجوع حامل ال�سيك 
على من يجب عليه الوفاء مببلغ ال�سيك فاإن املادة )564( اأكدت يف مدلولها اأنه 
يف حالة انق�ساء اللتزام ال�سريف املرتتب على ال�سيك كورقة جتارية مب�سي 
امليعاد املن�سو�ص عليه باملادة )561( فاإنه يخّول حلامل ال�سيك القيام بدعوى 
�سببه  بتغيري  اللتزام  بتجديد  اأي  ال�ساحب  مواجهة  يف  �سبب  بل  الإثراء 

القانوين.
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جل�سة يوم االربعاء الموافق 2006/11/15م

الطعن رقم 2006/358م تجاري عليا

  "   عقد البيع  "اركانه وطبيعته 

ــ عقد البيع . اأركانه . الر�سا،املحل، ال�سبب. طبيعته عقد معاو�سة،  ر�سائى  ،  
ملزم للجانبي . حمل الإلتزام . �سروطه . اأن يكون موجوداً، ممكناً ، معيناً اأو 

قابًل للتعيي ، قابًل للتعامل فيه .

للم�سرتي  ينقل  اأن  البائع  به  يلتزم  عقد  البيع  عقد  اأن  قانوناً  املقرر  من  اإن 
ملكية �سيء اأو حقاً مالياً اآخر يف مقابل ثمن نقدي.

اأن ينقل للم�سرتي ملكية  البائع  يلزم  اإذ هو  البيع عقد ملزم للجانبي  اأن   -
�سيء اأو حقاً مالياً اآخر ويلزم امل�سرتي اأن يدفع للبائع مقابًل لذلك ثمناً نقدياً 
اأن البيع عقد معاو�سة فالبائع ياأخذ الثمن وامل�سرتي  وي�ستخل�ص منه اأي�ساً 
ياأخذ املبيع مقابًل للثمن ، وي�ستخل�ص منه اأي�ساً اأن البيع عقد ر�سائي اإذ مل 
ي�سرتط القانون لنعقاده �سكًل خا�ساً فهو ينعقد مبجرد ترا�سي املتبايعي ، 
اأن البيع عقد ناقل للملكية فهو يرتب التزاماً يف ذمة  وي�ستخل�ص منه اأخرياً 

البائع بنقل ملكية املبيع اإىل امل�سرتى.

عقد بيع العقار  "ت�سجيله ، اأثره"

ــ عقد بيع العقار . لي�ص عقدا �سكلياً . موؤدى ذلك . ينتج اآثاره فور اإنعقاده . اأثر 
ذلك على �سحة العقد . �سرط الت�سجيل . اأثره على نقل امللكية .

اإذا كان املبيع عقاراً فاإن امللكّية فيه ل تنتقل اإل بالت�سجيل وفق ما تن�ص عليه 
ال�سلطاين رقم  املادتان 28 و  29 من نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم 

.98/12
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اآثاره  واأنه ينتج  �سكلياً  - ان عقد بيع العقار من عقود الرتا�سي ولي�ص عقداً 
مبجرد انعقاده واأن ا�سرتاط ت�سجيله يرد على نقل امللكية ولي�ص على �سحة 

العقد.

جل�سة االأربعاء 2010/1/20م

في الطعن رقم 2009/281م تجاري عليا

ت�سدير

ت�سدير املبيع للم�سرتي ل يتم اإل بالقب�ص والت�سلم ، ال�ستثناء الإنفاق على 
غري ذلك ، خمالفة احلكم لذلك يوجب نق�سه .

املبيع  ت�سدير  وجب  )اإذا  اأنه  على  التجارة  قانون  من   )110( املادة  يف  الن�ص 
للم�سرتي فل يتم الت�سليم اإل اإذا و�سل اإليه ما مل يوجد اتفاق يق�سي بغري 
يتم  اأن  امل�سرتي  اإىل  املبيع  ت�سدير  يف  الأ�سل  اأن  الن�ص  هذا  مفاد  واإن  ذلك( 

قب�سه وت�سلمه وال�ستثناء هو التفاق على غري ذلك . 
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جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2007/5/2م

الطعن رقم 2006/436م تجاري عليا

اإلتزام عقدى اإثباته 

الإلتزام العقدى اما ببذل عناية اأو بتحقيق غاية . توافر اخلطاأ العقدى بعدم 
ال�سببية  وعلقة  الدائن  على  وال�سرر  العقدى  اخلطاأ  اإثبات   . الغاية  حتقق 
ال�سبب  باإثبات  ال�سببية  اإنتفاء   . التعوي�ص  اإ�ستحقاق   . موؤداه   . مفرت�سة 

الأجنبى   . 

التزاماً  اأو  ببذل عناية  التزاماً  اأن يكون  اإما  العقدي  اأن اللتزام  املقرر قانوناً 
اإذا  اإل  اللتزام  ذلك  ينق�سي  ل  غاية  بتحقيق  اللتزام  ويف  غاية  بتحقيق 
حتققت الغاية حمل اللتزام فاخلطاأ العقدي فيه هو عدم حتقق هذه الغاية 
ينفذ  املدين مل  اأن  يثبت  اأن  اإذ عليه  الدائن  العقدي على  اإثبات اخلطاأ  ويقع 
الدائن  كان على  وملا  العقدي  للخطاأ  اإثباتاً  ذلك  كان  اأثبت ذلك  فاإذا  التزامه 
اأي�ساً اأن يثبت ال�سرر وكانت علقة ال�سببية ما بي اخلطاأ وال�سرر مفرو�سة 
يكون  اأ�سابه  الذي  ال�سرر  واأثبت  اللتزام  تنفيذ  اأثبت عدم  الدائن متى  فاإن 
ينف  مل  ما  التعوي�ص  فا�ستحق  اإثبات  من  عاتقه  على  يقع  مبا  ا�سطلع  قد 
املدين ال�سببية املفرت�سة باإثبات ال�سبب الأجنبي واإل فاخلطاأ ثابت يف جانبه 
وم�سوؤوليته العقدية متحققة واإثبات ال�سبب الأجنبي يكون باأن يثبت املدين 
اأن ال�سرر يرجع اإىل قوة قاهرة اأو حادث فجائي اأو يرجع اإىل خطاأ الدائن اأو 

يرجع اإىل فعل الغري . 
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�سرط جزائى  تكييفه ، تخفي�سه 

الإتفاق مقدماً على قيمة التعوي�ص . ال�سرط اجلزائى لي�ص اإلتزاماً بالتعوي�ص 
ولكنه اإلتزام تبعى بتقدير التعوي�ص . اإفرتا�ص �سحة تقدير التعوي�ص الوارد 
فيه  . تكييفه . اإلتزام تابع لإلتزام اأ�سيل . �سروط اإ�ستحقاقه خطاأ ، و�سرر ، 
وعلقة �سببية  . ال�سرط اجلزائى يجعل ال�سرر واقعاً فى تقدير املتعاقدين 
 . الإثبات  عليه  ال�سرر  حدوث  عدم  يدعى  من   . باإثباته  الدائن  يكلف  ول 
تخفي�ص القا�سى ملقدار التعوي�ص املحدد فى ال�سرط اجلزائى . �سرطه . ثبوت 
اأن التقدير كان مبالغاً فيه ، اأو اأن الإلتزام الأ�سلى نفذ فى جزء منه . موؤداه . 

ل رقابة للمحكمة العليا .

التعوي�ص  قيمة  مقدماً  يحددا  اأن  للمتعاقدين  يجوز  اأنه  قانوناً  املقرر  من 
بالن�ص عليها يف العقد اأو يف اتفاق لحق وهذا هو ال�سرط اجلزائي ول يعترب 
التزام  ثمة  عنه  يتولد  فل  التعوي�ص  ا�ستحقاق  يف  �سبباً  اجلزائي  ال�سرط 
اأ�سلي بالتعوي�ص ولكن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعوي�ص مببلغ معي 
الأ�سلي من خطاأ  اللتزام  �سروط  نف�ص  اللتزام هي  ا�ستحقاق هذا  و�سروط 
تابع  التزام  اأنه  هو  وتكييفه  وال�سرر  اخلطاأ  بي  ما  ال�سببية  وعلقة  و�سرر 

للتزام اأ�سيل .

 ـــــ   ملا كان ال�سرط اجلزائي يجعل ال�سرر واقعاً يف تقدير املتعاقدين فل يكلف 
الدائن اإثباته وعلى املدين اإذا ادعى اأن الدائن مل يلحقه �سرر اأن يثبت ذلك ، 
فعبء اإثبات ال�سرر اإذن وخلفاً للقواعد العامة ينتقل من الدائن اإىل املدين 
بف�سل وجود ال�سرط اجلزائي ، كذلك ل ي�ستحق ال�سرط اجلزائي اإل اإذا قامت 
علقة ال�سببية بي اخلطاأ وال�سرر اأما اإذا انتفت هذه العلقة بثبوت ال�سبب 
الأجنبي فل حمل اإذن لأعمال ال�سرط اجلزائي ، ويجوز للقا�سي اأن يخف�ص 
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ال�سرط اجلزائي يجعل من املفرو�ص اأن تقدير التعوي�ص الوارد فيه هو تقدير 
درجة  اإىل  فيه  مبالغ  تقدير  اأنه  املدين  اأدعى  فاإذا  وقع  الذي  لل�سرر  �سحيح 
تقدير  املو�سوع  ، ويرتك ملحكمة  اإثبات ذلك  الدائن  كبرية فعليه هو ل على 
ما اإذا كان ال�سرط اجلزائي مبالغاً فيه اإىل درجة كبرية دون رقابة عليها من 

املحكمة العليا .
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جل�سة يوم االربعاء الموافق 2006/11/8م

الطعن رقم 2006/198م "تجاري عليا"

عقد بيع

عقد البيع .  التزام البائع بالت�سليم فى امليعاد املحدد .  خمالفة ذلك . اثره 
. وقت  العقد  بتنفيذ  بالتم�سك  للبائع  امل�سرتى  اإخطار    . الإ�ستثناء   . الف�سخ 

الإخطار ثلثة ايام من امليعاد.

دون  مف�سوخاً  العقد  اعترب  املحددله،  امليعاد  يف  بالت�سليم  البائع  يقم  مل  اإذا 
العقد خلل  بتنفيذ  البائع مت�سكه  امل�سرتى  اأخطر  اإذا  اإل   ، اإعذار  اإىل  حاجة 
�سبيل  على  البائع  يطالب  اأن  وللم�سرتى   ، امليعاد  هذا  حلول  من  اأيام  ثلثة 
التعوي�ص بالفرق بي الثمن املتفق عليه وما دفعه بح�سن نية للح�سول على 

�سيء مماثل.

-------------------------------------------
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جل�سة يوم االربعاء الموافق 2006/11/22م

الطعن رقم 2006/324م تجاري عليا

حوالة الدين "قيامها واأثرها "

حوالة الدين . الأ�سل اأن تتم باتفاق بي املدين واملحال اليه . جواز قيامها بي 
اأثر ذلك . براآءة ذمة املدين   . الدائن واملحال اليه دون ر�ساء املدين الأ�سلى 

الأ�سلى ولو مل يف املحال عليه بالدين.

اآخر  املدين و�سخ�ص  باتفاق بي  تتم  بالدين كما  اأن حوالة  قانوناً  املقرر  من 
يتحمل عنه الدين بح�سب الأ�سل األ اأنه يجوز اأي�ساً اأن تتم باتفاق بي الدائن 

واملحال عليه يتقرر فيه اأن هذا يحل حمل املدين الأ�سلي يف التزامه.

-------------------------------------------

جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2007/3/7م

الطعن رقم 2006/325م تجاري عليا

 حوالة الدين

 اإتفاق املدين مع اأجنبى على حتمل الدين الذى فى ذمته للدائن . جواز  اإتفاق 
الدائن واملحال عليه دون تدخل املدين .   

 املقرر اأن حوالة الدين تتم باتفاق املدين مع اأجنبي على اأن يتحمل عنه الدين 
الدائن  بي  باتفاق  الدين  حوالة  تتم  اأن  ي�سح  كما   ، للدائن  ذمته  يف  الذي 

واملحال عليه دون تدخل املدين الأ�سلي .
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جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2007/3/7م

الطعن رقم 2006/325م تجاري عليا

ح�ساب م�سترك

فى  امل�سرتك  . حق عملء احل�ساب  فتح ح�ساب م�سرتك  الإتفاق على  ــ جواز 
الإيداع وال�سحب منه . اأثره . ت�سامن العملء فى احل�ساب امل�سرتك .

فتح  على  عملء  عدة  اأو  عميلن  ويتفق  امل�سرتك  احل�ساب  فتح  جواز  املقرر   
احل�ساب  يف  الإيداع  منهم  لكل  ويكون   .. الت�سامن  وجه  على  واحد  ح�ساب 

امل�سرتك وحق ال�سحب منه .
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جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2007/1/24م

الطعن رقم 2006/374م تجاري عليا

تقادم “اأق�ساط”

ــ  التقادم امل�سقط . يبداأ �سريانه وفقاً للقواعد العامة من اليوم الذى ي�سبح 
فيه الدين م�ستحق الأداء . ال�سداد بالأق�ساط يجعل كل ق�سط  م�ستقًل بذاته 

فى تاريخ اإ�ستحقاقه و�سريان تقادمه .

ــ  املقرر وفقاً للقواعد العامة اأنه ل يبداأ �سريان التقادم امل�سقط اإل من اليوم 
الذي ي�سبح فيه الدين م�ستحق الأداء ، وملا كان ال�سداد عن طريق الأق�ساط ، 
يجعل كل ق�سط م�ستقًل بذاته فيبداأ ميعاد ال�سقوط من تاريخ ا�ستحقاق كل 

ق�سط على حدة .

---------------------------------------

جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2007/1/24م

الطعن رقم 2006/344م تجاري عليا

عقد تجارى. تقادم

النا�سئة  الإلتزامات  ب�ساأن  العاقدين تطبق  بالن�سبة  لأحد  التجارى  العقد  ــ  
عنه اأحكام قانون التجارة .  موؤدى ذلك  .  تقادم الأحكام ال�سادرة فى املنازعات 

املتعلقة بالعمال التجارية مبرور ع�سر �سنوات .  

اأحكام  �سرت  الآخر  دون  املتعاقدين  اأحد  اإىل  بالن�سبة  جتارياً  العقد  كان  اإذا  ــ 
وت�سقط   ، العقد  هذا  عن  النا�سئة  منهما  كل  التزامات  على  التجارة  قانون 
تلك  النا�سئة عن  املنازعات  ال�سادرة يف  النهائّية  الأحكام  �سنوات  ع�سر  مبرور 

اللتزامات املتعلقة باأعمالهم التجارية
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جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2008/6/18م

الطعن رقم 2007/389م تجاري عليا

تقادم »انقطاعه«. اإثبات »و�سائله«. اإقرار

باإقرار املدين بحق الدائن . الإقرار الذي يقطع التقادم قد  انقطاع  التقادم 
اأو غري مكتوب . الإقرار ال�سمني  اأو �سمنياً وقد يكون مكتوباً  يكون �سريحاً 
ي�ستخل�ص مما ي�سدر من املدين ويفيد معنى الإقرار بالدين . اأمثلة . الإقرار 
 . العليا  املحكمة  لرقابة  تقديره  يخ�سع  ول  املو�سوع  قا�سى  يقدره  ال�سمني 

�سرطه.

الدائن  املدين بحق  اأقر  اإذا  التقادم ينقطع  اأن  العليا  املحكمة  املقرر يف ق�ساء 
اإقراراً �سريحاً اأو �سمنياً.

الإقرار ال�سريح ل ي�سرتط فيه اأن يكون يف �سكل خا�ص فاأي تعبري عن اإرادة 
غري  اأو  مكتوباً  الإقرار  يكون  وقد  يكفي  بالدين  الإقرار  معنى  تفيد  املدين 
مكتوب وذلك كاأن يكون يف �سورة ر�سالة موجهة اإىل الدائن اأو يف �سورة اتفاق 
ي�سدر عن  اأي عمل  ي�ستخل�ص من  ال�سمني  الإقرار  اأما  واملدين  الدائن  بي 
املدين ميكن اأن يفيد معنى الإقرار بالدين وذلك كاأن يعر�ص املدين مقا�سة 
يف دين اأو ت�سوية يف الدين اأو اأن يدفع الفوائد اأو ق�سطاً من الدين واأن قا�سي 
املو�سوع هو الذي يقدر ما اإذا كان العمل الذي �سدر من املدين ينطوي على 
ذلك  دام  ما  العليا  املحكمة  من  تقديره  على  معقب  ول  ل  اأم  �سمني  اإقرار 

التقدير �سائغاً.

-------------------------------------------
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جل�سة االأربعاء2010/2/10م

في الطعن رقم 2009/175م تجاري عليا

تقادم

من   )92( املادة  �سنده   ، �سنوات  ع�سر  ببع�ص  بع�سهم  التجار  اإلتزامات  تتقادم 
قانون التجارة. العلقة بي التاجر وغري التاجر تتقادم بانق�ساء خم�ص ع�سرة 

�سنة.

املتعّلقة  التجار  التزامات  تقادم  على  توؤكد  التجارة  قانون  من   )92( املادة   
باأعمالهم التجارّية قبل بع�سهم البع�ص مب�سي ع�سر �سنوات من تاريخ حلول 
ميعاد الوفاء بهذه اللتزامات ... ول تن�سحب على العلقة املاثلة التي جمعت 

الطاعني غري التاجرين واملطعون �سده )بنك م�سقط( التاجر.

وحيث اإن اللتزام وفق القواعد العامة يتقادم بانق�ساء خم�ص ع�سرة �سنة عدا 
احلالت امل�ستثناة من ذلك بن�سو�ص خا�سة يف القانون.

-------------------------------------------

جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2011/1/12م

الطعن رقم 2010/300م الدائرة التجارية

تقادم 

كل  يكون  اأن  �سرطه.  التجارة.  قانون  )92( من  للمادة  وفقا  الع�سري  التقادم 
متعلقة  الدعوى  حمل  اللتزامات  تكون  واأن   . تاجرين  والدائن  املدين  من 

باأعمالهما التجارية. 
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النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب الأول اخلا�ص بانطباق املادة )92( من 
تبًعا  الدين  وانق�ساء  الدعوى  على  الع�سري  التقادم  و�سريان  التجارة  قانون 

لذلك .

هذا النعي �سديد فلقد ن�ست املادة )92( من قانون التجارة على الآتي : 

البع�ص  بع�سهم  قبل  التجارية  باأعمالهم  املتعلقة  التجار  التزامات  تتقادم 
اإذا  اإل   ، اللتزامات  بهذه  الوفاء  تاريخ حلول ميعاد  �سنوات من  مب�سي ع�سر 
النهائية  الأحكام  �سنوات  ع�سر  مبرور  وت�سقط   ، اأقل  مدة  على  القانون  ن�ص 
اإليها يف الفقرة  ال�سادرة يف املنازعات النا�سئة عن اللتزامات التجارية امل�سار 

ال�سابقة . 

وحيث اإن من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة وما جرى عليه العمل الآن اأنه من 
اأجل انطباق التقادم الع�سري املن�سو�ص عليه يف املادة )92( من قانون التجارة 

لبد من حتقق �سرطي هما : 

اأن يكون كل من املدين والدائن تاجرين . 

اأن تكون اللتزامات حمل الدعوى متعلقة باأعمالهما التجارية قبل بع�سهما 
البع�ص . 

----------------------------------------------
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جل�سة يوم االأحد الموافق 13/نوفمبر/2010م

الطعن رقـــــم2010/307م الـــدائرة المدنية )ب(

تقادم » تقادم الدعوى �سد الناقل«

الأمتعة  تو�سيل  يف  الناقل  اإهمال  عن  النا�سئ  ال�سرر  تعوي�ص  دعوى  تتقادم 
خلل مدة �سنتي من يوم و�سول الطائرة اإىل ميناء الو�سول اأو يف اليوم الذي 
الدعوى  برفع  التقادم.  ينقطع  النقل.  وقف  يوم  اأو  فيه  ت�سل  اأن  يجب  كان 

للق�ساء اأو اإعطاء اإنذار باللجوء للق�ساء.

اخللف يتعّلق بتاريخ رفع الدعوى اإذ تلزم املادة )214( من القانون التجاري 
يف  الناقل  اإهمال  عن  النا�سئ  ال�سرر  تعوي�ص  دعوى  ترفع  اأن   1990/55 رقم 
تو�سيل الأمتعة خلل مدة �سنتي من يوم و�سول الطائرة اإىل ميناء الو�سول 
اأو يف اليوم الذي كان يجب اأن ت�سل فيه اأو يوم وقف النقل وحيث اإن الطاعنة قد 
اأقرت باأن الطائرة التي اأقلتها من القاهرة و�سلت يوم 2006/12/28م فاإّن مدة 
اأقيمت باإقرار  اإن الدعوى قد  اإقامة الدعوى تنتهي يف 2008/12/28م وحيث 
املدة  مرور  بعد  اأي  2009/7/19م  يف  الأوراق  يف  مدّون  هو  ملا  ووفًقا  الطاعنة 
التي كان يجب اأن تقام فيها الدعوى فاإن حقها يف التقا�سي واأقامة الدعوى 

بالتعوي�ص قد �سقط.

وحيث اإن امل�سّرع قد حدد مدة التقادم للدعوى النا�سئة عن عقد النقل وتاريخ 

اإنذار  اإعطاء  اأو  للق�ساء  الدعوى  برفع  اإل  التقادم  ذلك  يقطع  فاإنه ل  بدئها 
باللجوء للق�ساء ، وكل املتابعات وامللحظات من قبل الطاعنة ملكاتب املطعون 
�سدها وكذلك متابعات زوجها لتلك املكاتب ل ت�سكل مانًعا قانونًيا عن اللجوء 

للق�ساء باملطالبة القانونّية.
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جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2008/1/2م

الطعن رقم 2007/208م تجاري عليا

تقادم ،�سمان العيب 

اإخفاء العيب و تعمد الغ�ص يف امل�سائل التي ل ميكن لل�سخ�ص العادي اكت�سافها 
اإل بعد ال�ستعانة باأهل اخلربة. اأثره . عدم جواز الدفع بالتقادم لتفادى �سمان 

البائع لعيوب املبيع

 الفقرة الثالثة من املادة )118( من القانـون املذكورة تن�ص على اأنه ) ول يفيد 
البائع من ال�سقوط اأو من التقادم اإذا كان قد تعهد اإخفاء العيب غ�سا (.

 طاملا ثبت فنياً كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك اأن املطعون �سدها تعمدت الغ�ص 
اأ�سلك  برتكيب  لقيامها  وذلك  القيادة  غرفة  يف  الكهربائية  التو�سيلت  يف 
ال�سخ�ص  ي�ستطيع  ل  التي  امل�سائل  من  وهي  للبحر  ملئمة  غري  كهربائية 
ا ل يتو�سل اإىل معرفتها اإل اأهل اخلربة وعليه ل ميكن  العادي اكت�سافها واإمنمَّ
املذكورة   )118( للمادة  تطبيقاً  بالتقادم  الدعوى  تدفـع  اأن  �سدها  للمطعون 

اأعله

-----------------------------------------------
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جل�سة يوم االربعاء الموافق 2006/11/22م

الطعن رقم 2006/324م تجاري عليا

�سيك "طبيعته"

ال�سيك اأداة وفاء . الإلتزام به لينق�سى اإل ب�سرفه.
ال�سيك  الذي حرر  اللتزام  اأن  اإل  وفاء  اأداة  كان  واإن  ال�سيك  اأن  قانوناً  املقرر 

ملقابلته ل ينق�سي اإل اإذا مت �سرفه.
-----------------------------------------------

جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2006/12/13م

الطعن رقم 2006/326م تجاري عليا

�سيك " �سروطه وطبيعته"
ـ يعترب ال�سك �سيكاً با�ستماله على ال�سروط املتطلبة قانونا فى ال�سيك . موؤدى 
ذلك .  جواز تظهريه . ال�سيك اأداة وفاء ولي�ص اأداة �سمان . اأثر ذلك . �سمان 
ال�ساحب للوفاء به . وجود �سرط اأو اتفاق بالإعفاء من ال�سمان. اأثره . اإعتبار 

ال�سرط اأو الإتفاق كاأن مل يكن .
الواردة  البيانات  كافة  ي�ستمل على  اإذ هو  �سيكاً  يعترب   ................. ال�سك 
 536 املادة  معنى  على  تظهريه  بالتايل  ويجوز  التجارة  قانون  من   523 باملادة 
وما بعدها من ذات القانون وهو لي�ص اأداة �سمان واإمنا هو اأداة وفاء باعتباره 
�سالف  القانون  املادة 544 من  الإطلع عليه« وفق ن�ص  الوفاء عند  »م�ستحق 
الذكر واإن الطاعنة ب�سفتها ال�ساحبة ت�سمن وفاءه وكل �سرط يعفيها من هذا 
املذكور  القانون  من   532 املادة  قررته  مبا  عمًل  يكن  مل  كاأن  يعترب  ال�سّمان 

وبالتايل فل وجه للتم�سك بالتفاقية املربمة.
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جل�سة ال�سبت الموافق 2008/11/16م

الطعن رقم 2008/390م مدنية ثانية عليا

�سيك

لل�سيك  املقابل  ينعدم  موؤداه:  اإيجارية.  بعلقة  ال�سيك  حترير  -ارتباط 
اأمر  املديونية.اأثره:  لنتفاء  ال�سيك  حلول  قبل  الإيجارية  العلقة  بانحلل 

املحكمة بوقف �سرفه �سحيح. اإثبات العلقة من �سلطة حمكمة املو�سوع.

- يت�سح باأن هذه ال�سيكات حررت من اأجل تلك العلقة ال�ستثمارية وهذا ما 
ة يف ذلك وهذا اأي�سا من اخت�سا�سها  تو�سلت اإليه حمكمة املو�سوع وهي حمقمَّ
ا�ستخل�ست  اإنها  املحكمة حيث  عليها من هذه  رقابة  ول  الوقائع  ا�ستخل�ص 
باأن هذه ال�سيكات مرتبطة بالتفاق الذي مت بي الطرفي فاإذا حل التفاق 
بي الطرفي قبل حلول اأجل ال�سيكات فاإن املقابل لهذه ال�سيكات قد انعدم ول 
التجارية بي  العلقة  ال�سيكات ملزمة حتى بعد انحلل  باأن  اأن يقال  ميكن 
اأداة وفاء ملديونية قائمة فعًل فاإذا انتفت املديونية  اإذ اإنه اأي �سيك  الطرفي 
لأي �سبب من الأ�سباب فاإن ال�سيك يكون بل مقابل ، وقد كان �سحيحاً حكم 

املحكمة ال�ستئنافية فيما يتعلق بال�سيكات.

-----------------------------------------------
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جل�سة ال�سبت الموافق 2008/11/16م

الطعن رقم 2008/470م مدنية ثانية عليا

�سيك »تحريره«

-حترير ال�سيك على بيا�ص ل يوؤثر يف �سحة ال�سيك. نتيجته. يكون ال�ساحب 
قد فو�ص امل�ستفيد يف تكملة بيانات ال�سيك، عبء الإثبات على مدعى خلفه.

ال�سيك  �سحة  على  يوؤثر  ل  بيا�ص  على  ال�سيك  حترير  اأن  ق�ساء  املقرر  من 
ويكون املحرر قد فو�ص امل�ستفيد يف تكملة بيانات ال�سيك قبل تقدميه للبنك 

امل�سحوب عليه ومن يدعي خلف الظاهر عليه الإثبات.

دفاع »جوهري«

الدفع ب�سرقة ال�سيك دفع جوهري من �ساأنه اأن يغري وجه الراأي يف الدعوى. 
موؤداه. عدم ا�ستجابة املحكمة للدفع يوؤدي اإىل بطلن احلكم.

اإن اإدعاء الطاعن ب�سرقة ال�سيك هو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل 

اإذا �سح هذا الدفاع لتغري وجه الراأي يف الدعوى  املقدمة يف الدعوى بحيث 
برمتها فكان على املحكمة حتقيقه بلوغاً اإىل غاية الأمر ويجوز لل�ساحب اإثبات 
اإن هذه الواقعة واقعة مادية يجوز  اإذ  خروج ال�سيك من حيازته بدون ر�ساه 

اإثباتها بكافة و�سائل الإثبات وفقاً للقواعد املقررة يف القانون.
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جل�سة يوم االأحد الموافق 12/دي�سمبر/2010م

الطعن رقم 2010/375م الدائرة  المدنية )ج(

تقادم ال�سيك

التقادم احلويل لل�سيك وفقا للمادة  )561( من قانون التجارة خا�ص يف �سرفه 
لدى البنك. اأثر تقادمه. يلجاأ يف اإثبات قيمته اإىل قواعد الإثبات فعلى مدعي 

ال�سداد عبء الإثبات وعند عجزه له ميي خ�سمه.

تقادم ال�سيك هو يف �سرفه لدى البنك ولي�ص املطالبة بفحواه اأو قيمته وبعد 
اإثبات اللتزام وعلى  املدعي  الإثبات فعلى  اإىل قواعد  تقادم �سرفه يلجاأ فيه 
املدعى عليه اإثبات التخل�ص منه كما ن�ست املادة )1( من قانون الإثبات وحيث 
خ�سمه  وعلى  عليه  يقع  الإثبات  عبء  فاإن  ال�سداد  يدعي  �سده  املطعون  اإن 
نق�ص  ذلك  على  تاأ�سي�ًسا  تعي  وحيث  الإثبات  عبء  عن  عجزه  عند  اليمي 
احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من 

جديد بهيئة مغايرة

---------------------------------------------

جل�سة يوم االأحد 2011/10/30م

الطعن رقم 2011/360م الدائرة  المدنية )اأ(

�سيك. »الباعث على تحريره«

حترير ال�سيك ل ين�سئ بذاته احلق. موؤداه. اإن كان الباعث على حترير ال�سيك 
باطل فاملطالبة به باطلة.

الطعن يف جممل اأ�سبابه �سديد ، وبيان ذلك اأنه من خلل مذكرة رد املطعون 
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�سدها على �سحيفة الطعن وقالت باأن الطاعن وعدها على الزواج وحرر لها 
ال�سيك مو�سوع املطالبة مقابل مهرها ومل تدعي انه عقد عليها كما مل تدعي 
الغت�ساب وعلي فاإن اأ�سل مطالبتها بتحرير ال�سيك مل تكن عن حق �سرعي 

بل ول اأخلقي ، عليه فاإن حترير ال�سيك كان على اأ�سل باطل وما كان اأ�سله 

نا�سئة عن معنى  ان تكون  اأداوؤها لبد  الواجب  باطل لأن احلقوق  باطل فهو 
�سحيح وجائز يف اأمر ال�سرع فاإن مل تكن كذلك فاملطالبة بها مرفو�سة حتى 

واأن كان �سندها �سيكاً ومعتمداً من حمرره . 

اأما ت�سبيب احلكم املطعون فيه بحجية ال�سيك دون معرفة الباعث لتحريره 
فهذا ق�سوراً يف الت�سبيب ، ولأن كان ا�ستخل�ص الوقائع ومتحي�ص الأدلة من 
�سلطة حمكمة املو�سوع فاإنه ل بد من ان يكون ذلك قائماً على اأ�سباب �سائغة 

حلمل احلكم عليها فلما كان الأمر كذلك . 
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 جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2012/4/4م

الطعن رقم 2011/235م تجاري عليا

�سيك

من حق حامل ال�سيك مطالبة ال�ساحب الذي مل يقدم مقابل الوفاء اأو قدمه 
وا�سرتد كله اأو بع�سه بالرغم من م�سي �سنة من تاريخ انق�ساء ميعاد ال�سيك 

- ا�ستناًدا – اإىل قاعدة الإثراء دون وجه حق.

التجارة  قانون  من   )564( املادة  اأّن  ذلك   ، مقبول  غري  الدفع  هذا  اإن  وحيث 
اأجازت حلامل ال�سيك مطالبة ال�ساحب الذي مل يقّدم مقابل الوفاء اأو قدمه 
وا�سرتده كّله اأو بع�سه بالرغم من م�سي �سنة من تاريخ انق�ساء ميعاد ال�سيك 

على �سند من الإثراء دون وجه حق



الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )8(

مدى  فى  بتاريخ........   ....... رقم  الكتاب  مبوجب   ، ا�ستطلعت  اأن  �سبق 
اأو الأرباح من املهن التي يبا�سرها الأفراد  جواز فر�ص ال�سريبة على الدخل 
التجارية  املوؤ�س�سات  على  الأرباح  �سريبة  قانون  اأحكام  �سوء  فى  بال�سلطنة 
وال�سناعية ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 77 / 89 على حالت اأربع ، الأوىل 
: حالة طبيب اأن�ساأ عيادة طبية وميار�ص مهنته بنف�سه ول يوظف اأي طبيب اأو 
موظفي اآخرين مل�ساعدته ، والثانية : حالة طبيب اأن�ساأ عيادة طبية واأحلق بها 
موظف ا�ستقبال وفني اأ�سعة وخمترب طبي ....... الخ ، والثالثة : نف�ص احلالة 
اأن الطبيب هنا يوظف اأطباء اآخرين مل�ساعدته فى عمله ،  الأوىل اإ�سافة اإىل 
والرابعة : قيام فرد لي�ص طبيبا فى الأ�سل باإن�ساء عيادة طبية وتوظيف اأطباء 
، وخل�ص  الن�ساط  اأرباحا من هذا  بها وهو يجنى  اآخرين  وم�ساعدين طبيي 
كتاب ال�سوؤون القانونية رقم 10 / 1 / 366 / 99 بتاريخ 24 / 3 / 99 ، ملا قام عليه 
من اأ�سباب ، اإىل اأن قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية 

ل ي�سرى اإل على احلالة الرابعة دون غريها .

ال�سوؤون  جمل�ص  رئي�ص  نائب   ، الوطني  القت�ساد  وزير  معايل  كتاب  ورد 
رقم......   ، املوقرة  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير   ، الطاقة  وموارد  املالية 
باملر�سوم  ال�سادر  التجارة  اأنه فى �سوء حتديد قانون  بتاريخ........ مت�سمنا 
بها  يقوم  التي  الأعمال  باأنها  التجارية  للأعمال   90  /  55 رقم  ال�سلطاين 
وال�سناعة  التجارة  وزارة  فاإن  تاجر  غري  كان  ولو  امل�ساربة  بق�سد  ال�سخ�ص 
اأكدت بكتابها رقم ....... بتاريخ ...... حول مو�سوع عيادة ...... جتارية العمل 
موؤهلي  اأطباء  وي�ستاأجر  طبيبا  العيادة  مالك  فيها  يكون  التي  احلالة  فى 
للعمل بالعيادة نظري اأجر ، فاإن جتارية هذا العمل اأكيدة كون اأن العمل اتخذ 
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ب�سبب  التجاري  بال�سجل  ت�سجيله  اإلزامية  وبالتايل   ، التجاري  امل�سروع  �سكل 
اأن العمل الذى قام به ال�سخ�ص هو بق�سد الربح وامل�ساربة ، وهو املتبع حاليا 
بوزارة التجارة ال�سناعة ب�ساأن ت�سنيف الأعمال التجارية اأو املهنية ، حيث تلزم 
اإذا  فيما  النظر  بغ�ص  التجاري  بال�سجل  بالت�سجيل  اخلا�سة  املدار�ص  الوزارة 
ال�سخ�ص  ، وذلك لتعذر  اأو عدمه  املمار�ص من قبل �سخ�ص مهني  العمل  كان 
املهني القيام مبهام العمل باملدر�سة مبفرده ، وي�ستطلع معاليه الراأي فيما اإذا 
كانت الأعمال التي يقوم بها ال�سخ�ص املهني الذى ي�ستعي باأ�سخا�ص مهنيي 
اآخرين فى نف�ص امل�سروع تعترب من الأعمال التجارية بالتطبيق لأحكام قانون 
هو  وما   ،  89  /  77 رقم  وال�سناعية  التجارية  املوؤ�س�سات  على  الأرباح  �سريبة 
الراأي فيما اإذا اتخذ امل�سروع �سكل �سركة مكونة من �سخ�سي مهنيي اأو اأكرث 
، وكان العن�سر الأ�سا�سي فيها هو العمل الذى يقوم على املمار�سة ال�سخ�سية 
باملر�سوم  ال�سادر  ال�سركات،  على  الدخل  �سريبة  قانون  لأحكام  بالتطبيق   ،

ال�سلطاين رقم 47 / 81 . 

الرأي :

ي�ستعي  الذى  املهني  ال�سخ�ص  بها  يقوم  التي  الأعمال  اإىل  بالن�سبة   –  1
باأ�سخا�ص مهنيي اآخرين فى نف�ص امل�سروع ، فاإن املادة )1( من قانون �سريبة 
الأرباح على املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
)77 /89( تن�ص على اأن : " تفر�ص ال�سريبة على الدخل ال�سريبي الذى يكون 
قد حتقق اأو ن�ساأ فى عمان اأو الذى يفرت�ص مدير �سوؤون ال�سرائب اأنه حتقق 
اأو ن�ساأ فيها لأية موؤ�س�سة جتارية اأو �سناعية ميلكها اأو ي�ستغلها �سخ�ص طبيعي 
مبفرده ، وذلك عن كل �سنة �سريبية ويق�سد باملوؤ�س�سة . فى تطبيق اأحكام هذا 
القانون كل ن�ساط جتارى اأو �سناعي يهدف اإىل الك�سب ، ميار�ص فى عمان على 
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وجه ال�ستقلل " .

، طبقا لأحكام هذا  ال�سريبة  اأن مناط فر�ص  الن�ص  والبي من �سريح هذا 
القانون، هو كون الن�ساط جتاريا اأو �سناعيا يهدف اإىل الك�سب ، ويعترب الن�ساط 
كذلك اإذا قام به �سخ�ص بق�سد امل�ساربة ، ولو كان غري تاجر ، ذلك اأن معيار 
باملر�سوم  ال�سادر  التجارة  قانون  من   )  8  ( املادة  لن�ص  طبقا  العمل،  جتارية 
ال�سلطاين رقم 55 / 90 ، هو ق�سد امل�ساربة وحتقيق الربح ، ولو كان القائم 
غري تاجر ، وبالن�سبة اإىل املهن احلرة ، فاملقرر فقها وق�ساء اأنها ل تعترب من 
الأعمال التجارية ، اإذ  اأن القائم بها اإمنا ي�ستثمر ملكاته الفكرية وما اكت�سبه 
 ، العادات والتقاليد  ، واملهن احلرة بهذا املعنى حتددها  من علم وفن وخربة 
ويدخل فيها : املحاماة والطب والهند�سة واملحا�سبة والتعليم واملهن امل�ساعدة 
للق�ساء ، كاأعمال اخلرباء وامل�سفي ووكلء التفلي�سة ، لأن من ميار�ص هذه 
املهن ل يجنى اأرباحا ، بل مقابل اأتعاب اخلدمات التي يقدمها اأو يوؤديها ، كما 
ميار�سها  من  بي  ال�سخ�سية  الثقة  على  الأحيان  معظم  فى  املهن  هذه  تقوم 
وعملئه ، ولهذه املهن طابعان : الأول ، اأنها ل تتطلب اإل عمل ذهنيا حم�سا ، 
فى حي اأن التجارة تتطلب عمل ماديا فى جزء منها ، كنقل الب�سائع وحتويل 
املواد . والثاين ، اأن الربح لي�ص هو العتبار الرئي�سي فيها ، كما هو ال�ساأن فى 
التجارة ، وعلى هذا فاإن عمل الطبيب ل يعترب جتاريا ولو باع الأدوية لعملئه 
، ولو اأن�ساأ م�سحة اأو م�ست�سفى اأو دارا للنقاهة ، ا�ستعان فيها . بال�سرورة . بعدد 
باأعمال جتارية  ، لأنه ولئن كان يقوم فى هذه احلالة  اأجر  من الأطباء لقاء 
التجارية  الأعمال  هذه  اأن  اإل   ، لعملئه  وبيعها  والأغذية  الأدوية  �سراء  هي 
تفقد �سفتها القانونية وي�ستوعبها ن�ساطه الرئي�سي كطبيب ، وهو عمل مدين 
بحت ، وعلى العك�ص من ذلك يعترب عمل ال�سيديل جتاريا لأنه ينح�سر فى 
�سراء الأدوية لبيعها ، بحالتها اأو بعد جتهيزها ، و�ساحب املدر�سة اخلا�سة . 
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معلما كان اأو غري معلم . ل يقوم بعمل جتارى، ولو كان يزود التلميذ بامل�سكن 
والغذاء والكتب ، لأن مهمته الأ�سلية هي التعليم ، وهو عمل مدين بطبيعته 
اإذا اقت�سر على عمل الت�سميمات  ، واملهند�ص املعماري ل يعترب عمله جتاريا 

ومراقبة تنفيذ اأعمال البناء.

2 – على اأنه اإذا وجد بجانب املهنة احلرة ن�ساط جتارى ي�ساويها اأو يجاوزها 
، مثل قيام الطبيب ببيع اأدوية وم�ستح�سرات طبية على نطاق وا�سع ولغريه 
اأو  م�سحة  ي�ستغل  الذى  الطبيب  ومثله   ، جتاريا  يعترب  عمله  فاإن   ، عملئه 
بحيث  الأهمية  من  وتغذيتهم  املر�سى  اإيواء  على  امل�ساربة  وكانت  م�ست�سفى 
اإذا تعدى دائرة  ، واملهند�ص املعماري  اأ�سبحت املهنة احلرة فى املرتبة الثانية 
اإذ   ، املباين  باإقامة  التعهد  اإىل  التنفيذ  ومراقبة  والر�سوم  الت�سميمات  و�سع 
اأن مقاولت الت�سييد والإن�ساءات عمل جتارى ) م 9 / 20 من قانون التجارة ( 
، و�ساحب املدر�سة اخلا�سة . معلما كان اأو غري معلم. اإذا كانت امل�ساربة على 
تعليم التلميذ من الأهمية بحيث اأ�سبحت املهنة احلرة فى املرتبة الثانية . 
على اأن �ساحب العيادة اأو امل�ست�سفى اأو املدر�سة اخلا�سة : اإذا مل يكن طبيبا اأو 
معلما ، فاإنه تقوم قرينة على اأن عن�سر امل�ساربة على علج املر�سى اأو تعليم 
التلميذ ، فى هذه احلالة ، هو الغالب فيعترب الن�ساط جتاريا ويخ�سع من 
اإليه ،  ثم لقانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية ، امل�سار 
اإليه فتوى ال�سوؤون القانونية بكتابها املوؤرخ 24 / 3 / 99  على نحو ما انتهت 
يثبت  باأن   ، العك�ص  لإثبات  قابلة  قرينة  اأنها  ملحظة  مع   ، الذكر  ال�سالف   ،
اأو م�ست�سفى خا�سة لي�ص بق�سد  اإقامته عيادة  اأن  اأو غري املعلم  غري الطبيب 
امل�ساربة على علج املر�سى اأو تعليم التلميذ وحتقيق الربح من وراء ذلك ، 

واإمنا بق�سد تقدمي امل�ساعدة للنا�ص .

مهنيي  �سخ�سي  من  مكونة  �سركة  �سكل  امل�سروع  اتخاذ  اإىل  بالن�سبة   –  3
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املمار�سة  على  يقوم  الذى  العمل  هو  فيها  الأ�سا�سي  العن�سر  وكان  اأكرث  اأو 
ال�سادر   ، ال�سركات  على  الدخل  �سريبة  قانون  لأحكام  بالتطبيق  ال�سخ�سية 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 81 وتعديلته ، طبقا لأحكام املادتي ) 2 / 4 ( 
و ) 8 ( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات ، امل�سار اإليه ، واملادة ) 1 ( من 
قانون �سريبة الأرباح على املوؤ�س�سات التجارية وال�سناعية ، املذكور ، فاإن مناط 
خ�سوع ال�سركة لأحكام قانون �سريبة الدخل على ال�سركات ، هو بكون مو�سوع 
بيانه  ال�سابق  بالتحديد   ، �سناعيا  اأو  جتاريا  ال�سركة  متار�سه  الذى  الن�ساط 
ال�سركات  قانون  فى  عليها  املن�سو�ص  التجارية  ال�سركات  اإحدى  بكونها  اأي   ،
التجارية لعام 1974 ، ولو كانت �سركة حما�سة ، اأما ال�سركة التي تنعقد بي 
املمار�سة  على  يقوم  الذى  العمل  هو  فيها  الأ�سا�سي  العن�سر  ويكون  مهنيي 
قانون  فى  عليها  املن�سو�ص  ال�سركات  من  �سركة  تعترب  ل  فاإنها   ، ال�سخ�سية 
ال�سركات التجارية ، امل�سار اإليه ، واإمنا تعترب . باعتبار مو�سوع الن�ساط الذى 
املن�سو�ص  للمحاماة  املدنية  ال�سركة  اأمثلتها  ومن   ، مدنية  �سركة   . به  تقوم 
عليها فى املادة اخلام�سة من قانون املحاماة ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
108 / 96 ، ومن ثم فل تخ�سع لأحكام قانون �سريبة الدخل على ال�سركات 

امل�سار اإليه .

لذلك انتهى الراأي اإىل الآتي : 

1 – ل زالت ال�سوؤون القانونية عند فتواها املوؤرخة 24 / 3 / 99 ، على التف�سيل 
ال�سابق بيانه.

الأ�سا�سي  العن�سر  ويكون  تنعقد بي مهنيي  التي  ال�سركة  – عدم خ�سوع   2
قانون �سريبة  ، لأحكام  ال�سخ�سية  املمار�سة  يقوم على  الذى  العمل  فيها هو 

الدخل على ال�سركات ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 47 / 81 وتعديلته .
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) فتوى رقم و �س ق / م و / 20 / 1 / 1180 / 2000 فى 14 / 8 / 2000 (

---------------------

فتاوى المادة رقم )9(

الفتوى االأولى :
ب�سان   ..... بتاريخ   ...... رقم  بالكتاب  املنتهية  املتبادلة  الكتب  اإىل  بالإ�سارة 
الإفادة بالراأي القانوين يف مدى جواز اإعفاء فندق جولدن توليب من ر�سوم 
الرتاخي�ص البلدية املن�سو�ص عليها يف القرارات الوزارية اأرقام ) 99/241( و 

)2000/143( و )2001/179 ( و)2001/188 (. 

الفندق  – اأن  اإليه ومرفقاته  امل�سار  – ح�سبما ورد بكتابكم  الوقائع  وتخل�ص 
اإىل  باإدارته  ( وقد عهد  وال�سناعة  التجارة  املذكور مملوك للحكومة ) وزارة 
�سركة جولدن توليب نظري ر�سوم اأ�سا�سية تدفع كل ثلثة اأ�سهر تعادل %1،5 
من اإجمايل الإيرادات يف ال�سنة الأوىل والثانية و2% من اإجمايل الإيرادات من 
كل  تدفع  ت�سجيعية  ر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  العا�سرة  ال�سنة  حتى  الثالثة  ال�سنة 
ثلثة اأ�سهر اأي�سا ومبعدل 7% من اإجمايل اأرباح الت�سغيل يف ال�سنتي الأوىل 
العا�سرة  حتى  الثالثة  ال�سنة  من  الت�سغيل  اأرباح  اإجمايل  من  و%8  والثانية 
اإ�سدار  وجوب  معه  ي�ستتبع  مما  ومقاهي  مطاعم  على  الفندق  ويحتوى   ،
الفندق  لأن  ونظرا   ، الذكر  �سالفة  الوزارية  للقرارات  طبقا  بلدية  تراخي�ص 

مملوك للحكومة فقد ثار الت�ساوؤل حول مدى اإعفائه من تلك الر�سوم.  

واإذ ت�ستطلعون الراأي :            

نفيد باأنه ولئن كان امل�ستقر عليه يف اإفتاء ال�سوؤون القانونية وبح�سب الأ�سل اأن 
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الدولة وم�ساحلها وفروعها ل يقع على عاتقها عبء اأداء ال�سرائب والر�سوم اإل 
اإذا ن�ص القانون على ذلك �سراحة ، وهذا يعترب اإقرارا ملبداأ عام وهو عدم خ�سوع 
الدولة لل�سريبة اأو الر�سم بح�سبانها ت�ستهدف حتقيق امل�سلحة العامة ، اإل اأنه 
وال�سناعة  التجارة  لوزارة  مملوكا  كان  واإن  فاإنه  اإليه  امل�سار  للفندق  بالن�سبة 
وفقا  الربح  حتقيق  وي�ستهدف  اخلا�سة  الأموال  اإدارة  باأ�سلوب  يدار  اأنه  غري 
للبند )14 ( من املادة رقم )9( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )90/55 ( باإ�سدار 
قانون التجارة ، الذي جعل اإن�ساء الفنادق واملطاعم واملحلت املعدة للجمهور 
من الأعمال التجارية املح�سة ب�سرف النظر عن �سفة املن�سئ ، ومن ثم فاإن 
الأموال  معاملة  ويعامل  اإليه  امل�سار  العام  الأ�سل  عن  يخرج  املذكور  الفندق 
اخلا�سة يف هذا ال�ساأن ، فل يعفى من الر�سم اإل اإذا ن�ست اأداة فر�ص الر�سوم 
على ذلك �سراحة ، ل �سيما واأن ر�سوم الإدارة الت�سجيعية الواردة يف امللحق ) اأ ( 
من التفاقية املرفقة تدفع لل�سركة املديرة من اإجمايل اأرباح الت�سغيل اأي بعد 

تكاليف الت�سغيل التي منها الر�سوم القانونية امل�ستحقة للدولة . 

 وحيث اإن القرار الوزاري رقم ) 99/241 ( املعدل بالقرار الوزاري رقم )189 / 
2001( باإ�سدار لئحة ال�سرتاطات ال�سحية ، ق�سى يف املادة رقم ) 27 ( مكررا 
بفر�ص ر�سوم على الرتخي�ص مبزاولة ن�ساط املطاعم واملقاهي والفنادق ، وكذا 
 ) الوزاري رقم )2001/185  بالقرار  املعدل  الوزاري رقم )2000/143(  القرار 
بتنظيم ومراقبة اللفتات والإعلنات التجارية ن�ص يف املادة رقم ) 16 ( على 
التجارية  والإعلنات  اللفتات  وجتديد  اإ�سدار  عند  ر�سوم  حت�سيل  وجوب 
اخلا�سة بالفنادق وال�سقق الفندقية واملطاعم واملقاهي ، والقرار الوزاري رقم 
) 179 /2001 ( بفر�ص ر�سوم بلدية ق�سى يف مادته الأوىل على حت�سيل ر�سوم 
بلدية بن�سبة ) 5% ( من قيمة الفواتري مقابل اخلدمات التي تقدم بالفنادق 
، وكذا القرار الوزاري رقم ) 188 / 2001 ( بتحديد ر�سوم البطاقة ال�سحية 
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البطاقة  وجتديد  ا�ستخراج  ر�سوم  حتديد  على  منه  الأوىل  املادة  ن�ست  حيث 
ال�سحية بواقع ريال واحد . 

اململوكة  الفنادق  يعفى  ن�ص  من  خلوا  وردت  قد  املذكورة  القرارات  كانت  وملا 
للحكومة من الر�سوم البلدية امل�سار اإليها، ومن ثم فاإن الإعفاء يف هذه احلالة 

املاثلة يكون مفتقدا ل�سنده القانوين.  

لذلك انتهى الراأي اإىل التزام فندق جولدن توليب بدفع كافة الر�سوم البلدية 
املن�سو�ص عليها يف القرارات املذكورة اآنفا.  

) فتوى رقم و �س ق/ م و/ 2004/320/1/10 م بتاريخ 2004/3/9 م  

---------------------

الفتوى الثانية :
ت�سجيل  كان يجب  اإذا  فيما  بالراأي  الإفادة  ب�ساأن طلب  كتابكم  اإىل  فبالإ�سارة 
عقود اإيجار �سالت ال�سينما والأرا�سي الزراعية املقام عليها من�ساآت والأرا�سي 
الف�ساء و�سداد الر�سوم املقررة عليها وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 
التجارية  واملحال  امل�ساكن  وم�ستاأجري  ملك  بي  العلقة  تنظيم  �ساأن  فى 

واملحال ال�سناعية وت�سجيل عقود الإيجار اخلا�سة بها .

نفيد باأنه يبي من الكتاب امل�سار اإليه اأنه مت التفاق بي الأ�ستاذ /..... )كطرف 
اأول( ويبي ال�سركة ..... ) كطرف ثان( على تكوين �سركة ا�ستثمار تكون ح�سة 
الطرف الأول فيها قطعة اأر�ص ميتلكها يف بيت الفلج وح�سة الطرف الثاين 
من  اإقامته  ميكن  ما  اإىل  بالإ�سافة  �سينما  �سالة  لإقامة  اللزمة  الأموال 
من�ساآت عليها ، ويحق لهذا الطرف الأخري ا�ستثمار وتاأجري تلك املن�ساآت بدون 
الرجوع اإىل الطرف الأول، وبناء على التفاق �سالف الذكر اأقام الطرف الثاين 
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على قطعة الأر�ص �سالة �سينما وبع�ص املن�ساآت كمكاتب وحملت جتارية قام 
الر�سوم  و�سداد  ت�سجيلها  مت  اإيجار  عقود  مبوجب  اأخرى  لأطراف  بتاأجريها 
امل�ستحقة عليها وذلك فيما عدا عقد اإيجار �سالة ال�سينما بدعوى اأن مثل هذا 
العقد ل يلزم ت�سجيله نظرا لأن الإجارة فيه ل تن�سب على عقار واإمنا على 
ومكربات  والربادى  وال�سا�سة  والكرا�سي  العر�ص  ماكينات  تعنى  وهى  �سينما 
والديكور  وال�سجاد  التكييف  واآلت  ومعدات  لل�سوت  العازلة  واملواد  ال�سوت 
ولوحات الدعاية وعرو�ص الأفلم وترخي�ص ال�سينما ، مما اأثار الت�ساوؤل عما 
وفقا  عليه  املقررة  الر�سوم  و�سداد  ال�سينما  اإيجار  عقد  ت�سجيل  يجب  كان  اإذا 
لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 امل�سار اإليه ، كما ثار ذات الت�ساوؤل اأي�سا 
بالن�سبة لعقود اإيجار الأرا�سي الزراعية املقام عليها من�ساآت والأرا�سي الف�ساء 

اأنها  البيان  اآنف   89/6 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأحكام  مطالعة  من  يبي  واإذ 
�سبيل  على  حمددة  طائفة  اأطراف  بي  للعلقة  متكامل  تنظيما  اأوردت 
احل�سر من عقود الإيجار وهى عقود اإيجار امل�ساكن واملحال التجارية واملحال 
اأن   ال�سناعية حيث ن�ست املادة )1( من املر�سوم ال�سلطاين �سالف الذكر على 
ت�سرى الأحكام التالية على كل عقد يلتزم املوؤجر مبقت�ساه اأن ميكن امل�ستاأجر 
اأجر  لقاء  معينة  ملدة  ال�سناعية  اأو  التجارية  املحال  اأو  بامل�ساكن  النتفاع  من 
معلوم ،ومن بي عنا�سر التنظيم امل�سار اإليه وجوب ت�سجيل تلك العقود و�سداد 
الر�سوم املقررة عليها حيث ن�ست املادة )2( من املر�سوم ال�سلطاين اآنف البيان 
  " على اأن " يلتزم املوؤجر باأن يقوم بت�سجيل العقد لدى البلدية املخت�سة ....
كما ن�ست املادة )3( من ذات املر�سوم على اأن " يلتزم املوؤجر بدفع الر�سوم التي 

ي�سدر بتحديدها قرار من جمل�ص الوزراء اأو من يفو�سه .... ".

وملا كان ذلك واإذ تندرج �سالت ال�سينما ) دور ال�سينما ( فى عموم املحال التجارية 
واآية ذلك اأن املادة )14/9( من قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
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90/55 ن�ست على اأن " تعد بوجه خا�ص الأعمال الآتية  اأعمال جتارية : 14- 
واملطاعم  والفنادق  ال�سينما  ودور  العامة  كامللعب  للجمهور  املعدة  املحلت 
اإيجار �سالت ال�سينما تخ�سع  " فمن ثم فاإن عقود  وحملت البيع باملزايدة 
للمر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 ويتعي تبعاً لذلك ت�سجيلها و�سداد والر�سوم 
املر�سوم ول حجة فى  و )3( من هذا  املادتي )2(  املقررة عليها وفقا لأحكام 
القول بعك�ص ذلك بدعوى اأن عقود اإيجار �سالت ال�سينما ل تن�سب على عقار 
ال�سينما ي�ستمل على عنا�سر عديدة من بينها  اإيجار  اأن حمل عقد  ، باعتبار 
املقامة عليها  والأر�ص  ال�سينما  تتكون من مباين  والتى  ذاتها  ال�سينما  �سالة 
العنا�سر  باقى  اأما  الإجارة،  فى  الأ�سا�سي  العن�سر  هو  يعترب  العن�سر  وهذا   ،
وجودها  يوؤثر  ل  ثانوية  عنا�سر  فتعترب  والكرا�سي  العر�ص  وماكينة  ك�سا�سة 
فى اعتبار العقد من �سمن عقود اإيجار املحال التجارية التي تخ�سع لأحكام 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 ، ويتعي من ثم ت�سجيلها و�سداد الر�سوم املقررة 
عليها وذلك على النحو الذى ف�سله القرار الديواين رقم 93/17 والذي ت�سمن 
تنظيم ت�سجيل عقود الإيجار التي تخ�سع لأحكام ذلك املر�سوم فى نطاق بلدية 

م�سقط وكيفية �سداد الر�سوم املقررة عليها .

والأرا�سي  من�ساآت  عليها  املقام  الزراعية  الأرا�سي  اإيجار  لعقود  وبالن�سبة 
الف�ساء فاإنه ملا كانت هذه العقود ل تندرج �سمن عقود الإيجار التي ي�سرى 
عليها املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/6 ، فمن ثم فاإن اأحكام هذا املر�سوم ينح�سر 

تطبيقها عن تلك العقود .

اأن ما جاء بكتاب طلب الراأي ب�ساأن اقرتاح تعديل  اإىل  واأخريا جتدر الإ�سارة 
اإيجار  عقود  كافة  باإخ�ساع  ي�سمح  مبا   89/6 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  ت�سمية 
العقارات لأحكامه، هذا القرتاح ل يحقق تنفيذه – اإذا مت بالطريق املر�سوم 
العقارات  اإيجار  اإخ�ساع كافة عقود  اأن  املن�سود منه باعتبار  – الغر�ص  قانونا 
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هذا  ت�سمية  تعديل  مبجرد  يتحقق  ل  اإليه  امل�سار  ال�سلطاين  املر�سوم  لأحكام 
على  اأحكامه  ب�سريان  ي�سمح  نحو  على  ن�سو�سه  بتعديل  يتاأتى  واإمنا  املر�سوم 
اأى  مماثلة  باأداة  يتم  اأن  ينبغي  التعديل  وهذا   ، اإليها  امل�سار  الإيجار  عقود 

مبر�سوم �سلطاين يعد م�سروعه مبعرفة كافة اجلهات املخت�سة.

لأحكام  تخ�سع  ال�سينما  �سالت  اإيجار  عقود  اأن  نرى  تقدم  ما  على  وبالبناء 
املقام عليها  اإيجار الأرا�سي الزراعية  اأما عقود  ال�سلطاين رقم 89/6  املر�سوم 

من�ساآت والأرا�سي الف�ساء فتخرج عن نطاق تطبيق تلك الأحكام .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 95/646/5122 فى 1995/6/21 م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )11(

املادة 7 من قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 
تن�ص على اأن :

 " تهدف الهيئة – ب�سفة اأ�سا�سية – اإىل حتقيق ما ياأتي : 

...............................................................................

واأ�سعار  الأجهزة  باأثمان  يتعلق  فيما  واملتعاملي  املنتفعي  م�سالح  مراعاة 
تقدمي خدمات الت�سالت ونوعيتها وكفاءتها " 

 كما تن�ص املادة 8 من القانون امل�سار اإليه على اأنه : " مع عدم الإخلل بحكم 
جميع  وجترى  الخت�سا�سات  جميع  الهيئة  تبا�سر  القانون  هذا  من   9 املادة 

الت�سرفات والأعمال اللزمة لتحقيق اأهدافها وعلى الأخ�ص :
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 .............................................................

12- الرقابة على تنفيذ املرخ�ص لهم �سروط الرتخي�ص . 

 ................-13

التي حتول  الوقائع  اأو  الت�سرفات  للك�سف عن  اللزمة  الإجراءات  14-اتخاذ 
دون توفري املناف�سة فى قطاع الت�سالت . ..........." 

 وتن�ص املادة 1 من املر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 باإ�سدار قانون التجارة على 
اأن " ت�سرى اأحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي 

يقوم بها اأي �سخ�ص ولو كان غري تاجر " .

اأعمال جتارية  " تعترب   : اأن  على  اإليه  امل�سار  القانون  )11( من  املادة  وتن�ص 
الأعمال املرتبطة باملعاملت التجارية املذكورة فى املواد ال�سابقة اأو امل�سهلة لها 

، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية " .

وين�ص البند )4 ( من امللحق ) 1( املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/102 
بتحديد اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة واعتماد هيكلها التنظيمي على 
اأنه من هذه الخت�سا�سات :" 4- العمل على تطبيق وح�سن تنفيذ القواني 
املتعلقة باخت�سا�سات الوزارة واإعداد اللوائح والنظم اللزمة لذلك ومراقبة 
واللوائح  واملرا�سيم  للقواني  طبقا  الأخرى  التجارية  واملن�ساآت  ال�سركات 

ال�سارية " .

وتن�ص املادة )1( من القرار الوزاري رقم 95/208 بتنظيم العرو�ص الرتويجية 
على اأنه " يحظر على املن�ساأة التجارية وال�سناعية اإجراء العرو�ص الرتويجية 
) العمومية( اأو الإعلن  عنها اإل بعد احل�سول على ترخي�ص من وزارة التجارة 
العرو�ص  الرتويجية  بالعرو�ص  ويق�سد  القرار  هذا  لأحكام  وفقا  وال�سناعة 
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التي تقام للرتويج ملنتج معي اأو جمموعة منتجات " .

كما تن�ص املادة 3 من القرار الوزاري امل�سار اإليه على اأن :" يجب اأن يت�سمن 
طلب اإقامة العر�ص الرتويجي ما يلي : 

اأ – حتديد طريقة اإجراء العر�ص و�سروط ال�سرتاك فيه .

ب  حتديد فرتات واأماكن اإجراء العرو�ص وتواريخ ال�سحب .

ج- اإرفاق قائمة باأنواع اجلوائز والهدايا التي �ستمنح للفائزين "

ترمى  التي  الأهداف  بي  من  كان  ولئن  اأنه  املتقدمة  الن�سو�ص  من  والبي 
اإىل حتقيقها هيئة تنظيم الت�سالت مراعاة م�سالح املنتفعي والعاملي فى 
بح�سبان  وكفاءتها  ونوعيتها  الت�سالت  خدمات  واأ�سعار  الأجهزة  اأثمان  �ساأن 
اأن الهيئة هي القوامة على تنظيم قطاع الت�سالت فى ال�سلطنة وفقا لقانون 
وجترى  الخت�سا�سات  جميع  الهيئة  وتبا�سر   ، اإليه  امل�سار  الت�سالت  تنظيم 
جميع الت�سرفات والأعمال التي من خللها حتقق اأهدافها ، غري اأن الثابت 
من اأحكام قانون التجارة اأنه ي�سرى على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية 
التي يقوم بها اأي �سخ�ص حتى ولو كان غري تاجر وقد حدد القانون على �سبيل 
احل�سر ما يعترب اأعمال جتارية وما ل يعترب كذلك ، وقرر �سراحة اأن جميع 

الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية تعترب اأعمال جتارية . 

التي جتريها  الرتويجية  العرو�ص  وال�سناعة  التجارة  وزير  نظم  عليه  وبناء 
املن�ساآت التجارية وال�سناعية مبوجب القرار الوزاري رقم 95/208 بح�سبانها 
من الأعمال التي يقوم بها التاجر حلاجات جتارية وتدخل فى الخت�سا�سات 
املنوطة بوزارة التجارة وال�سناعة وفقا للبند 4 من امللحق رقم 1 من مر�سوم 
على  اإليه  امل�سار  القرار  من   )  1( املادة  حظرت  وقد  اإليه  امل�سار  اخت�سا�ساتها 
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جميع املن�ساآت التجارية وال�سناعية اإجراء عرو�ص ترويجية اأو الإعلن عنها 
اإل بعد احل�سول على ترخي�ص من وزارة التجارة وال�سناعة ، بح�سبان اأن هذا 
العمل من الأعمال املرتبطة بالأعمال التجارية بل من �سميمها ذلك اأن هذه 
بق�سد  املنتجات  من  معينة  جمموعة  اأو  معي  ملنتج  للرتويج  تقام  العرو�ص 

ت�سويقها وحتقيق الربح من ورائها . 

وغنى عن البيان اأن اأحكام هذا القرار تخاطب كافة ال�سركات واملن�ساآت التجارية 
التي ترغب فى عمل عرو�ص ترويجية ب�سرف النظر عن جمال الن�ساط الذى 
متار�سه و�سواء كان فى قطاع الت�سالت اأو غريه من القطاعات ، اإذ اأن العربة 
عمل  اأو  جتاريا  عمل  وميار�ص  تاجرا  الرتويجي  بالعر�ص  القائم  يكون  باأن 

مرتبطا بالعمل التجاري.

وبالبناء على ما تقدم ، وملا كان الثابت من اأحكام قانون تنظيم الت�سالت اأنه 
الت�سالت  تراخي�ص  املخت�سة مبنح  الت�سالت هي  تنظيم  كانت هيئة  ولئن 
اأن هذا  الت�سالت غري  تنظيم  بقانون  الواردة  الأهداف  والعمل على حتقيق 
العرو�ص  تراخي�ص  مبنح  الهيئة  باخت�سا�ص  يق�سى  ن�ص  من  خل  القانون 
الرتويجية باعتبار اأن وزارة التجارة وال�سناعة هي اجلهة املخت�سة مبنح هذه 

الرتاخي�ص على النحو امل�سار اإليه.

وحيث اأن �سركة النور�ص اأن�سئت مبوجب قانون ال�سركات التجارية ، ومت قيدها 
فى ال�سجل التجاري حتت رقم 77152/3 /1 حيث متار�ص عمل جتاريا ومن 
من  الرتويجية  عرو�سها  باإقامة  تراخي�ص  على  باحل�سول  تلتزم  فاإنها  ثم 
وزارة التجارة وال�سناعة طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 95/208 ، يوؤكد ذلك 
وزارة  ترويجية من  باإقامة عرو�ص  لها احل�سول على ترخي�ص  �سبق  اأنه قد 
التجارة وال�سناعة بتاريخ 2005/5/18 وذلك ا�ستناد اإىل القرار الوزاري رقم 
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95/208 امل�سار اإليه 

بها  املنوط  اجلهة  هي  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اأن  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
اإ�سدار تراخي�ص اإقامة العرو�ص الرتويجية لل�سركة املذكورة .

فتوى و �س ق رقم/ م و/2006/1505/13/26م بتاريخ 2006/12/9م

---------------------

فتاوى المادة رقم )46(

بالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم ....... بتاريخ  ......  املوافق....... ب�ساأن طلب 
الإفادة بالراأي القانوين حول مدى جواز تعديل قرار جمل�ص املناق�سات باإ�سناد 
�سركة........  مع  بال�سرتاك   ......... �سركة  اإىل   )2010/8( رقم  املناق�سة 
ال�سادر بجل�سته رقم 2011/21 بتاريخ 15 من اأغ�سط�ص 2011 م لي�سبح الإ�سناد 

اإىل �سركة ........... بال�سرتاك مع �سركة............ .

وتتلخ�ص وقائع املو�سوع - ح�سبما يبي من الأوراق - يف اأن جمل�ص املناق�سات 
اأ�سند املناق�سة رقم )2010/8( ب�ساأن م�سروع ازدواجية طريق...... - بجل�سته 
رقم 2011/21 بتاريخ 2011/8/15 - اإىل كل من �سركة ........... بال�سرتاك 
مع �سركة ......... مببلغ مقداره ........ ومبدة تنفيذ مقدارها )36( �سهراً ، 
، قامت وزارة .......... مبوجب كتابها رقم ......... باإخطار  بتاريخ ......... 
رقم  املناق�سة  اأعمال  تنفيذ  يف  بالبدء   ......... و�سركة   .......... �سركة 

. )2010/8(

ال�سركة  ا�سم  تعديل  اتفقوا على  قد   ......... �سركة  ال�سركاء يف  اأن  وتذكرون 
لي�سبح ............. ، و�سدر قرار هوؤلء ال�سركاء بتعديل البند رقم )1( من 
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اأن  ،على  اجلديد  بال�سم  2011م  مايو  من   15 بتاريخ  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد 
تظل كافة بنود عقد التاأ�سي�ص الأخرى كما هي دون تغيري ، ومت التاأ�سري بهذا 
ال�سركة  وقامت   ، 2011/5/24م  بتاريخ  التجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  التعديل 
املذكورة باإخطار وزارة ....... بهذا التغيري بالكتاب رقم ........ املوؤرخ........ 
رقم........  بالكتاب  التغيري  بهذا  املناق�سات  جمل�ص  باإخطار  قامت  كما   ،
ال�سركة  ا�سم  اأي اعرت�ص على تغيري   ........... وزارة  تبد  ، ومل  املوؤرخ....... 
قرار  تعديل  رقم........املوؤرخ.....  بكتابها  املناق�سات  جمل�ص  من  وطلبت   ،
املوافقات  املناق�سة حتى يت�سنى لل�سركة احل�سول على  الإ�سناد بنموذج قبول 

املطلوبة من جميع اجلهات ذات ال�سلة.

اأن التغيري الذي  اأنه برغم تاأكيد وزارة ......... ملجل�ص املناق�سات  وت�سيفون 
اأو على الإدارة  طراأ على ا�سم �سركة ....... ل يوؤثر على ال�سكل القانوين لها 
العليا مبوجب خطابها رقم ........ املوؤرخ .......... رداً على ا�ستف�سار جمل�ص 
املناق�سات بكتابه رقم ..........بتاريخ .......... ، اإل اأن جمل�ص املناق�سات اأفاد 
اإليها  امل�سار  املناق�سة  ال�سادر بنموذج قبول  الإ�سناد  باأنه ل يجوز تغيري قرار 
على اأ�سا�ص اأن الإ�سناد مت ل�سركة .......... بال�سرتاك مع �سركة ........ ولي�ص 
ا�ستبعاد  قانونية ترتتب على  اآثار  ثمة  واأن   ،  .......... �سركة  بال�سرتاك مع 
ال�سركة يعد خروجا عن  ا�سم  واأن تغيري  العرو�ص  ال�سركاء عند تقدمي  اأحد 

اتفاقية ال�سراكة املربمة بي �سركة ........ و�سركة ............. 

واإزاء ذلك تطلبون معاليكم الإفادة بالراأي القانوين .

باملر�سوم  ال�سادر  التجارة  قانون  من   )46( املادة  باأن  نفيد  ذلك  على  وردا 
وفق  التجارية  ال�سركات  ا�سم  " يكون  اأن  على  تن�ص    90/55 رقم  ال�سلطاين 

الأحكام القانونية اخلا�سة بها..................".
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" كل �سركة  اأن  التجاري رقم 74/3 على  ال�سجل  املادة )9( من قانون  وتن�ص 
جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان يجب اأن يتم ت�سجيلها يف ال�سجل 
اأو  ال�سركة  مديري  وعلى   ، املركز  هذا  لها  التابع  باملنطقة  املخت�ص  التجاري 
تاأ�سي�ص  تاريخ  من  �سهر  خلل  الت�سجيل  يطلبوا  اأن  اإدارتها  جمل�ص  اأع�ساء 
ال�سركة، و على طالبي الت�سجيل اأن يقدموا اإىل اأمانة ال�سجل التجاري ن�سخة 
عن نظام ال�سركة اأو عقد تاأ�سي�سها موقعة ح�سب الأ�سول من اأع�ساء جمل�ص 
الإدارة اأو ال�سركاء مع ت�سريح، على ن�سختي موقعتي من طالبي الت�سجيل ، 

ي�ستمل على ما يلي :

ا�سم ال�سركة ونوعها.  -1

.".......8...........7...........6..........5.......... 4...........3...........2

وتن�ص املادة )10( من ذات القانون على اأنه " يجب كذلك اأن ي�سجل يف ال�سجل 
التجاري وخلل �سهر واحد من تاريخ ح�سوله:

1- كل تعديل اأو تبديل يتعلق باأي من الأمور امل�سجلة اأ�سا�سا.

".............  ...........4........... 3 ............. 2

وتن�ص املادة )11( من ذات القانون على اأنه " على كل تاجر اأو �سركة مركزها 
الرئي�سي يف اخلارج ويكون لأي منهما فرع اأو وكالة يف عمان اأن ي�سجل فرعه 
اأو وكالته يف اأمانة ال�سجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع اأو الوكالة .

................................................................................

التجار  اإىل  بالن�سبة  يتم  اأن  يجب  املادة  هذه  عليه يف  املن�سو�ص  الت�سجيل  اإن 
بالطريقة املن�سو�ص عليها يف املادتي 7و8 وبالن�سبة اإىل ال�سركات بالطريقة 

املن�سو�ص عليها يف املادتي 9و10 من هذا القانون ........... " .
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الطبيعي  لل�سخ�ص  يجوز  ل   " اأنه  على  القانون  ذات  من   )20( املادة  وتن�ص 
الأ�سخا�ص  جتاه  يتذرع  اأن  التجاري  ال�سجل  يف  بالت�سجيل  امللزم  املعنوي  اأو 
هذا  يفر�ص  والتي  قيدها  اأو  ت�سجيلها  اإىل  يعمد  مل  التي  بالوقائع  الثالثي 

القانون ت�سجيلها وقيدها". 

ا�سم  يكون  اأن  يتعي  اأنه  الذكر  �سالفة  الن�سو�ص  من  امل�ستفاد  اإن  حيث  ومن 
واأنه يجب على كل   ، بها  القانونية اخلا�سة  الأحكام  التجارية وفق  ال�سركات 
�سركة جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان اأن يتم ت�سجيلها يف ال�سجل 
ال�سجل  املركز وفقا لأحكام قانون  لها هذا  التابع  باملنطقة  املخت�ص  التجاري 
التجاري امل�سار اإليه ، واأنه يجب ت�سجيل اأي تعديل للبيانات التى اأوجب قانون 
ال�سجل التجاري ت�سجيلها ، كما حظر هذا القانون على ال�سخ�ص الطبيعي اأو 
املعنوي امللزم بالت�سجيل يف ال�سجل التجاري اأن يتذرع جتاه الأ�سخا�ص الثالثي 
بالوقائع التى مل يعمد اإىل ت�سجيلها اأو قيدها والتي يفر�ص القانون ت�سجيلها 

وقيدها.

وحيث اإنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق اأن جمل�ص املناق�سات قد 
اأ�سند بتاريخ 2011/8/15م املناق�سة رقم 2010/8 اإىل �سركة....... بال�سرتاك 
�سهرا،   )36( مقدارها  تنفيذ  ومبدة  مقداره..........  مببلغ  �سركة......  مع 
واأن �سركة .......... كانت قد قامت بتاريخ 2011/5/15م - اأي قبل قرار اإ�سناد 
املناق�سة امل�سار اإليها - بتعديل عقد تاأ�سي�ص ال�سركة مبوافقة جميع ال�سركاء 
 )1( املادة  " تعدل  اأن  التاأ�سي�ص على  تعديل عقد  البند )1( من عقد  ون�ص   ،
التايل  النحو  على  ليقراأ  ال�سركة  با�سم  واخلا�سة  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  من 
عقد  بنود  كافة  " تظل  اأن  على  العقد  ذات  من   )2( البند  " ،ون�ص   .......  :
التاأ�سي�ص الأخرى دون تغيري " ، ملا كان ذلك وكان الثابت اأن �سركة .......... 
قامت بتاريخ 2011/5/24م بت�سجيل هذا التعديل يف ال�سجل التجاري ، ومن ثم 
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فاإن تعديل ا�سم هذه ال�سركة اإىل ...... ، يكون قد مت وفقا لأحكام القانون ، واإذ 
خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد اأن �سركة ......... قد ان�سحبت من ال�سراكة 
املربمة مع �سركة ........ ، فمن ثم ل يوجد ثمة مانع قانوين من تعديل قرار 
جمل�ص املناق�سات املوؤرخ 2011/8/15م بجل�سته رقم 2011/21 باإ�سناد املناق�سة 
رقم 2010/8ب�ساأن م�سروع ازدواجية طريق...... وذلك باأن يكون قرار الإ�سناد 

اإىل �سركة ....... بال�سرتاك مع �سركة ....... بدل من �سركة ...... .

لذلك انتهى الراأي اإىل جواز تعديل قرار جمل�ص املناق�سات املوؤرخ 2011/8/15م 
بجل�سته رقم2011/21 باإ�سناد املناق�سة رقم )2010/8( ب�ساأن م�سروع ازدواجية 

طريق ......... ، وذلك على النحو املبي بالأ�سباب .

فتوى رقم و �س ق /م و/1/26/ 2012/898م بتاريخ 2012/5/12

---------------------

فتاوى المادة رقم )69(

التى  الأ�سول  على  الرهون  قيد  �ساأن  فى   ................ ر�سالتكم  اإىل  اإ�سارة 
اأو يدير القرو�ص املقدمة لها  متلكها ال�سركات التى يقدم لها البنك قرو�سا 
هيئة  من  م�ستاأجرة  اأرا�سى  على  املقامة  للم�سروعات  بالن�سبة  احلكومة  من 

منطقة الر�سيل ال�سناعية .

اأود الإحاطة اأن الرهون التى يقدمها املدين التاجر على الأ�سول التى ميتلكها 
فى مكان ي�ستاأجره اإمنا يقت�سر على هذه الأ�سول ول ت�سمل الأر�ص، ولذلك 
باملر�سوم  ال�سادر  التجارة  قانون  ينظمه  الذى  املتجر  رهن  قبيل  من  فهي 
الرهون  قبيل  من  ولي�ص  منه   73-67 من  املواد  فى   90/55 رقم  ال�سلطاين 
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العقارية التى ت�سجل لدى وزارة الإ�سكان .

وقد ن�ست املادة )69( من قانون التجارة على اأن ي�سهر عقد الرهن بقيده فى 
ال�سجل التجاري. 

واأ�سدر معاىل وزير التجارة وال�سناعة قراره رقم 91/5 فى �ساأن اإجراءات قيد 
الرهون التجارية ولي�ص من بينها احل�سول على موافقة املوؤجر للمكان املقام 

عليه امل�سروع طاملا اأن الرهن ل ي�سمل الأر�ص .

لذلك فاإن قيد الرهون التى يقدمها املقرت�سون من البنك �سمانا للقرو�ص 
منطقة  هيئة  من  ي�ستاأجرونها  اأر�ص  على  القائمة  امل�سروعات  اأ�سول  على 

الر�سيل ال�سناعية يتم قيدها و�سهرها دون حاجة اإىل موافقة الهيئة .

تعدد  – اإذا  فيه  تف�سل  اأمر  فهذا  التنفيذ  للدائني عند  للأولوية  وبالن�سبة 
اإن�سائها ونظام نظر  التجارية وفقا ملر�سوم  املنازعات  – هيئة ح�سم  الدائنون 
الوزاري  القرار  واأحكام  التجارة  قانون  لأحكام  وبالتطبيق  اأمامها  الدعاوى 

�سالف البيان .

 ) فتوى رقم : �س ق / ت / 92/700/14/20 فى 1992/6/23 (

---------------------

فتاوى المادة رقم )225(

تخل�ص الوقائع - ح�سبما يت�سح من الكتاب رقم .... يف اأن اأحد املديني لبنك 
...... قام برهن عدد من الأ�سهم وال�سندات اململوكة له �سمانا ملديونيته للبنك 
املذكور، ومت التاأ�سري مبا يفيد رهن هذه الأ�سهم وال�سندات لدى اجلهة املعنية 
حرر  كما   ) ع   . ع   . م   . �ص  املالية  الأوراق  وت�سجيل  للإيداع  م�سقط  �سركة   (
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املدين الراهن توكيل مطلقا للدائن املرتهن ) بنك ....... ( يخول هذا الأخري 
الت�سرف يف الأ�سهم وال�سندات بكافة اأوجه الت�سرف ، واإذ اأخل املدين الراهن 
بالتزامه ب�سداد قيمة القر�ص املمنوح له من قبل البنك املذكور فقد تقدم هذا 
املمنوح  القر�ص  املرهونة لتغطية قيمة  الأ�سهم وال�سندات  الأخري بطلب بيع 

ملوكله ) املدين الراهن (.

واإذ ت�ستطلعون الراأي يف مدى جواز قيام البنك املذكور ببيع الأ�سهم وال�سندات 
اتباع الإجراءات املن�سو�ص عليها يف  املرهونة ل�ساحله من جانب املدين دون 

قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55.

نفيد باأن املادة )225 ( من قانون التجارة ال�سالف الذكر تن�ص على اأنه " اإذا مل 
يدفع املدين الدين امل�سمون بالرهن يف ميعاد ا�ستحقاقه ، كان للدائن املرتهن 
بعد انق�ساء ثلثة اأيام من تاريخ التنبيه على املدين بالوفاء تنبيها ر�سميا اأو 
ببيع  الأمر  املحكمة بطلب  رئي�ص  اإىل  يتقدم  اأن  الو�سول  بعلم  بكتاب م�سجل 

ال�سيء املرهون كله اأو بع�سه".

وتن�ص املادة )226 ( على اأنه " ل يجوز تنفيذ الأمر ال�سادر من رئي�ص املحكمة 
ببيع ال�سيء املرهون اإل بعد انق�ساء خم�سة اأيام من تاريخ اإبلغه اإىل املدين 
وتاريخه  البيع  فيه  يجرى  الذي  املكان  بيان  مع   ، وجد  اإن  العيني  والكفيل 
اأن  ، كان من حق الدائن املرتهن  اأموال  ، واإذا تقرر الرهن على عدة  و�ساعته 
يعي املال الذي يجرى عليه البيع ، ما مل يتفق على غري ذلك ، وفى جميع 

الأحوال ل يجوز اأن ي�سمل البيع اإل ما يكفى للوفاء بحق الدائن " .

كما تن�ص املادة ) 227 ( على اأن " يجرى البيع يف الزمان واملكان اللذين يعينهما 
رئي�ص املحكمة باملزايدة العامة اإل اإذا اأمر رئي�ص املحكمة باتباع طرق اأخرى ، 
واإذا كان ال�سيء املرهون �سكا متداول يف �سوق الأوراق املالية اأمر رئي�ص املحكمة 
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ببيعه مبعرفة اأحد ال�سما�سرة......"
 وتن�ص املادة ) 228 ( على اأنه " يعترب باطل كل اتفاق يربم وقت تقرير الرهن 
اأو بعد تقريره ويعطى الدائن املرتهن يف حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول 
اأجله احلق يف متلك ال�سيء املرهون وبيعه بدون مراعاة الإجراءات املن�سو�ص 

عليها يف املواد 227-225 ...." .
الدائن  امل�سرع و�سع طريقا يتعي على  اأن  يت�سح  ملا تقدم من ن�سو�ص  وفقا 
املرتهن اأن ي�سلكه اإذا تعذر على املدين الراهن �سداد الدين الذي يف ذمته عند 
عليها  املن�سو�ص  الإجراءات  واتباع  الق�ساء  اإىل  اللجوء  وهى  الأجل  حلول 
للمدين  حماية  وذلك  اإليه  امل�سار  التجارة  قانون  من  225و226و227  املواد  يف 
الراهن من ع�سف الدائن املرتهن ، ومن ناحية اأخرى فاإن كل اتفاق يربم وقت 
تقرير الرهن اأو بعد تقريره يعفى الدائن من اللتزام بهذه الإجراءات يكون 

باطل ملخالفته قاعدة قانونية اآمرة وهذا ما اأكدته املادة ) 228 ( امل�سار اإليه. 
وملا كان الثابت من الأوراق قيام املدين برهن جمموعة من الأ�سهم وال�سندات 
لدائنه ) بنك ........ ( ، واإذ اأخل املدين بالتزامه بال�سداد ، فاإنه يتعي اتباع 
الإجراءات ال�سالفة ول يحول دون ذلك التوكيل املطلق املمنوح للدائن والذي 
يخالف  ذلك  لأن  الت�سرف  اأوجه  بكافة  وال�سندات  بالأ�سهم  الت�سرف  يخوله 

قاعدة قانونية اآمرة ح�سبما �سلف الإي�ساح .  

وعليه انتهى راأى ال�سوؤون القانونية اإىل عدم جواز قيام بنك ...... ببيع الأ�سهم 
وال�سندات اململوكة ملدينه بدون اتباع الإجراءات ال�سالفة الذكر . 

) فتوى رقم و �س ق / م و/ 2004/1008/24/9 م بتاريخ 2004/7/27 م  

---------------------
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فتاوى المادة رقم )226(

" اإذا مل يدفع  اأنه  املادة )225 ( من قانون التجارة ال�سالف الذكر تن�ص على 
املدين الدين امل�سمون بالرهن يف ميعاد ا�ستحقاقه ، كان للدائن املرتهن بعد 
انق�ساء ثلثة اأيام من تاريخ التنبيه على املدين بالوفاء تنبيها ر�سميا اأو بكتاب 
اأن يتقدم اإىل رئي�ص املحكمة بطلب الأمر ببيع ال�سيء  م�سجل بعلم الو�سول 

املرهون كله اأو بع�سه".

 وتن�ص املادة )226 ( على اأنه " ل يجوز تنفيذ الأمر ال�سادر من رئي�ص املحكمة 
ببيع ال�سيء املرهون اإل بعد انق�ساء خم�سة اأيام من تاريخ اإبلغه اإىل املدين 
وتاريخه  البيع  فيه  يجرى  الذي  املكان  بيان  مع   ، وجد  اإن  العيني  والكفيل 
اأن  ، كان من حق الدائن املرتهن  اأموال  ، واإذا تقرر الرهن على عدة  و�ساعته 
يعي املال الذي يجرى عليه البيع ، ما مل يتفق على غري ذلك ، وفى جميع 

الأحوال ل يجوز اأن ي�سمل البيع اإل ما يكفى للوفاء بحق الدائن " .

 كما تن�ص املادة ) 227 ( على اأن " يجرى البيع يف الزمان واملكان اللذين يعينهما 
رئي�ص املحكمة باملزايدة العامة اإل اإذا اأمر رئي�ص املحكمة باتباع طرق اأخرى ، 
واإذا كان ال�سيء املرهون �سكا متداول يف �سوق الأوراق املالية اأمر رئي�ص املحكمة 

ببيعه مبعرفة اأحد ال�سما�سرة......"

 وتن�ص املادة ) 228 ( على اأنه " يعترب باطل كل اتفاق يربم وقت تقرير الرهن 
اأو بعد تقريره ويعطى الدائن املرتهن يف حالة عدم الوفاء بالدين عند حلول 
اأجله احلق يف متلك ال�سيء املرهون وبيعه بدون مراعاة الإجراءات املن�سو�ص 

عليها يف املواد 227-225 ...." .

الدائن  امل�سرع و�سع طريقا يتعي على  اأن  يت�سح  ملا تقدم من ن�سو�ص  وفقا 
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ذمته  يف  الذي  الدين  �سداد  الراهن  املدين  على  تعذر  اإذا  ي�سلكها  اأن  املرتهن 
عند حلول الأجل وهى اللجوء اإىل الق�ساء واتباع الإجراءات املن�سو�ص عليها 
للمدين  حماية  وذلك  اإليه  امل�سار  التجارة  قانون  من  225و226و227  املواد  يف 
الراهن من ع�سف الدائن املرتهن ، ومن ناحية اأخرى فاإن كل اتفاق يربم وقت 
تقرير الرهن اأو بعد تقريره يعفى الدائن من اللتزام بهذه الإجراءات يكون 

باطل ملخالفته قاعدة قانونية اآمرة وهذا ما اأكدته املادة ) 228 ( امل�سار اإليه. 

وملا كان الثابت من الأوراق قيام املدين برهن جمموعة من الأ�سهم وال�سندات 
لدائنه ) بنك ........ ( ، واإذ اأخل املدين بالتزامه بال�سداد ، فاإنه يتعي اتباع 
الإجراءات ال�سالفة ول يحول دون ذلك التوكيل املطلق املمنوح للدائن والذي 
يخالف  ذلك  لأن  الت�سرف  اأوجه  بكافة  وال�سندات  بالأ�سهم  الت�سرف  يخوله 

قاعدة قانونية اآمرة ح�سبما �سلف الإي�ساح .  

وعليه انتهى راأى ال�سوؤون القانونية اإىل عدم جواز قيام بنك ...... ببيع الأ�سهم 
وال�سندات اململوكة ملدينه بدون اتباع الإجراءات ال�سالفة الذكر . 

) فتوى رقم و �س ق / م و/ 2004/1008/24/9 م بتاريخ 2004/7/27 م  

---------------------
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فتاوى المادة رقم )561(

.................اإن املواد من 561 اإىل 564 من قانون التجارة امل�سار اإليه ت�سمنت 
اأحكام تقادم دعاوى رجوع حامل ال�سيك على امل�سحوب عليه وال�ساحب واملظهر 
وغريهم من امللتزمي بالوفاء بقيمة ال�سيك، ول جدال يف اأن جمال تطبيق 
الدعاوى  اإىل  يتعدى  فل  املذكورة  الدعاوى  على  يقت�سر  املواد  هذه  اأحكام 
قانون  اأو يف  العماين  قانون اجلزاء  اأينما وردت يف  بال�سيك  املتعلقة  اجلزائية 
ا�ستقلل قانون  امل�سلم به فقها وق�ساء  اإذ من   ، اأخر  اأى قانون  اأو يف  التجارة 
اجلزاء عن غريه من القواني ، فل ت�ستكمل اأحكامه من اأى قانون اآخر مامل 
يكن من القواني اجلزائية ولي�ص قانون التجارة كذلك، هذا وجتدر الإ�سارة 
اأحكام تقادم العقوبات  اإليه ين�ص على  اأنه ولئن كان قانون اجلزاء امل�سار  اإىل 
وذلك يف املواد من 70 اإىل 73 منه اإل اأنه مل ين�ص على اأحكام تقادم الدعوى 
القواني  اأو يف غريه من  فيه  عليها  املن�سو�ص  اجلرائم  اجلزائية عن جميع 
هذه  على  الن�ص  جمال  اأن  اإىل  وبالنظر   ، بال�سيك  املتعلقة  اجلرائم  ومنها   ،

الأحكام هو قانون الإجراءات اجلزائية اجلاري مراجعة م�سروعه .

 فتوى و �س ق رقم/ م و /97/333/1/23م بتاريخ 1997/3/25م  

---------------------





قانون
السجل التجاري





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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جل�سة يوم االأربعاء الـموافق 2011/6/22م

الطعن رقم 2010/230م الدائـرة التجــارية

ت�سجيل. “ بيع ن�ساط تجاري” 

بيع الن�ساط التجاري غري امل�سجل ل يحتج به على الغري. عدم الت�سجيل ل 
يوؤثر يف �سحته ونفاذه وحجيته  بي طرفيه . اأثر ذلك. يجوز لأي من طريف 
عقد بيع ن�ساط جتاري واإن مل ي�سجل اللجوء اإىل املحكمة يف حالة وجود نزاع 

متعّلق بذلك البيع تكون دعواه مقبولة

املادة )20( من قانون ال�سجل التجاري ال�سادر �سنة 1974م والـمعّدل باملر�سوم 
اأنه )) ل يجوز  تن�ص على  يوم 1986/12/3م  ال�سادر  رقم 86/88  ال�سلطاين 
لل�سخ�ص الطبيعي اأو املعنوي الـملزم بالت�سجيل يف ال�سجل التجاري اأن يتذرع 
جتاه الأ�سخا�ص الثالثي بالوقائع التي مل يعمد اإىل ت�سجيلها وقيدها والتي 
الن�ساط  بيع  اأن  املادة  هذه  ومفاد  قيدها((  اأو  ت�سجيلها  القانون  هذا  يفر�ص 
التجاري هو �سحيح ونافذ بي طرفيه وحتى ولو مل يكن م�سجًل واإن كان ل 
يعترب كذلك يف مواجهة الغري مما يجوز معه لأي من طريف عقد بيع ن�ساط 
نزاع متعّلق بذلك  املحكمة يف حالة وجود  اإىل  اللجوء  ي�سجل  واإن مل  جتاري 

البيع تكون دعواه مقبولة.





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )4(

الفتوى االأوىل :

باملر�سوم  معدل   74/3 رقم  التجاري  ال�سجل  قانون  من   »1« املادة  اإن 
اأمانة  التجارة وال�سناعة  تن�سا يف وزارة  اأن  ال�سلطاين رقم 86/88 تن�ص على 
لل�سجل التجاري يعهد اإليها مب�سك �سجل ي�سمى ال�سجل التجاري تدون فيه 
وفقا  العامة  العتبارية  والأ�سخا�ص  وال�سركات  بالتجار  املتعلقة  املعلومات 
لأحكام هذا القانون ، ويجب اأن يقيد يف هذا ال�سجل فئات معينة عددتها املادة 
»4« من القانون ذاته ومنها » التجار الذين مركز عملهم الرئي�سي يف عمان » 
» وال�سركات التجارية التي مركز عملها الرئي�سي يف عمان » ، ول ريب يف اأن 
الأ�سل اأن عبارة » ال�سركات التجارية » التي ا�ستعملها الن�ص حينما ترد مطلقة 
قانون  »2« من  املادة  به  تق�سى  ما  فاإنه يجب ق�سر دللتها على  دون حتديد 
ال�سركات التجارية رقم 74/4 النافذ يف تاريخ �سريان قانون ال�سجل التجاري 
والتي عددت اأنواع ال�سركات التجارية يف �سركات الت�سامن و�سركات التو�سية 

و�سركات املحا�سة و�سركات امل�ساهمة وال�سركات املحدودة امل�سوؤولية .

 بيد اإن امل�سرع يف قانون ال�سجل التجاري مل ي�ساأ اأن يدع ذلك الأ�سل 
يجرى على اإطلقه مبا ق�ست به املادة »5« منه من اأنه » يعترب تاجرا كل �سخ�ص 
طبيعي تكون مهنته القيام باأعمال جتارية ويعترب �سركة جتارية كل �سخ�ص 
عداد  يندرج يف  الن�ص  هذا  اإذ مبوجب   ،  « التجارية  الأعمال  يتعاطى  معنوي 
ال�سركات التجارية يف تطبيق اأحكام قانون ال�سجل التجاري كل �سخ�ص معنوي 
بطبيعة احلال – يتعاطى الأعمال التجارية ،  التجارية  ال�سركات  – من غري 
والعلة من هذا الن�ص وا�سحة يف ب�سط نطاق حكم وجوب الت�سجيل بال�سجل 
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ول  التجارية  الأعمال  تتعاطى  التي  املعنوية  الأ�سخا�ص  جميع  اإىل  التجاري 
ي�ستغرقها ن�ص املادة »4« �سالفة الذكر .

وترتيبا على ما �سبق فانه ل يلزم يف تطبيق قانون ال�سجل التجاري 
ال�سجل  يف  جتارية  اأن�سطة  مبزاولة  له  املرخ�ص  العتباري  ال�سخ�ص  لقيد   ،
املحددة  ال�سركات  من  جتارية  �سركة  �سكل  ال�سخ�ص  هذا  يتخذ  اأن  التجاري 
بقانون ال�سركات ، واإمنا يكفى يف هذا ال�ساأن اأن يتمتع بال�سخ�سية العتبارية و 
اأن » يتعاطى الأعمال التجارية » ، وملا كانت املادة »2« من املر�سوم ال�سلطاين رقم 
93/3 باإن�ساء �سندوق تقاعد احلر�ص ال�سلطاين العماين تن�ص على اأن »يتمتع 
 « اإدارية حكومية  امل�ستقلة ول يعترب وحدة  بال�سخ�سية العتبارية  ال�سندوق 
ومن ثم فاإن حكم املادة »5« من قانون ال�سجل التجاري امل�سار اإليه ي�سمله دون 

حاجة اإىل طلب تعديل نظامه الأ�سا�سي . 

الأ�سا�سي  النظام  تعديل  قانونا  يلزم  ل  اأنه  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
ال�سجل  يف  قيده  يت�سنى  حتى  العماين  ال�سلطاين  احلر�ص  تقاعد  ل�سندوق 

التجاري ك�سركة جتارية طبقا للمادة »5« من قانون ال�سجل التجاري. 

 ) فتوى رقم و �س ق / م و/ 997/1150/1/9م بتاريخ 1997/10/19م 

---------------------
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فتاوى المادة رقم )9(

الفتوى االأوىل :

بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم فى �ساأن حتديد معدلت �سريبة الدخل على 
ال�سركات التى تخ�سع لها اإحدى ال�سركات امل�ساهمة العامة اململوكة بالكامل 
لعمانيي عند �سراء بع�ص اأ�سهمها مبعرفة اإحدى ال�سركات امل�ساهمة املختلطة 

.

ونفيد اأن �سركة امل�ساهمة هى ال�سركة التى ينق�سم راأ�سمالها اإىل اأ�سهم 
مت�ساوية القيمة وقابلة للتداول وهى نوعان : الأول – الأ�سهم فيها مملوكة 
بالكامل ملواطني عمانيي والثاين – الأ�سهم فيها مملوكة للأجانب وي�سرتك 
قانون  اأحكام  وفق   ) خمتلطة   ( خمتلفة  بن�سب  عمانيون  مواطنون  معهم 
احلرف الأجنبية وا�ستثمار راأ�سمال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
74/4 ويخ�سع كل نوع للمعدلت املحددة ل�سريبة الدخل على ال�سركات املقررة 

ح�سب نوع ال�سركة .

وين�ص قانون �سريبة الدخل على ال�سركات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 81/47 على اأنه طبقا لهذا القانون حت�سب ال�سريبة على دخل كل �سركة 
�سدر  وقد  الثاين  باجلدول  املحددة  املعدلت  اأو  باملعدل  �سريبة  �سنة  كل  عن 
املر�سومان ال�سلطانيان رقما 77/65 و 87/46 بتحديد معدلت �سريبة الدخل 
التى تفر�ص على ال�سركات املختلطة التى ميلك املواطنون العمانيون ن�سيبا 
فى راأ�سمالها ثم �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/77 بفر�ص �سريبة الأرباح 
�سواء  مبفرده  طبيعي  ل�سخ�ص  اململوكة  وال�سناعية  التجارية  املوؤ�س�سات  على 
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كان عمانيا اأم اأجنبيا وب�سريان معدلت ال�سريبة الواردة فى هذا املر�سوم على 
ال�سركات اململوكة بالكامل ملواطني عمانيي. 

الأ�سا�سي  والنظام  التجارية  ال�سركات  قانون  فى  الأ�سلية  والقاعدة 
هى  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اعتمدته  الذى  امل�ساهمة  ل�سركات  النموذجي 
املالية  احل�سابات  تكون  اأن  مبعنى  لل�سركات  املالية  املحا�سبة  �سنوية  قاعدة 
لل�سركة وتوزيع الأرباح عن �سنة مالية كاملة كما تلتزم ال�سركة باأداء �سريبة 
الدخل ح�سب نوعها ) عمانية اأم خمتلطة ( بالن�سب واملعدلت املقررة قانونا 

وذلك عن الأرباح التى حتققها خلل ال�سنة ال�سريبية .

اأوجب على كل �سركة  التجاري رقم 74/3 قد  ال�سجل  وملا كان قانون 
 ( البيانات  فى  تبديل  اأو  تعديل  كل  التجاري  ال�سجل  فى  ت�سجل  اأن  جتارية 
املادتان 9 و 10 من القانون ( فيتحدد الو�سع القانوين لل�سركة ح�سب و�سفها 
املقيدة به فى ال�سجل التجاري وقد حددت املادة ) 18( العقوبات التى توقع على 
خمالفة اأحكام القانون و ن�ست على اأن العقوبات التى تن�ص عليها هذه املادة 
ل مت�ص النتائج القانونية التى قد ترتتب على العمل اأو المتناع عن العمل 
املعاقب عليهما الأمر الذى ي�ستفاد معه اأن امل�سرع هدف اإىل العتداد باحلالة 
الواقعية لل�سركة واأوجب العتداد بالنتائج القانونية على ذلك بغ�ص النظر عن 
البيانات الواردة فى ال�سجل التجاري ، وقد �سدر قانون �سوق م�سقط للأوراق 
املالية باملر�سوم ال�سلطاين رقم 88/53 ونظم تداول الأ�سهم فى ال�سوق وكيفية 
انتقال ملكيتها واأوجب ت�سجيل ملكية الأ�سهم ونقلها فى �سجلت ال�سركة ) 
املادتان 46 و 48 ( فيرتتب على تداول اأ�سهم ال�سركة امل�ساهمة العامة اململوكة 
ويتعي  خمتلطة  �سركة  متتلكه  اأ�سهمها  بع�ص  اأن  باعتبار  لعمانيي  بالكامل 
تبعا لذلك اأن يتغري و�سف ال�سركة املقيد فى ال�سجل التجاري وتكون العربة 
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باحلالة الفعلية لل�سركة ولو مل يتم ت�سجيل تغيريها فى ال�سجل التجاري .

وملا كانت ال�سريبة على الدخل حت�سل عن ال�سنة ال�سريبية فيتعي 
يتم  اأن  اجلائز  من  لأنه  ال�سريبة  ال�سنة  نهاية  فى  ال�سركة  بو�سف  العتداد 
تداول الأ�سهم اأكرث من مرة، وملا كان يرتتب على بيع اأ�سهم ال�سركة امل�ساهمة 
تفقد  اأن  �سركة خمتلطة  اإىل  العمانيي  للمواطني  بالكامل  اململوكة  العامة 
و�سفها وت�سبح �سركة خمتلطة لذلك تخ�سع فى حالة تداول بع�ص اأ�سهمها 
ونقل ملكياتها اإىل اإحدى ال�سركات املختلطة ملعدلت �سريبية الدخل املقررة 
لهذا النوع من ال�سركات ول تعامل معاملة ال�سركات اململوكة بالكامل لعمانيي 

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / و /94/211/1/20 فى 1994/2/28 (

---------------------

الفتوى الثانية :

املادة )46( من قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55  
تن�ص على اأن " يكون ا�سم ال�سركات التجارية وفق الأحكام القانونية اخلا�سة 

بها..................".

وتن�ص املادة )9( من قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 على اأن " كل 
�سركة جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان يجب اأن يتم ت�سجيلها يف 
ال�سجل التجاري املخت�ص باملنطقة التابع لها هذا املركز ، وعلى مديري ال�سركة 
اأن يطلبوا الت�سجيل خلل �سهر من تاريخ تاأ�سي�ص  اإدارتها  اأو اأع�ساء جمل�ص 
ال�سركة، و على طالبي الت�سجيل اأن يقدموا اإىل اأمانة ال�سجل التجاري ن�سخة 
عن نظام ال�سركة اأو عقد تاأ�سي�سها موقعة ح�سب الأ�سول من اأع�ساء جمل�ص 
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الإدارة اأو ال�سركاء مع ت�سريح، على ن�سختي موقعتي من طالبي الت�سجيل ، 
ي�ستمل على ما يلي :

ا�سم ال�سركة ونوعها. -1

.".......8...........7...........6..........5.......... 4...........3...........2

وتن�ص املادة )10( من ذات القانون على اأنه " يجب كذلك اأن ي�سجل يف ال�سجل 
التجاري وخلل �سهر واحد من تاريخ ح�سوله:

كل تعديل اأو تبديل يتعلق باأي من الأمور امل�سجلة اأ�سا�سا. -1

".............  ...........4........... 3 ............. 2

وتن�ص املادة )11( من ذات القانون على اأنه " على كل تاجر اأو �سركة 
مركزها الرئي�سي يف اخلارج ويكون لأي منهما فرع اأو وكالة يف عمان اأن ي�سجل 
اأو  الفرع  التي يقع فيها  التجاري للمنطقة  ال�سجل  اأمانة  اأو وكالته يف  فرعه 

الوكالة .

................................................................................

اإىل  بالن�سبة  يتم  اأن  املادة يجب  املن�سو�ص عليه يف هذه  الت�سجيل  اإن 
ال�سركات  اإىل  وبالن�سبة  7و8  املادتي  يف  عليها  املن�سو�ص  بالطريقة  التجار 

بالطريقة املن�سو�ص عليها يف املادتي 9و10 من هذا القانون ........... ".

لل�سخ�ص  يجوز  ل   " اأنه  على  القانون  ذات  من   )20( املادة  وتن�ص 
جتاه  يتذرع  اأن  التجاري  ال�سجل  يف  بالت�سجيل  امللزم  املعنوي  اأو  الطبيعي 
والتي  قيدها  اأو  ت�سجيلها  اإىل  يعمد  مل  التي  بالوقائع  الثالثي  الأ�سخا�ص 
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يفر�ص هذا القانون ت�سجيلها وقيدها". 

ومن حيث اإن امل�ستفاد من الن�سو�ص �سالفة الذكر اأنه يتعي اأن يكون 
ا�سم ال�سركات التجارية وفق الأحكام القانونية اخلا�سة بها ، واأنه يجب على كل 
�سركة جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي يف عمان اأن يتم ت�سجيلها يف ال�سجل 
ال�سجل  املركز وفقا لأحكام قانون  لها هذا  التابع  باملنطقة  املخت�ص  التجاري 
التجاري امل�سار اإليه ، واأنه يجب ت�سجيل اأي تعديل للبيانات التى اأوجب قانون 
ال�سجل التجاري ت�سجيلها ، كما حظر هذا القانون على ال�سخ�ص الطبيعي اأو 
املعنوي امللزم بالت�سجيل يف ال�سجل التجاري اأن يتذرع جتاه الأ�سخا�ص الثالثي 
بالوقائع التى مل يعمد اإىل ت�سجيلها اأو قيدها والتي يفر�ص القانون ت�سجيلها 

وقيدها.

جمل�ص  اأن  الأوراق  من  الثابت  وكان  تقدم  ما  هدي  على  اإنه  وحيث 
املناق�سات قد اأ�سند بتاريخ 2011/8/15م املناق�سة رقم 2010/8 اإىل �سركة....... 
مقدارها  تنفيذ  ومبدة  مقداره..........  مببلغ  �سركة......  مع  بال�سرتاك 
)36( �سهرا، واأن �سركة .......... كانت قد قامت بتاريخ 2011/5/15م - اأي قبل 
قرار اإ�سناد املناق�سة امل�سار اإليها - بتعديل عقد تاأ�سي�ص ال�سركة مبوافقة جميع 
" تعدل  اأن  على  التاأ�سي�ص  عقد  تعديل  عقد  من   )1( البند  ون�ص   ، ال�سركاء 
املادة )1( من عقد تاأ�سي�ص ال�سركة واخلا�سة با�سم ال�سركة ليقراأ على النحو 
التايل : ....... " ،ون�ص البند )2( من ذات العقد على اأن " تظل كافة بنود عقد 
التاأ�سي�ص الأخرى دون تغيري " ، ملا كان ذلك وكان الثابت اأن �سركة .......... 
قامت بتاريخ 2011/5/24م بت�سجيل هذا التعديل يف ال�سجل التجاري ، ومن ثم 
فاإن تعديل ا�سم هذه ال�سركة اإىل ...... ، يكون قد مت وفقا لأحكام القانون ، واإذ 
خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد اأن �سركة ......... قد ان�سحبت من ال�سراكة 
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املربمة مع �سركة ........ ، فمن ثم ل يوجد ثمة مانع قانوين من تعديل قرار 
جمل�ص املناق�سات املوؤرخ 2011/8/15م بجل�سته رقم 2011/21 باإ�سناد املناق�سة 
رقم 2010/8ب�ساأن م�سروع ازدواجية طريق...... وذلك باأن يكون قرار الإ�سناد 

اإىل �سركة ....... بال�سرتاك مع �سركة ....... بدل من �سركة ...... .

املوؤرخ  املناق�سات  جمل�ص  قرار  تعديل  جواز  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
ب�ساأن   )2010/8( رقم  املناق�سة  باإ�سناد  رقم2011/21  بجل�سته  2011/8/15م 

م�سروع ازدواجية طريق ......... ، وذلك على النحو املبي بالأ�سباب .

فتوى رقم و �س ق /م و/1/26/     2012/898م بتاريخ 2012/5/12

---------------------

فتاوى المادة رقم )14(

الفتوى االأوىل :

التجاري  بال�سجل  ... قيد  الفا�سل /  اأن  الأوراق  اأنه يبي من  ونفيد 
كمدير مفو�ص فى التوقيع وذلك بتاريخ 1991/8/17، ويبي من العطاء املقدم 
 )...( ،وكان  لل�سركة  عاما  مدير  ب�سفته   )....( عليه  موقع  اأنه  ال�سركة  من 
�ساهدا على ذلك ،وقد �سمن م�ستندات العطاء اإقرار موؤرخ 1991/10/12 �سادر 
لل�سركة وخوله  .. مديرا  اأقام وعي /.  اأنه  ال�سركة يت�سمن  اإدارة  من رئي�ص 
�سلطنه عمان  فى  عنها  وبالنيابة  ال�سركة  با�سم  التالية  ال�سلحيات  ممار�سة 
وذلك حتى انتهاء مدة ال�سركة ، ومن �سمن هذه ال�سلحيات » توقيع وتنفيذ 
اأنواعها وكل امل�ستندات املتعلقة  العقود والتفاقيات واملناق�سات على اختلف 
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اأنواعها وتوقيع  »اتخاذ واإجناز كافة الإجراءات على اختلف  بذلك« وكذلك 
املعاملت وامل�ستندات لدى احلكومة وكافة الوزارات والدوائر وامل�سالح املدنية 
واأثبت  اأ�سدق  »اأنى  التوكيل  ، وقد ت�سمن  والأ�سخا�ص الطبيعيي واملعنويي 
كل ما يقوم به اأو يوؤديه الوكيل ب�سورة قانونية طبقا لن�سو�ص هذه الوكالة«.

جتارية  �سركة  كل  يلزم   74/3 رقم  التجاري  ال�سجل  قانون  كان  وملا 
يكون مركز عملها الرئي�سي فى عمان ، اأن يتم ت�سجيلها فى ال�سجل التجاري 
 ، ال�سركة  عن  بالتوقيع  مفو�ص  كل  و�سهرة  ا�سم  ذلك  يت�سمن  ،واأن  املخت�ص 
ومدى �سلحياته )املادة 9( ،كما اأن ي�سجل فى ال�سجل التجاري خلل �سهر 
كل تعديل اأو تبديل يتعلق باأى من الأمور امل�سجلة اأ�سا�سا )املادة 10(، ويعترب ما 
يدرج فى ال�سجل التجاري فيما يتعلق بتعيي الأ�سخا�ص املفو�سي بالتوقيع 
وجود  على  قاطعا  دليل  �سلحيتهم  مدى  وحتديد  الت�سجيل  �ساحب  عن 
تلك ال�سلحيات ومداها)املادة 14( ول يجوز ملن يلزم بالت�سجيل فى ال�سجل 
اإىل  يعمد  مل  التى  بالوقائع  النية  ح�سنى  الآخرين  قبل  الحتجاج  التجاري 

ت�سجيلها اأو قيدها والتى يفر�ص القانون عليه ذلك)املادة 20( 

ال�سركة موقع  املقدم من  العطاء  اأن  لذلك يرتتب على ما تقدم كله 
عليه ممن ميلك �سلطة التوقيع نيابة عنها ومتثيلها فى املعاملت وذلك طبقا 
للإقرارات املقدمة من ال�سركة  وملا هو ثابت فى ال�سجل التجاري ، فل يجوز 
لل�سركة بعد ذلك الحتجاج بعدم التزامها مبا �سدر عن وكيلها الذى ميثلها 
قانونا مبقولة اأنها كانت فى مرحلة اإعادة تنظيم لأو�ساعها اأو اأنه مل ت�سدر 
موافقة من رئي�ص اأو اأحد اأع�ساء جمل�ص اإدارتها على التقدم فى املناق�سة ، اإذ 
اأن ذلك ينق�سه ما هو ثابت فى الأوراق وما تقت�سيه ن�سو�ص القانون ، وبهذه 
الأ�سعار  اأقل  باعتبارها  العطاء عليها  اإخطارها بر�سو  ال�سركة بعد  فاإن  املثابة 
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تلتزم بتنفيذ العقد ب�سروطه واأحكامه ، وي�سرى فى �ساأنها ما ورد فى ن�سو�ص 
 ، بالتنفيذ  اإخللها  املادة )63( فى حالة  املوحد من جزاءات ت�سمنتها  العقد 
ويحق   ، الأمر  لتدارك  يوما  ع�سر  اأربعة  مهلة  ومنحها  ال�سركة  باإنذار  وذلك 
لهذا  اآخر  مقاول  اأي  ا�ستخدام  اأو  بنف�سها  الأعمال  اإكمال  ذلك  بعد  للوزارة 
الوزارة من جراء  التى تلحق  ال�سركة بتعوي�ص الأ�سرار  التزام  ، مع  الغر�ص 
عدم التنفيذ واأية زيادة فى الأ�سعار ، وملا كانت الوزارة قد اأنذرت ال�سركة بكتابها 
املوؤرخ 1993/8/28 بالعدول عن ان�سحابها من امل�سروع ، لذلك فيحق للوزارة 
فى حالة عدول ال�سركة وعدم ال�سروع فى التنفيذ ، اأن ت�ستكمل اإجراءات تنفيذ 
الأعمال اإما بنف�سها اأو باإ�سنادها اإىل مقاول اآخر طبقا حلكم املادة )63( �سالفة 

الذكر  

طبقا  امل�سروع  بتنفيذ   ... �سركة  التزام  اإىل  �سبق  مما  نخل�ص  لذلك 
للعطاء املقدم منها ولل�سروط التى مت التفاق عليها وفى حالة امتناعها عن 
ذلك فيحق للوزارة بعد منحها مهلة الأربعة ع�سر يوما اأن ت�ستكمل اإجراءات 
اآخر مع التزام ال�سركة بتعوي�ص الأ�سرار  اأو مبعرفة مقاول  التنفيذ بنف�سها 

الناجتة عن ذلك.

 ) فتوى رقم �س ق /ت/93/1051/5/22 فى 1993/10/2 م (

---------------------



قانون
الشركات التجارية





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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جل�سة يوم الثالثاء الـموافق 2011/6/28م

الطعن رقم 2010/305م الدائـرة التجــارية

�سركة “ تق�سيم االأرباح والخ�سائر”

مال  راأ�ص  يف  ح�سته  بن�سبة  ال�سركاء  على  واخل�سائر  الأرباح  تق�سيم 
ال�سركة ما مل يحدد عقد تاأ�سي�ص ال�سركة و نظامها خلف ذلك. التفاق على 
اأو اإعفائه من حتمل خ�سارة ال�سركة  حرمان ال�سريك من ن�سيبه من الأرباح 

يقع باطل.

ل�سنة 1974 معدًل تن�ص على   4 التجارّية رقم  املادة )13( من قانون 
اأّن )ي�سارك جميع ال�سركاء يف اأرباح وخ�سائر ال�سركة اإذا مل يعّي عقد تاأ�سي�ص 
ال�سركة اأو نظامها اأن�سبة ال�سركاء يف اأرباح وخ�سائر ال�سركة كان لكل �سريك 
اإذا مل يعّي عقد   ، اأن ينال وي�ساهم فيها بن�سبة ح�سته يف راأ�ص مال ال�سركة 
تاأ�سي�ص اأو نظامها �سوى توزيع الأرباح فاإّن هذا التعيي يطلق على اخل�سائر 
والعك�ص بالعك�ص ، واأي ن�ص يرد يف عقد تاأ�سي�ص ال�سركة اأو نظامها اأو اأي اتفاق 
اآخر يق�سي بحرمان اأحد ال�سركاء من امل�ساركة بالربح اأو باإعفائه من حتميل 
خ�سائر ال�سركة يكون باطًل وكاأنه مل يكن وتطبق يف هذه احلالة اأحكام الفقرة 

ال�سابقة((.

الأرباح  يف  ي�ساركون  ال�سركاء  جميع  اأّن  املادة  هذه  موؤدى  اإن  حيث 
وخ�سائر ال�سركة كل ح�سب ن�سبة ح�سته يف راأ�ص مال ال�سركة ما مل يحدد عقد 
ال�سريك من ن�سيبه  اتفاق بحرمان  واأّن كل  ال�سركاء  اأن�سبة  ال�سركة  تاأ�سي�ص 

من الأرباح اأو اإعفائه من حتمل خ�سارة ال�سركة باطل.
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جل�سة يوم االأحد 2011/10/30م

الطعن رقم 2011/391م الدائرة  المدنية )اأ(

�سركة."ترخي�س".

على  قبل احل�سول  و�سراًء  بيعاً  امل�سرفية  للأعمال  ال�سخ�ص  مزاولة 
تكون يف  امل�سرتكي  .اأثره. �سمن حقوق  املعنية  لل�سركة من اجلهة  ترخي�ص 

ذمته ولي�ص يف ذمة ال�سركة.

قبل  و�سراًء  بيعاً  امل�سرفية  الأعمال  مبزاولة  قام  قد  الطاعن  كان  ملا 
احل�سول على ترخي�ص من اجلهة املعنية فاإنه بذلك قد األزم نف�سه بامل�سئولية 
وجعل �سفته قائمة يف الدعوى وم�سوؤوًل عن كل ت�سرفاته جتاه ما قام به لآنه 
قام بهذا العمل وهو على علم باملخالفة التي ارتكبها بخلف امل�سرتكي الذين 

مل يكونوا على دراية مبثل هذه الأعمال

------------------------------------------

جل�سة يوم االأحد 8/يناير/2012م

الطعن رقم 2011/604م الدائرة  المدنية )اأ(

�سركة "اإن�ساوؤها" م�سوؤولية

اجلهة  من  ترخي�ص  دون  امل�سرفية  بالأعمال  للقيام  �سركة  اإن�ساء 
املخت�سة. اأثره. بطلن ال�سركة. موؤداه. حتميل موؤ�س�سوها �سخ�سيا م�سوؤولية 

جميع اأموال امل�سرتكي. 



- 89 -

القوانين التجــــــارية

بالإطلع على وقائع الدعوى وم�ستنداتها تبي اأن احلكم املطعون فيه 
املوؤيد للحكم البتدائي ح�سل الوقائع اأن الطاعني تولوا الأعمال امل�سرفية 
بيعاً و�سراء ً دون احل�سول على التـرخي�ص القانوين من اجلهة املخت�سة فاإنه 
بذلك األزموا انف�سهم بامل�سوؤولية وجعل �سفتهم قائمة يف الدعوى وم�سوؤولون 
عن كل ت�سرفاتهم جتاه ما قاموا به من جمع الأموال و�سرفها وذلك لأنهم 
املطعون  �سمنهم  ومن  امل�ستـركي  بخلف  ارتكبوها  التي  باملخالفة  علم  على 

�سده الذين مل يكونوا على دراية مبثل هذه الأعمال 

حكم : ت�سبيبه :

على احلكم اأن ميعن النظر ويعمل اجلهد لي�ستظهر الو�سع ال�سحيح لل�سركة 
ما اإذا كانت م�سجله اأم ل، موؤداه يكون قا�سراً يف البيان .

اأن امل�ستندات املقدمة يف الدعوى ل تك�سف بو�سوح عن وجود �سركة لها ذمة 
مالية منف�سله عن ذمة ال�سركاء ، ملا كان ذلك وكان ل يبي من احلكم املطعون 
فيه اأنه اأمعن النظر واأعمل اجلهد لي�ستظهر الو�سع ال�سحيح لل�سركة ما اإذا 
اأم ل فاإنه يكون قا�سراً يف البيان ف�سًل عن اأن احلكم تناق�ص  كانت م�سجله 
فيما تو�سل اإليه ، فمرة ينكر وجود ال�سركة وتارة يطبق عليها املادة من قانون 
الإ�ستثمار  من  امل�ساهمة  �سركات  باإ�ستثناء  ال�سركات  مينع  اخلا�سة  ال�سركات 

حل�ساب الغري  ومن اأعمال ال�سمان .

وملا كان ذلك وكان ل يبي من مدونات احلكم من اأي نوع هذه ال�سركة فاإنه ل 
ميكن الت�سليم بوجود �سركة اأو بعدم وجودها ، مما يتعي معه الق�ساء بنق�ص 

احلكم املطعون فيه 





الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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فتاوى المادة رقم )3(

الفتوى االأوىل :

بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم فى �ساأن مدى وجوب ت�سجيل عقد اإيجار من 
ي�سغل عقاره ال�سكنى اأو التجارى اأوال�سناعي مبوؤ�س�سته اأو ال�سركة التى يكون 
�سريكا فيها ، وهل يختلف الو�سع اإذا  كان العقار مملوكا لل�سركة اأو املوؤ�س�سة ؟.

ونفيد اأن اليجار عقد يلتزم املوؤجر مبقت�ساه اأن ميكن امل�ستاأجر من 
عقد  لوجود  في�سرتط    ، معلوم  اأجر  لقاء  معينة  مدة  معي  ب�سيء  النتفاع 
منفعة  وهى   ، الأخرى  العنا�سر  مع  وامل�ستاأجر  املوؤجر  هما  طرفان  الإيجار 
ال�سيء املوؤجر واملدة والأجرة، واملعتاد اأن امل�ستاأجر ل يكون مالكا ملا ي�ستاأجره ، 
لأنه لو كان مالكا ملا احتاج اإىل ال�ستئجار ، اإذ يحق له كمالك النتفاع بال�سيء 

اململوك له .

ويثور الت�ساوؤل عن مدى اللتزام بت�سجيل عقد الإيجار ودفع الر�سوم 
املقررة فى احلالتي الآتيتي :

اأو  الفردية  املوؤ�س�سة  �ساحب  للتاجر  مملوكا  املكان  كان  اإذا    : الأوىل 
ل�ستعماله  اأو  ن�ساطها  ملمار�سة  ال�سركة  اأو  الفردية  املوؤ�س�سة  وت�سغله  لل�سركة 

كمكاتب اأو ك�سكن ملوظفيها. 

الثانية : اأن ت�سغل املكان �سركة يكون املالك �سريكا فيها .

اأما بالن�سبة اإىل احلالة الأوىل ، فاإن ال�سركات التجارية - عدا �سركات 
املحا�سة - تتمتع بال�سخ�سية العتبارية بعد تاأ�سي�سها وت�سجيلها فى ال�سجل 
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التجارى وذلك طبقا حلكم املادتي 3 و 69 من قانون ال�سركات التجارية رقم 
74/4 ، فيحق لها مزاولة جميع الأعمال اللزمة لن�ساطها مع ما يرتتب على 
لل�سركة فل  املوؤجر مملوكا  املكان  كان  اإذا  ، ولكن  والتزامات  ذلك من حقوق 
املكان الذى ت�سغله  ، ويعترب  انتفاع باأملكها  اإيجار واإمنا هو  يكون ثمة عقد 
من الأ�سول الراأ�سمالية لل�سركة التى تخ�سع لل�ستهلك طبقا لأحكام قانون 
�سريبة الدخل على ال�سركات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/47 ، وكذلك 
بالن�سبة اإىل املوؤ�س�سة الفردية التى ميتلكها تاجر فرد فف�سل عن اأنه لي�ص لها 
�سخ�سية معنوية م�ستقلة فاإن �سغل املكان باملوؤ�س�سة الفردية يعترب من قبيل 
النتفاع مبكان مملوك ل�ساحب املوؤ�س�سة فل يكون ثمة عقد اإيجار ، ويرتتب 
على ما تقدم اأنه ل التزام على �ساحب املوؤ�س�سة الفردية اأو ال�سركة بت�سجيل 

عقد اإيجار اأو دفع الر�سوم املقررة .

يكون  �سركة  املكان  ت�سغل  اأن  وهى   ، الثانية  احلالة  اإىل  بالن�سبة  واأما 
للمكان  فاإن  م�ستقلة  اعتبارية  �سخ�سية  لل�سركة  دام  فما   ، لها  �سريكا  املالك 
الذى متار�ص فيه ن�ساطها اأو ت�ستعمله كمكاتب اأو ك�سكن ملوظفيها يكون بطريق 
الإيجار من مالكه ، ول يقدح فى ذلك اأن يكون املالك �سريكا يف ال�سركة لأن 
لكل منهما �سخ�سية قانونية م�ستقلة عن الآخر ، وبالتاىل يتعي ت�سجيل عقد 

الإيجار ودفع الر�سوم املقررة قانونا. 

) فتوى رقم �س ق / ت / 93/1226/5/22 فى 1993/11/14م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )18(

لوحدات  امل�ستحقة  املبالغ  من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  نظام  اإن 
به  املعمول   94/32 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  للدولة  الإداري  اجلهاز 
التى  املالية  امل�ساهمات  منه   )  3  ( املادة  مبوجب  جعل   94/6/15 من  اعتبارا 
يقدمها اأ�سحاب الأعمال مل�سروعات التدريب املهني وفقا لقانون العمل حقوقا 
اأي يد كانت  ممتازة ت�ستوفى من جميع الأموال اململوكة للمدنيي بها حتت 
وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى، ولو كانت ممتازة اأو م�سمونة 
مواده  من  العديد  فى  النظام  ذلك  ور�سم  الق�سائية،  امل�سروفات  عدا  برهن 
تنب�سط  التى  املبالغ  ل�ستئداء  اتباعها  يتعي  التى  الإجراءات  من  جمموعة 

اإليها اأحكامه فى حالة اإخلل املدين بالتزامه .
واملراكز  الوقائع  يحكم  عام  بوجه  القانون  عليه  امل�ستقر  كان من  وملا 
به  العمل  تاريخ  بي  ما  الفرتة  فى  اأي   ، �سلطانه  حتت  تتم  التى  القانونية 
واإلغائه، وهذا هو جمال تطبيقه الزمني ، في�سرى باأثره املبا�سر على الوقائع 
باأثر  ي�سرى  نفاذه،ول  بعد  تتم  اأو  تقع  التى  القانونية  والت�سرفات  واملراكز 
بن�ص  اإل  عليه  ال�سابقة  القانونية  والت�سرفات  واملراكز  الوقائع  على  رجعى 
خا�ص يقرر الأثر الرجعى، ومن ناحية اأخرى ل ي�سرى القانون القدمي على 
اإذا مد العمل  اإلغائه اإل  الوقائع واملراكز والت�سرفات القانونية التى تتم بعد 
به - وهذا كله ي�سدق على الوقائع والت�سرفات القانونية من حيث تكوينها ، 
اأما الآثار امل�ستقبلية القانونية فتظل خا�سعة للقانون القدمي حتى ما تولد 

منها بعد العمل بالقانون اجلديد.

م�سروعات  فى  املالية  امل�ساهمة  مبلغ  كان  ولئن  فاإنه  لذلك  وتطبيقا 
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التدريب املهني امل�ستطلع الراأى فى �ساأنه ا�ستحق على �سركة ....... فى فرتة 
�سابقة على العمل باأحكام نظام التح�سيل املنوه عنه ، اإل اأنه بتقاع�ص ال�سركة 
عن الوفاء باملبلغ لوزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل حتى تاريخ �سريان هذا 
واقعة  واقعة م�ستقلة عن  - وهى  واقعة حت�سيله  تكون  النظام فى 94/6/15 
ا�ستحقاقه - قد باتت م�ستظلة باأحكام ذلك النظام جلريانها فى ظله وحتت 
ت�ستوفى من  التى  املمتازة  املبلغ من احلقوق  التاريخ �سار  �سلطانه ومن هذا 
جميع اأموال ال�سركة املذكورة حتت اأي يد كانت وبالأولوية على ما عداها من 
املبا�سر للقانون، ومن ثم فقد كان من  اإعمال للأثر  الديون الأخرى، وذلك 
املتعي على امل�سفى �سداد املبلغ بالأولوية على ما عداه من الديون امل�ستحقة 
مت  قد  ت�سرفه  يكون  ذلك  خلف  على  امل�سفى  ت�سرف  واإذا  ال�سركة،  على 

باملخالفة للمادة 3 امل�سار اإليها .

من  �سداده  يتم  مل  ما  قيمة  عن  امل�سفى  م�سوؤولية  اإىل  بالن�سبة  اأما 
املبلغ املذكور، فلما كان الثابت اأن امل�سفى لي�ص هو املدين الأ�سلي بهذا املبلغ 
ومن ثم فاإن الرجوع عليه يقت�سى رفع دعوى �سده ملطالبته بالتعوي�ص عن 
ال�سرر املرتتب على ت�سرفه امل�سار اإليه الذى وقع باملخالفة للمادة 3 من نظام 
عنه  تك�سف  ما  �سوء  فى  املخت�سة  للمحكمة  ويعود  الذكر،  �سالف  التح�سيل 
اأوجه  اإىل ادعاءات الأطراف والوقوف على  احلقيقة الق�سائية بعد ال�ستماع 
اإليها تقدير مدى  دفاعهم وبعد ا�ستعرا�ص عنا�سر املو�سوع وتفا�سيله، يعود 
اأنه فى �ساأن جدوى  م�سوؤولية امل�سفى ومقدار التعوي�ص الذى يلتزم به، بيد 
اإقامة هذه الدعوى �سد امل�سفى جتدر الإ�سارة اإىل اأنه يثور راأيان اأولهما ويرى 
اأن امل�سفى بانفراده بالراأي القائل باأن مبلغ امل�ساهمات  رجحانها ا�ستنادا اإىل 
امل�سار  باملخالفة لنظام التح�سيل  �ساأنه لي�ص دينا ممتازاً  الراأى فى  امل�ستطلع 
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اإليه وبعدم احتياطه وجتنيب املبلغ حتى يف�سل براأي قاطع فى هذا ال�ساأن يكون 
قد ارتكب من الأخطاء املحددة باملادة ) 18 ( من قانون ال�سركات التجارية رقم 
74/4 ما يرتب م�سوؤوليته، يوؤكد ذلك ما تن�ص عليه اللئحة التنفيذية للنظام 
امل�سار اإليه من �سريان اأحكامها على املبالغ امل�ستحقة الأداء للوحدات اأو اجلهات 
املعنية فى تاريخ العمل بالنظام ما مل تكن فى هذا التاريخ متنازعا عليها جديا 

اأمام الق�ساء »م12« . 

وثانيهما يرى اللتفات عن رفع هذه الدعوى لعدم رجحانها جتنبا 
لتحميل الدولة بعبء مايل اإ�سايف، واأ�سا�ص ذلك الراأى اأنه ولئن كان امل�سفى 
فى احلالة املعرو�سة مبا قدره من عدم �سريان نظام التح�سيل امل�سار اإليه على 
مبلغ امل�ساهمات امل�ستطلع الراأى فى �ساأنه قد خالف �سحيح حكم القانون، اإل 
للم�سوؤولية فى تطبيق  املوجبة  الأخطاء  تندرج فى عداد  املخالفة ل  اأن هذه 
للم�ستقر عليه  امل�سوؤولية، طبقا  اأن  ال�سركات، بح�سبان  قانون  املادة )18( من 
اأو ج�سيما لأن  اإل على خطاأ ثابت حمقق ي�سريا كان  فقها وق�ساء ل ترتتب 
القول بامل�سوؤولية ل يبنى اإل على اليقي ل على الظن اأو التاأويل اأو الحتمال، 
فاإذا كان الأمر فى التاأويل القانوين مما تتفرق فيه وجوه الراأى وتختلف فيه 
وجهات النظر، وكان لكل راأى ما يربره بحيث ل ميكن القطع باأى الآراء اأ�سح 
اأو على الأقل اأرجح قبول عند جمهرة رجال املهنة اأو الفن، فاإنه ل وجه للقول 
باخلطاأ املوجب للم�سوؤولية، فاخلطاأ ل يكون اإل حال خمالفة ما ا�ستقر عليه 

الراأى ومل يعد حمل للمناق�سة بي رجال املهنة اأو الفن. 

وفى هذا ال�ساأن جتدر الإ�سارة اإىل حكم هيئة ح�سم املنازعات التجارية 
بجل�سة 1993/11/29 - ال�ستئناف رقم 93/39 - الذى جاء به » ومن املعروف 
يعترب من  بحيث  اأو خلفا  بها ل حتتمل جدل  م�سلما  اأ�سول  مهنة  لكل  اأن 
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يخالف �سيئا من هذه الأ�سول خمطئا ، اأما امل�سائل اخللفية التى تتعدد فيها 
باأحد هذه  ياأخذ  الآراء والنظريات فيعترب باب الجتهاد مفتوحا ويغتفر ملن 
الآراء ثم ين�ساأ عن ذلك �سرر لعميله اعتماد على هذا الراأى ما دام راأيا تبدو 
عليه م�سحة ظاهرة من اجلدية ، ول يكفى فى قيام امل�سوؤولية املدنية لأرباب 
املهن احلرة ح�سول �سرر ووقوع خطاأ من �سخ�ص اآخر، بل ل بد اأن يكون هذا 
واإذا   ،« امل�سوؤولية  انعدمت  واإل  ال�سرر  حدوث  فى  املبا�سر  ال�سبب  هو  اخلطاأ 
كان ما قدره امل�سفى فى احلالة املاثلة من عدم �سريان نظام التح�سيل على 
املبلغ املذكور هو ـ ح�سب الراأى الثاين ـ من قبيل الجتهاد فى اإحدى امل�سائل 
امل�ستغلي  املهنة  اأهل  الراجح حتى على  الراأى  التى يدق فيها وجه  القانونية 
بالقانون ، فل وجه اإذن ، مل�ساءلة امل�سفى عما اأجراه بناء على ما خل�ص اإليه 

فى مقام ا�سطلعه باخت�سا�سه . 

اإحجام  ينبئ عن  الثاين فى دعم اجتاهه ما  الراأى  اإليه  ي�ستند  ومما 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل عن اتخاذ اإجراءات حت�سيل املبلغ مبا�سرة 
اإعمال لنظام التح�سيل دون حاجة اإىل موافقة امل�سفى ودون النتظار ملا ت�سفر 
عنه ق�سمة الغرماء، كما اأنه ل حجة فى ال�ستناد اإىل املادة )12( من اللئحة 
التنفيذية للنظام اآنف البيان بح�سبان اأنها تتعلق بنطاق �سريان اأحكام اللئحة 

ول متتد اإىل املادة )3( من النظام التى تقرر الأولوية.

التجارية  ال�سركات  املادة )155( من قانون  اأن  اإىل  الإ�سارة  كما جتدر 
جتاه  م�سوؤولون  املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركة  فى  املديرين  باأن  تق�سى 
ال�سركة وال�سركاء والغري عن الأ�سرار الناجتة عن اأعمالهم املخالفة للقانون 
وعن اأعمالهم التى تتجاوز حدود �سلحياتهم وعن اأى غ�ص و اإهمال يرتكبونه 
فى اأداء مهامهم ، وكذلك عدم ت�سرفهم ت�سرف ال�سخ�ص املتب�سر فى ظروف 
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معينة ، واإعمال لهذا الن�ص، وباعتبار اأن ثمة تاأخريا من جانب مديري ال�سركة 
التفاق  ا�ستحقاقه قبل  الرغم من  املنوه عنه على  امل�ساهمات  �سداد مبلغ  فى 
على ت�سفية ال�سركة بوقت طويل، فاإن ذلك يقت�سى النظر فى ذات الوقت فى 
الرجوع على مديري ال�سركة املخت�سي فى �سوء من ظروف وعنا�سر احلالة 
التف�سيلية، وذلك للوقوف على مدى م�سوؤوليتهم عن عدم حت�سيل ذلك املبلغ 
يد  حتت  عنها  الإعلن  بعد  اأو  الت�سفية  عن  الإعلن  قبل  ال�سركة  يد  حتت 

امل�سفى.

لذلك انتهى الراأى اإىل:

والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  نظام  من   )3( املادة  حكم  �سريان  1ـ 
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطانى رقم 94/32 على حت�سيل املبلغ امل�ستطلع الراأى فى �ساأنه.

2ـ اأن الرجوع على امل�سفى بقيمة ما مل يتم ا�سرتداده من املبلغ املكور اإىل وزارة 
مدى  تقدير  اأن  بيد  �سده،  دعوى  رفع  يقت�سى  والعمل  الجتماعية  ال�سوؤون 
اإقامة تلك الدعوى يرتبط بعنا�سر احلالة وتفا�سيلها الواقعية ، وهو  جواز 
ما ينبغي على الأمانة العامة للرقابة املالية للدولة درا�سته و�سوًل اإىل اتخاذ 

الإجراء املنا�سب الذى يخدم امل�سلحة العامة.

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / 22 / 7 / 4 / 97 فى 1997/1/4 (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )62(

الفتوى االأوىل :

  تق�سى املادة 62  من قانون ال�سركات التجارية بعد تعديلها باملر�سوم 
ال�سلطانى رقم 89/13 باأنه اإذا وجهت الدعوة اإىل اجلمهور للكتتاب فى اأ�سهم 
اإعدادها  اإ�سدار يتم  اإىل الكتتاب حتكمها ن�سرة  اإحدى ال�سركات فاإن الدعوة 
وفق املتطلبات القانونية ل�سوق الأوراق املالية مبوجب النموذج املعد من قبلها 

.

  وهذا الن�ص وا�سح الدللة فى اأن ن�سرة الإ�سدار تكون لزمة فقط فى 
احلالت التى توجه فيها الدعوة اإىل اجلمهور للكتتاب فى اأ�سهم ال�سركة .

  ول يختلف عن ذلك ما ن�ست عليه املادة 36/اأ من قانون �سوق م�سقط 
للأوراق املالية  اإذ اأوجبت على كل هيئة عامة اأو �سركة م�ساهمة ، عند طرحها 
اإ�سدار تعتمدها ال�سوق  اأن تعد ن�سرة   ، اأو خا�ص  اأوراقا مالية فى اكتتاب عام 
اأي�سا يتعلق بدعوة اجلمهور للكتتاب فى الأوراق،  ، فالأمر هنا  قبل الطرح 
الكتتاب  اأو اخلا�ص لأن  العام  الكتتاب  نوعى  ول يغري من ذلك اجلمع بي 
اخلا�ص هو اأي�سا دعوة للجمهور للكتتاب ولكن حتكمه �سروط خا�سة ي�سعها 

املوؤ�س�سون .

  واحلال غري ذلك يف ال�سركات امل�ساهمة املقفلة حيث ل توجه الدعوة 
ال�سركة  اأ�سهم  جميع  فى  املوؤ�س�سون  يكتتب  واإمنا  للكتتاب  اجلمهور  اإىل 
ويوقعون جمعيا عقد التاأ�سي�ص، لذلك يكون �سحيحاً ما ذهب اإليه راأى دائرة 
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�سوؤون ال�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة من اأن ال�سركات املقفلة تتكون من 
اإىل  اأ�سهمها للكتتاب ومن ثم ل تكون فى حاجة  موؤ�س�سي فقط ول تطرح 

ن�سرة اإ�سدار لأ�سهمها .

ن�سرة  اإىل  املقفلة  امل�ساهمة  ال�سركة  اأن عدم حاجة  البيان    وغنى عن 
لدى  قيدها  عليها  يكون  ثم  للتداول ومن  قابلة  اأ�سهمها  اأن  ينفى  اإ�سدار، ل 
�سوق م�سقط للأوراق املالية وفقا للإجراءات املقررة تطبيقا للمادة )4( من 

قانون ال�سوق .

)فتوى رقم : �س ق  /ت/90/371/1/9 فى 1990/3/31 (

---------------------

فتاوى المادة رقم )67(

الفتوى االأوىل :

 اإ�سارة اإىل ر�سالتكم رقم فى �ساأن تعديل راأ�سمال �سركة .................
)�ص م ع  ع ( ................

زيادة  اإجراءات  اأن  ومرفقاتها  الر�سالة  من  يتبي  اأنه  الإحاطة  اأود 
راأ�سمال ال�سركة مل ت�ستكمل بعد ، فقد تقررت الزيادة فى جمعية عامة غري 
الباقية  الأ�سهم  الأف�سلية وطرحت  القدامى حق  امل�ساهمون  وا�ستعمل  عادية 
فى اكتتاب عام اأ�سارت ن�سرته اإىل ما عانته ال�سركة من خ�سائر مرتاكمة بلغت 
مليون ريال واأن تغطية هذه اخل�سارة هو اأحد اأ�سباب قرار راأ�سمالها ، ومن ثم 
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فاإنه يبقى من الإجراءات ما ن�ست عليه املادة 67 من قانون ال�سركات التجارية 
وفقا  تتم  املال  راأ�ص  فى  الزيادة  لعتماد  عادية  غري  جمعية  اإىل  الدعوة  من 

للأحكام التى ترعى الكتتاب فى اأ�سهم �سركة م�ساهمة قيد التاأ�سي�ص .

العادية  غري  اجلمعية  هذه  اإىل  الدعوة  قبل  اأنه  الأوراق  من  ويتبي 
تلقت ال�سركة من البنك املركزي العمانى ما يفيد اأنه لكي يتمكن من اإ�سدار 
بتخفي�ص  تعهدا  ال�سركة  تقدم  اأن  يتعي  العمل  فى  بالبدء  النهائي  الإذن 
باإلغاء �سهم من كل  اإىل �ستة مليي ريال  راأ�سمالها من �سبعة مليي ريال 
الأف�سلية وذلك حتى ل تظهر دفاتر  ا�ستعمال حق  اأ�سهم مملوكة بعد  �سبعة 
ال�سركة اأية خ�سائر مرتاكمة بعد تخفي�ص راأ�سمالها ، وهو الأمر الذى يقت�سى 

دعوة جمعية غري عادية للنظر فى هذا التخفي�ص .

غري  العامة  للجمعية  واحد  اجتماع  عقد  جواز  مدى  عن  ال�سركة  وت�ساأل 
العادية للنظر فى تعديل راأ�سمال ال�سركة اأم اأنه يتعي توجيه الدعوة اإىل عقد 

اجتماعي غري عاديي للم�ساهمي اأحدهما قبل الزيادة والثاين بعدها .

اجتماعي  اإىل  بالدعوة  يلزم  ما  القانون  اأحكام  فى  لي�ص  اأنه  والراأي 
تقت�سر  اأن  يجوز  فل  الزيادة  فى  الكتتاب  مت  اأن  بعد   - اأنه  ،كما  منف�سلي 
اإجراءات  اأن  من  اإليه  الإ�سارة  �سلفت  ملا  الزيادة  قبل  امل�ساهمي  على  الدعوة 
الكتتاب فى الزيادة تتم وفقا للأحكام التى ترعى الكتتاب فى اأ�سهم ال�سركة 
قيد التاأ�سي�ص ، مما يوجب اأن ت�سمل الدعوة جميع املكتتبي تطبيقا للمادة 67.

اأما ما اأ�سرمت اإليه من اأن تنفيذ تعليمات البنك املركزي �سيوؤدى اإىل   
تق�سر  مل  لأنها  فيها  دخل  لهم  يكن  مل  بخ�سائر  اجلدد  امل�ساهمي  حتميل 
اإىل  ابتداء  الإ�سارة  جتدر  فاإنه   ، القدامى  امل�ساهمي  على  اخل�سارة  حت�سيل 
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اأن حتديد من يتحمل باخل�سارة نتيجة اإلغاء بع�ص الأ�سهم اململوكة له ، اإمنا 
اأمر ت�ستقل اجلمعية العامة غري العادية بالف�سل فيه ول تلتزم فى هذا  هو 
التحميل بتعليمات البنك املركزي اأو غريه لأنه اأمر يت�سل بامل�ساهمي وحدهم 
وما يهم البنك املركزي هو تنفيذ ما ا�سرتطه من تخفي�ص راأ�سمال ال�سركة .

واخلل�سة اأنه لي�ص ما مينع من الدعوة اإىل جمعية عامة غري عادية 
املو�سوعان معا  عليها  الزيادة يطرح  فى  واملكتتبي  امل�ساهمي  واحدة جلميع 
راأ�سمال  وحتديد  راأ�سمال  تخفي�ص  فى  والنظر  الزيادة  اعتماد  فى  النظر   :

وحتديد كيفية تنفيذه ومن يتحمل به .

)فتوى رقم : �س ق / ت / 1382/1/9 /90 فى 1990/12/29(

---------------------

فتاوى المادة رقم )69(

بالإ�سارة اإىل الكتاب رقم فى �ساأن مدى وجوب ت�سجيل عقد اإيجار من 
ي�سغل عقاره ال�سكنى اأو التجارى اأوال�سناعي مبوؤ�س�سته اأو ال�سركة التى يكون 
�سريكا فيها ، وهل يختلف الو�سع اإذا  كان العقار مملوكا لل�سركة اأو املوؤ�س�سة ؟.

ونفيد اأن اليجار عقد يلتزم املوؤجر مبقت�ساه اأن ميكن امل�ستاأجر من 
عقد  لوجود  في�سرتط    ، معلوم  اأجر  لقاء  معينة  مدة  معي  ب�سيء  النتفاع 
منفعة  وهى   ، الأخرى  العنا�سر  مع  وامل�ستاأجر  املوؤجر  هما  طرفان  الإيجار 
ال�سيء املوؤجر واملدة والأجرة، واملعتاد اأن امل�ستاأجر ل يكون مالكا ملا ي�ستاأجره ، 
لأنه لو كان مالكا ملا احتاج اإىل ال�ستئجار ، اإذ يحق له كمالك النتفاع بال�سيء 

اململوك له .
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ويثور الت�ساوؤل عن مدى اللتزام بت�سجيل عقد الإيجار ودفع الر�سوم 
املقررة فى احلالتي الآتيتي :

اأو  الفردية  املوؤ�س�سة  �ساحب  للتاجر  مملوكا  املكان  كان  اإذا    : الأوىل 
ل�ستعماله  اأو  ن�ساطها  ملمار�سة  ال�سركة  اأو  الفردية  املوؤ�س�سة  وت�سغله  لل�سركة 

كمكاتب اأو ك�سكن ملوظفيها. 

الثانية : اأن ت�سغل املكان �سركة يكون املالك �سريكا فيها .

اأما بالن�سبة اإىل احلالة الأوىل ، فاإن ال�سركات التجارية - عدا �سركات 
املحا�سة - تتمتع بال�سخ�سية العتبارية بعد تاأ�سي�سها وت�سجيلها فى ال�سجل 
التجارى وذلك طبقا حلكم املادتي 3 و 69 من قانون ال�سركات التجارية رقم 
74/4 ، فيحق لها مزاولة جميع الأعمال اللزمة لن�ساطها مع ما يرتتب على 
لل�سركة فل  املوؤجر مملوكا  املكان  كان  اإذا  ، ولكن  والتزامات  ذلك من حقوق 
املكان الذى ت�سغله  ، ويعترب  انتفاع باأملكها  اإيجار واإمنا هو  يكون ثمة عقد 
من الأ�سول الراأ�سمالية لل�سركة التى تخ�سع لل�ستهلك طبقا لأحكام قانون 
�سريبة الدخل على ال�سركات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/47 ، وكذلك 
بالن�سبة اإىل املوؤ�س�سة الفردية التى ميتلكها تاجر فرد فف�سل عن اأنه لي�ص لها 
�سخ�سية معنوية م�ستقلة فاإن �سغل املكان باملوؤ�س�سة الفردية يعترب من قبيل 
النتفاع مبكان مملوك ل�ساحب املوؤ�س�سة فل يكون ثمة عقد اإيجار ، ويرتتب 
على ما تقدم اأنه ل التزام على �ساحب املوؤ�س�سة الفردية اأو ال�سركة بت�سجيل 

عقد اإيجار اأو دفع الر�سوم املقررة .

يكون  �سركة  املكان  ت�سغل  اأن  وهى   ، الثانية  احلالة  اإىل  بالن�سبة  واأما 
للمكان  فاإن  م�ستقلة  اعتبارية  �سخ�سية  لل�سركة  دام  فما   ، لها  �سريكا  املالك 
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الذى متار�ص فيه ن�ساطها اأو ت�ستعمله كمكاتب اأو ك�سكن ملوظفيها يكون بطريق 
الإيجار من مالكه ، ول يقدح فى ذلك اأن يكون املالك �سريكا يف ال�سركة لأن 
لكل منهما �سخ�سية قانونية م�ستقلة عن الآخر ، وبالتاىل يتعي ت�سجيل عقد 

الإيجار ودفع الر�سوم املقررة قانونا. 

) فتوى رقم �س ق / ت / 93/1226/5/22 فى 1993/11/14م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )77(

اإن ت�سجيل ملكية الأوراق املالية التي يتم تداولها فى �سوق م�سقط للأوراق  
املالية تناوله ن�سان ، الن�ص الأول ورد فى قانون ال�سوق ، وورد الن�ص الثاين 

فى قانون ال�سركات التجارية . 

فقد ق�ست املادة )46( من قانون �سوق م�سقط للأوراق  املالية ال�سادر باملر�سوم 
امل�سدرة للأوراق   اأو اجلهة  امل�ساهمة  ال�سركة  باأن على  ال�سلطانى رقم 88/53 
املالية اأو وكلئها ت�سجيل ملكية الأوراق مما ورد فى قانونها اأو عقد تاأ�سي�سها 
اأو نظامها الأ�سا�سي اأو فى قانون ال�سركات النافذ املفعول اأو فى اأي قانون اأو 

نظام اآخر با�ستثناء احلالت الآتية :

اإذا كانت الأوراق املالية مرهونة اأو حمجوزة . 

اإذا كانت �سهادة امللكية مفقودة اأو تالفة . 

اإذا كان البيع خمالفا لأحكام القواني والأنظمة املرعية املتعلقة بحظر 
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انتقال ملكية الأوراق املالية لغري العمانيي . 

وبذلك فقد اأوجبت هذه املادة على ال�سركة امل�ساهمة العمانية ت�سجيل 
م�سقط  �سوق  فى  الأوراق  هذه  تداول  مت  ما  اإذا  ت�سدرها  التى  املالية  الأوراق 
للأوراق  املالية، وذلك دون قيد اأو �سرط ، وهذا الت�سجيل يتعي اإجراوؤه حتى 
اأو  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  فى  واردا  يكون  الت�سجيل  هذا  مينع  ن�ص  وجد  ولو 
نظامها ، اأو كان واردا فى قانون ال�سركات النافذ املفعول اأو فى قانون اأو نظام 
اآخر ، وذلك ما مل تكن الأ�سهم املتداولة يتناولها ا�ستثناء من ال�ستثناءات التي 

حددتها املادة )46( امل�سار اإليها على �سبيل احل�سر . 

واإذ ورد ن�ص تلك املادة فى قانون �سوق م�سقط للأوراق  املالية الذى 
عمل به اعتبارا من 1988/7/2 تاريخ ن�سره فى اجلريدة الر�سمية ، فاإنه  يطبق 
على جميع ال�سركات القائمة فى هذا التاريخ بحيث يتعي على هذه ال�سركات 

ت�سجيل ما يتداول من اأ�سهمها فى ال�سوق . 

باإجراء   89/13 رقم  ال�سلطانى  املر�سوم  �سدر   1989 15يناير  وفى    
تعديلت فى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 وقد عمل به اعتبارا من اأول 
فيما  التعديلت  وتناولت   ، الر�سمية  ن�سره فى اجلريدة  تاريخ   1989 فرباير 
تناولته املادة )77( من قانون ال�سركات فق�ست تلك املادة بعد تعديلها باأن ل 
يخ�سع انتقال ملكية الأ�سهم القابلة للتداول التى �سيتم بيعها اأو �سراوؤها فى 
امل�ساهمة  ال�سركة  اإدارة  املالية ل�سرط موافقة جمل�ص  �سوق م�سقط للأوراق  
�سرط  اأو  قيد  دون  الأوراق  هذه  ملكية  ت�سجيل  ال�سركة  وعلى   ، العلقة  ذات 

با�ستثناء احلالت الآتية : 

  اأ - اإذا كانت �سهادة ال�سهم اأو ال�سند مفقودة اأو تالفة . 
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 ب - اإذا كانت الأ�سهم اأو ال�سندات مرهونة اأو حمجوزا عليها . 

اأو  اأو نقل امللكية خمالفا لأحكام القواني النافذة  اإذا كان البيع  ج  - 
الأنظمة املتعلقة بحظر انتقال ملكية تلك الأوراق اإىل غري العمانيي . 

اأن تو�سح  الأ�سهم  اأي تفرغ عن  ال�سركة عند رف�سها ت�سجيل    وعلى 
�سبب هذا الرف�ص ، ويجوز لكل ذي م�سلحة اأن يطعن فى قرار رف�ص الت�سجيل 

لدى هيئه ح�سم املنازعات التجارية . 

واإذا كان ذلك فقد تغري وجه احلكم املتعلق بت�سجيل الأ�سهم التي يتم 
تداولها فى �سوق م�سقط للأوراق  املالية عما كانت تق�سى به املادة )46( من 

قانون ال�سوق وذلك فى النواحي الآتية : 

اأن ن�ص املادة )77( من قانون ال�سركات التجارية جاء خلوا من التزام 
تاأ�سي�سها  اأو عقد  بالرغم مما ورد فى قانونها  الأ�سهم  بت�سجيل تلك  ال�سركة 
اأو نظامها الأ�سا�سي ، اأو فى قانون ال�سركات النافذ املفعول اأو فى اأي قانون اأو 
نظام اآخر ، وهو اللتزام الوارد باملادة )46( من قانون �سوق م�سقط للأوراق  

املالية . 

امللكية  نقل  اأو  البيع  كان  اإذا  بالت�سجيل  ال�سركة  على  التزام  ل  اأنه   -
القواني متعلقة  تلك  اأن تكون  النافذة وذلك بغري  القواني  خمالفا لأحكام 
فى  ال�ساأن  هو  كما  العمانيي  غري  اإىل  الأوراق  ملكية  انتقال  بحظر  فقط 
حكم املادة )46( من قانون �سوق م�سقط للأوراق املالية التي ربطت املخالفة 
بالقواني اخلا�سة بحظر انتقال ملكية الأوراق لغري العمانيي ، وذلك وا�سح 
من ا�ستبدال حرف )اأو( بحرف )و( الواردة فى املادة )46( امل�سار اإليها ، ومفاد 
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ذلك عدم وجوب الت�سجيل اإذا كان البيع خمالفا لأي قانون نافذ حتى ولو كان 
غري مرتبط بقواني واأنظمة حظر انتقال ملكية الأوراق لغري العمانيي . 

اأنه يجوز ل�ساحب ال�ساأن عند رف�ص الت�سجيل اأن يطعن فى ذلك    -
اأمام هيئه ح�سم املنازعات التجارية )1(، وما ينطوي عليه هذا احلكم من اأن 
من  مينعها  ما  الأ�سباب  من  ال�سركة  لدى  كان  اإذا  وجوبيا  يعد  ل  الت�سجيل 
اإجرائه ، وقد خلت املادة )46( من قانون �سوق م�سقط للأوراق  املالية من حكم 

مماثل . 

فيما   - جاءت  ال�سركات  قانون  من   )77( املادة  اأن  تقدم  مما  ويت�سح 
 - املالية  �سوق م�سقط للأوراق  تداولها فى  يتم  التي  الأوراق  بت�سجيل  يتعلق 

باأحكام تغاير تلك التي اأوردتها املادة )46( من قانون ال�سوق فى هذا ال�ساأن . 

وملا كانت املادة ) 4( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 89/13 باإجراء تعديلت 
اأو  فى قانون ال�سركات التجارية تق�سى باأن يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم 
يتعار�ص مع اأحكامه ، فاإن مفاد ذلك اأنه اعتبارا من اأول فرباير 1989 تاريخ 
هى  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )77( املادة  تكون  املر�سوم  بذلك  العمل 
الواجبة التطبيق بدل من املادة )46( من قانون �سوق م�سقط للأوراق  املالية 
وذلك فيما يتعلق بت�سجيل الأوراق التي يتم تداولها فى ال�سوق باعتبار اأن ما 
ورد فى هذه املادة ل يتفق مع حكم املادة )77( امل�سار اإليها على التف�سيل ال�سابق 

بيانه . 

وملا كانت املادة )6( من املر�سوم ال�سلطانى رقم 87/79 بتاأ�سي�ص �سركة 
الأ�سماك العمانية بعد تعديلها باملر�سوم ال�سلطانى رقم 46 /89 تق�سى باأنه ل 
يجوز لأي �سخ�ص طبيعي اأو معنوي اأن ميتلك اأكرث من �ستة اآلف �سهم من 
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اأ�سهم ال�سركة با�ستثناء حكومة ال�سلطنة ، فاإنه ليجوز طبقا لأحكام املادة)77( 
امل�سموح  الأق�سى  احلد  على  يزيد  ما  ت�سجيل  التجارية  ال�سركات  قانون  من 

بتملكه من اأ�سهم �سركات الأ�سماك العمانية .

)فتوى و�س ق رقم / م و / 9 / 4 / 12 / 835/ 94 م بتاريخ 1994/8/14 م،

---------------------

فتاوى المادة رقم )78(

خا�ص  احتياطي  بعبارة  املق�سود  �ساأن  فى  رقم  كتابكم  اإىل  فبالإ�سارة 
الواردة بعجز املادة 78 من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 وتعديلته وما 
اإذا كانت تندرج فى عموم عبارة ح�سابات احتياطية اختيارية الواردة فى املادة 

106 من القانون امل�سار اإليه .

نفيد باأن املادة 78 من قانون ال�سركات التجارية رقم 4 / 74 وتعديلته 
ويجوز  ال�سمية  قيمتها  من  باأقل  الأ�سهم  ت�سدر  اأن  يجوز  ل  اأن  على  تن�ص 
اإ�سافة م�ساريف اإ�سدار فى حدود 2% من القيمة ال�سمية لل�سهم واإذا �سدرت 
الأ�سهم بقيمة اأعلى من القيمة ال�سمية ي�ساف الفائ�ص بعد تغطية م�ساريف 
الإ�سدار حل�ساب الحتياطي القانوين اأو اإىل احتياطي خا�ص ين�ساأ وفقا لأحكام 

املادة 106 من القانون .

اأن يقتطع عن كل  اأن على جمل�ص الإدارة  املادة 106 منه على  وتن�ص 
بعد  ال�سافية  ال�سركة  اأرباح  من  باملائة  ع�سرة  قانوين  كاحتياطي  مالية  �سنة 
اأن يبلغ الحتياطي القانوين ثلث راأ�سمال ال�سركة على  خ�سم ال�سرائب اإىل 

الأقل ول يجوز توزيع الحتياطي القانوين على امل�ساهمي كاأن�سبة اأرباح .
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احتياطية  ح�سابات  تكوين  تقرر  اأن  العادية  العامة  للجمعية  ميكن 
اختيارية ول جتاوز 20% من �سافى الأرباح لتلك ال�سنة بعد خ�سم ال�سرائب 
الحتياطي  با�سم  املقتطع  يزيد جمموع  اأن  القانوين، ول يجوز  والحتياطي 
و�سركات  امل�سارف  با�ستثناء  ال�سركة  مال  راأ�ص  قيمة  ن�سف  عن  الختياري 

التاأمي .

من  باأقل  الأ�سهم  اإ�سدار  يجوز  ل  كان  ولئن  اأنه  ذلك  من  ويبي 
ال�سمية  قيمتها  بذات  اإ�سدارها  من  قانونا  مانع  ل  اأنه  اإل  ال�سمية  قيمتها 
ال�سركة  تاأ�سي�ص  ت�سدر عند  الأ�سهم  اأن  الأ�سل  كان  واإذا  اأعلى منها  بقيمة  اأو 
ما  فكثريا  ذلك  بعد  اإ�سدارها  حالة  فى  يختلف  الأمر  فاإن  ال�سمية  بقيمتها 
ت�سدر الأ�سهم اجلديدة بقيمة اأعلى من القيمة ال�سمية، ويعرف الفرق بي 
القيمة ال�سمية لل�سهم وبي القيمة التى �سدر بها بعلوة الإ�سدار واملق�سود 
املقارنة  الت�سريعات  الإ�سدار كما تطلق عليه بع�ص  اأو علوة  الفرق  من هذا 
اإيجاد التوازن بي مركزي امل�ساهمي القدامى وامل�ساهمي اجلدد فى ال�سركة ، 
حقيقة اأن كل م�ساهم يح�سل فى نهاية ال�سركة على القيمة ال�سمية لأ�سهمه، 
فائ�ص  امل�ساهمون  يقت�سم  بل  ذلك  على  يقت�سر  ل  ال�سركة  فى  حقه  اأن  بيد 
الأ�سهم اجلديدة  اإ�سدار  قبل  قد حققت  كانت  فاإذا  اأي�سا،  ال�سركة  موجودات 
فائ�سا على القيمة ال�سمية لأ�سهم امل�ساهمي القدامى فاإن امل�ساهمي اجلدد 
�سوف ي�سرتكون معهم فيه، لذلك يجب عليهم اأن يدفعوا عند دخول ال�سركة 
مبلغا اإ�سافيا زائدا على القيمة ال�سمية للأ�سهم التى يكتتبون فيها، ويكون 
اأو علوة الإ�سدار مبثابة املعدل الذى يكفل للم�ساهمي اجلدد  مبلغ الفرق 
الراجح  كان  وملا  ال�سركة،  فى  القدامى  امل�ساهمون  به  يتمتع  الذى  املركز  ذات 
لدى فقه القانون التجاري فى حتديد الطبيعة القانونية للمبلغ املذكور اأنه ل 



- 111 -

القوانين التجــــــارية

يعترب ربحا لأنه لي�ص حم�سلة عمليات ال�ستثمار التى تقوم بها ال�سركة، ومن 
ثم ميتنع توزيعه اأثناء حياة ال�سركة واإمنا يناط به تقوية راأ�سمالها وتعزيزه 
املقارنة  الت�سريعات  من  العديد  به  اأخذت  ما  وهو  خ�سارة،  حلقته  اإذا  وجربه 
بعد  اإليه  امل�سار  املبلغ  اإ�سافة  البيان  �سالفة   78 املادة  فى  امل�سرع  اأوجب  لذلك 
تغطية م�ساريف الإ�سدار - اإىل الحتياطي القانوين لل�سركة اأو اإىل احتياطي 

خا�ص ين�سا وفقا لأحكام املادة 106 من قانون ال�سركات التجارية .

وملا كان امل�ستفاد من املادة 106 امل�سار اإليها اأن �سلطة اجلمعية العامة 
القتطاع  وفى  الختيارية  الحتياطية  احل�سابات  تكوين  فى  لل�سركة  العادية 
راأ�ص  لل�سركة مبا ل يجاوز ن�سف  ال�سافية  الأرباح  با�سم هذه احل�سابات من 
املال �سلطة تقديرية وذلك على خلف احلال بالن�سبة اإىل الحتياطي  اخلا�ص 
املن�سو�ص عليه  فى املادة 78 من القانون ذاته اإذ يتعي على اجلمعية العامة 
العادية تكوين هذا الحتياطي طاملا مل جتر اإ�سافة ح�سيلة املبلغ �سالف الذكر 
تلك  اإ�سافة  وقف  تقدير  للجمعية  لي�ص  اأنه  كما  القانوين  الحتياطي  اإىل 
احل�سيلة اإىل هذا الحتياطي اإذا بلغت حدا معينا باعتبار اأنها لي�ست من قبيل 
الأرباح طبقا ملا �سبق بيانه ومن ثم يتعي اإ�سافتها فى جميع الأحوال اإما اإىل 

الحتياطي القانوين واإما اإىل احتياطي خا�ص .

وترتيبا على ذلك فاإن الحتياطي اخلا�ص املن�سو�ص عليه فى املادة 78 
من قانون ال�سركات التجارية ين�سا فى حقيقة الأمر مبقت�سى حكم هذه املادة 
ويختلف عن الحتياطيات الختيارية التى يتم تكوينها طبقا للفقرة الثانية 

من املادة 106 من القانون ول يندرج فيها .

فى  عليه  املن�سو�ص  اخلا�ص  الحتياطي  اأن  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
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املادة 78 من قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه ل يندرج فى عداد احل�سابات 
الحتياطية الختيارية التى ت�سري اإليها املادة 106 من القانون ذاته ول ياأخذ 

حكمها ح�سبما �سبق بيانه .

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / 9 / 1 / 99/1262 فى 25 / 9 / 1999م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )82(

الفتوى االأوىل :

فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ....... بتاريخ ........ فى �ساأن مدى تقييد 
ل�سنة   4 التجارية رقم  ال�سركات  قانون  ( من   82 ( املادة  الأخرية من  الفقرة 

1974 حلق الأف�سلية املن�سو�ص عليه فى املادة ) 83 ( منه .

نفيد باأن املادة ) 82(  من القانون امل�سار اإليه بعد اأن اأجازت فى الفقرة   
الأوىل للجمعية العامة غري العادية لل�سركة زيادة راأ�ص املال املرخ�ص به ، اأجازت 
فى الفقرة الأخرية منهاـ  امل�سافة باملر�سوم ال�سلطاين رقم » 85 / 99 »ـ  للجمعية 
العامة غري العادية تخ�سي�ص اأ�سهم الزيادة فى راأ�سمال ال�سركة ل�سخ�ص معي اأو 
 اأكرث ، وذلك دون اإخلل باأحكام قانون �سوق راأ�ص املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين

رقم »80 / 98«.

ال�سركة حق  فى  م�ساهم  لكل  فقد جعلت  ذاته  القانون  ( من   83  ( املادة  اأما   
يحدد  اجلديدة  الأ�سهم  من  بعدد  املال  راأ�ص  زيادة  فى  الكتتاب  فى  اأف�سلية 
بن�سبة عدد الأ�سهم التي ميلكها ، واحلا�سل طبقٌا لهاتي املادتي اأن ا�ستعمال 
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ي�سكل  املذكور  القانون  ( من   83  ( املادة  تقرره  الذى  الأف�سلية  امل�ساهم حلق 
جمردة  ال�سركة  لراأ�سمال  زيادة  كل  منا�سبة  فى  الإعمال  واجب  العام  الأ�سل 
من التخ�سي�ص بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ، فاإذا قدرت اجلمعية 
ا�ستناداٌ للفقرة الأخرية من املادة ) 82 ( ، تخ�سي�ص اأ�سهم الزيادة فى راأ�سمال 
ال�سركة ل�سخ�ص معي اأو اأكرث ، امتنع قانونٌا اإعمال حق الأف�سلية املن�سو�ص 

عليه فى املادة فى �ساأن هذه الزيادة .

وترتيبٌا على ذلك فاإن ال�سوؤون القانونية تتفق فى الراأي مع ما خل�ست   
اإليه وزارتكم املوقرة فى هذا اخل�سو�ص من اأن الفقرة الأخرية من املادة ) 82 ( 
من قانون ال�سركات التجارية و�سعت قيداٌ على حق الأف�سلية املن�سو�ص عليه 

فى املادة ) 83 ( منه .

 ) فتوى رقم و �س ق / م و / 9 / 4 / 5 / 266 / 2000 فى 27 / 2 / 2000 ( 

---------------------

فتاوى المادة رقم )83(

الفتوى االأوىل :

ال�سادر   ، املالية  للأوراق  م�سقط  �سوق  قانون  من   ) اأ   36  ( املادة  اإن 
باملر�سوم ال�سلطانى قم 88/53 تن�ص على اأنه : » يجب على كل هيئه عامة اأو 
�سركة م�ساهمة عند طرحها اأوراقا مالية فى اكتتاب عام اأو خا�ص اأن تعد ن�سرة 
اإ�سدار تعتمدها ال�سوق قبل الطرح يتم ت�سمينها جميع البيانات واملعلومات 
، وعلى وجه اخل�سو�ص  ال�ستثماري  اتخاذ قراره  امل�ستثمر على  ت�ساعد  التي 
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ل احل�سر البيانات واملعلومات التي ترى ال�سوق �سرورة ن�سرها ، وعلى اأن يتم 
اإعدادها وفق النموذج املقرر من قبلها« .

وتن�ص الفقرة الأوىل من املادة 83 من قانون ال�سركات التجارية رقم 
74/4 على اأنه : » مع مراعاة اأحكام  املادة )76(  لكل م�ساهم حق الأف�سلية فى 

الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة بن�سبة عدد الأ�سهم التي ميلكها »

وبينت الفقرة الثانية من هذه املادة - معدلة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 
89/3 - الإجراءات الواجب اتباعها فى �ساأن حق الأف�سلية املذكور . 

ل  جديدة  اأ�سهم  اأي   « اأنه  على  املادة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  ون�ست 
يتم الكتتاب بها من قبل امل�ساهمي احلاليي خلل املدة املحددة فى الإ�سعار 
، يجب اأن تعر�ص على اجلمهور للكتتاب وفقا للأحكام التي ترعى الكتتاب 

براأ�سمال �سركة م�ساهمة قيد التاأ�سي�ص .....« . 

والكتتاب العام هو الذى يتم مبقت�ساه طرح اأ�سهم ال�سركة للكتتاب 
يتم  اأن  �سوره  فمن  اخلا�ص  الكتتاب  اأما   ، �سرائها  اأجل  من  اجلمهور  على 
فاإن  هذا  وعلى   ، املوؤ�س�سي  بع�سه من  اأو  كله  ال�سركة  راأ�سمال  على  احل�سول 
فئة  على  يقت�سر  اكتتاب  كل  وفحواها  لفظها  فى  ت�سمل  اكتتاب خا�ص  عبارة 
راأ�سمال  فى  لزيادة  اأ�سهم  فيه طرح  يندرج  ثم  ومن   ، الأ�سخا�ص  حمددة من 
عليه  املن�سو�ص  الأف�سلية  حلق  اإعمال   ، احلاليي  امل�ساهمي  على  ال�سركة 
يظل  الطرح  هذا  اأن  اإل  اإليه  امل�سار  التجارية  ال�سركات  قانون  من   83 باملادة 
مبناأى عن حكم املادة )36(/ اأ  من قانون �سوق م�سقط للأوراق املالية ، امل�سار 
اإليه ، وما توجبه من اإعداد ن�سرة اإ�سدار تعتمدها ال�سوق قبل الطرح ، ذلك اأن 
حكم املادة ) 36( /اأ  املذكور حكم عام ، يندرج حتته كل طرح للأوراق املالية فى 
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اكتتاب عام اأو خا�ص فى حي اأن املاد 83 من قانون ال�سركات التجارية ، امل�سار 
اإليه ، تت�سمن حكما خا�سا بحق الأف�سلية ، وتوجب فى �ساأنه اإجراءات خا�سة 
، حددتها الفقرة الثانية من املادة 83 املذكورة ، واإذ اأن املقرر اأن اخلا�ص يقيد 
العام ، ول عك�ص ، فاإنه من ثم ل يتبع فى �ساأن طرح اأ�سهم الزيادة فى راأ�سمال 
ال�سركة على امل�ساهمي احلاليي ، اإعمال حلق الأف�سلية املذكور اإل الإجراءات 
املخ�سو�سة التى ن�ست عليها الفقرة الثانية من املادة 83 من قانون ال�سركات 
التجارية امل�سار اإليه ، دون اأحكام املادة 36/ اأ من قانون �سوق م�سقط للأوراق 
الزيادة فى  اأ�سهم  املتبقية من  الأ�سهم  ي�سرى حكمها على طرح  التى   ، املالية 
راأ�ص املال على اجلمهور بعد ممار�سة حق الأف�سلية ، وهو ما يق�سى به اأي�سا 
ن�ص الفقرة الثالثة من املادة 83 املذكورة ، حيث اأوجبت عر�ص الأ�سهم املتبقية 
على اجلمهور وفقا للأحكام التى ترعى الكتتاب براأ�سمال �سركة م�ساهمة قيد 

التاأ�سي�ص . 

اإ�سدار تعتمد من �سوق  اإعداد ن�سرة  وبناء على ما تقدم فاإنه ل يلزم 
هذه  اإعداد  يجب  ول   ، الأف�سلية  حق  ممار�سة  عند  املالية  للأوراق  م�سقط 
الن�سرة اإل عند طرح باقي الأ�سهم للكتتاب العام بعد ممار�سة حق الأف�سلية . 

)فتوى و �س ق رقم/ م و/94/2110/1/9م بتاريخ1994/10/24م  

---------------------

الفتوى الثانية :

فبالإ�سارة اإىل الكتاب رقم ....... بتاريخ ........ فى �ساأن مدى تقييد 
ل�سنة   4 التجارية رقم  ال�سركات  قانون  ( من   82 ( املادة  الأخرية من  الفقرة 
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1974 حلق الأف�سلية املن�سو�ص عليه فى املادة ) 83 ( منه .

نفيد باأن املادة ) 82(  من القانون امل�سار اإليه بعد اأن اأجازت فى الفقرة   
 ، به  املرخ�ص  املال  راأ�ص  زيادة  لل�سركة  العادية  غري  العامة  للجمعية  الأوىل 
اأجازت فى الفقرة الأخرية منها ـ امل�سافة باملر�سوم ال�سلطاين رقم » 85 / 99 
» ـ للجمعية العامة غري العادية تخ�سي�ص اأ�سهم الزيادة فى راأ�سمال ال�سركة 
ل�سخ�ص معي اأو اأكرث ، وذلك دون اإخلل باأحكام قانون �سوق راأ�ص املال ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم » 80 / 98 » .

ال�سركة حق  فى  م�ساهم  لكل  فقد جعلت  ذاته  القانون  ( من   83  ( املادة  اأما   
يحدد  اجلديدة  الأ�سهم  من  بعدد  املال  راأ�ص  زيادة  فى  الكتتاب  فى  اأف�سلية 
بن�سبة عدد الأ�سهم التي ميلكها ، واحلا�سل طبقٌا لهاتي املادتي اأن ا�ستعمال 
ي�سكل  املذكور  القانون  ( من   83  ( املادة  تقرره  الذى  الأف�سلية  امل�ساهم حلق 
جمردة  ال�سركة  لراأ�سمال  زيادة  كل  منا�سبة  فى  الإعمال  واجب  العام  الأ�سل 
من التخ�سي�ص بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ، فاإذا قدرت اجلمعية 
ا�ستناداٌ للفقرة الأخرية من املادة ) 82 ( ، تخ�سي�ص اأ�سهم الزيادة فى راأ�سمال 
ال�سركة ل�سخ�ص معي اأو اأكرث ، امتنع قانونٌا اإعمال حق الأف�سلية املن�سو�ص 

عليه فى املادة فى �ساأن هذه الزيادة .

وترتيبٌا على ذلك فاإن ال�سوؤون القانونية تتفق فى الراأي مع ما خل�ست   
اإليه وزارتكم املوقرة فى هذا اخل�سو�ص من اأن الفقرة الأخرية من املادة ) 82 ( 
من قانون ال�سركات التجارية و�سعت قيداٌ على حق الأف�سلية املن�سو�ص عليه 

فى املادة ) 83 ( منه .

 ) فتوى رقم و �س ق / م و / 9 / 4 / 5 / 266 / 2000 فى 27 / 2 / 2000 ( 
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فتاوى المادة رقم )85(

الفتوى االأوىل :

اأن  يجوز  ل   «  : اأنه  على  تن�ص   ، اإليها  امل�سار   ،  )85( املادة  باأن  ونفيد 
متتلك  �سركة م�ساهمة اأ�سهمها اإل تبعا لقرار يق�سى بتخفي�ص راأ�سمالها، اأو 
اإذا كانت ت�سكل هذه الأ�سهم ق�سما من موجودات م�سروع يوؤول اإىل ال�سركة مبا 

له من اأ�سول وعليه من ديون . 

اأن  وا�ستثناء مما تقدم يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية 
امل�سدر  راأ�سمالها  من   %10 يجاوز  ل  مبا  اأ�سهمها  لبع�ص  ال�سركة  �سراء  تقرر 

وفقا لل�سوابط التي حتددها وبعد موافقة �سوق م�سقط للأوراق املالية » .

ول ريب يف اأن العلقة بي قانون ال�سركات التجارية والقانون امل�سريف 
العماين هي علقة بي العام واخلا�ص ، ومقت�سى ذلك ولزمه ، اأنه ل جمال 
لتطبيق اأحكام قانون ال�سركات التجارية ، ومنها الفقرة الثانية من املادة )85( 
املذكورة على البنوك اخلا�سعة للقانون امل�سريف العماين ، اإل فيما مل يرد به 

ن�ص يف هذا القانون. 

امل�سريف  القانون  من   4.05-4 املادة  من  )اأ(  البند  وكان  ذلك  كان  واإذ 
اأى قر�ص  ي�سلف  األ  له  »على كل م�سرف مرخ�ص   : اأنه  ين�ص على  العماين 
، واأل يكون هو م�سرتى هذه  اأ�سهمه اخلا�سة  اأى خ�سم على �سمان  اأو يقدم 
لتخفي�ص  �سروريا  ال�سراء  اأو  ال�سمان  ذلك  يكن  مل  ما  مالكها  اأو  الأ�سهم 
اإىل  بنية ح�سنة  امل�سرف  ذلك  به  تعهد  اأن  �سبق  التزام  املرتتبة على  اخل�سارة 



- 118 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

اأ�سهم يتم �سراوؤها على هذا النوع بيعا  اأى  ، وتباع  اأو جتنبها  اأدنى حد ممكن 
علنيا اأو خا�سا اأو يتم الت�سرف فيها على نحو اآخر يف غ�سون �ستة اأ�سهر من 
تاريخ متلك امل�سرف لها ما مل ي�سرح جمل�ص املحافظي بتمديد هذه الفرتة »، 
فاإنه ل جمال لتطبيق ن�ص الفقرة الثانية من املادة )85( من قانون ال�سركات 

التجارية على البنوك اخلا�سعة للقانون امل�سريف العماين. 

 ) فتوى و �س ق رقم / م و/ 98/927/1/28 في 1998/7/39م 

---------------------

فتاوى المادة رقم )95(

الفتوى االأوىل :

فبالإ�سارة اإىل كتاب رقم ....... بتاريخ...... ب�ساأن طلب اإبداء الراأى فى 
مو�سوع حتديد مدة ولية اأع�ساء جمال�ص اإدارات �سركات امل�ساهمة واملديرين 
بال�سركات حمدودة امل�سوؤولية ، املمثلي حل�سة ال�سلطنة اأو وحداتها الإدارية 
التى ي�سدرها جمل�ص  القرارات  الن�ص �سراحة فى  املتعي  كان من  اإذا  ، وما 
الوزراء املوقر بتعيي اأو بتجديد تعيي هوؤلء املمثلي - �سواء فى حالة اإعادة 
املديرين  اأو  الأع�ساء  اإعفاء  على  باآخر-  مدير  اأو  ع�سو  ا�ستبدال  اأو  الت�سكيل 

ال�سابقي من منا�سبهم.

ال�سركات  قانون  لأحكام  وفقا  اأنه  فى  املو�سوع   وقائع  وتتلخ�ص 
اأو  بتعيي  قرارات  املوقر  الوزراء  ي�سدر جمل�ص  ل�سنة1974م   4 رقم  التجارية 
بتجديد تعيي اأع�ساء جمال�ص اإدارات �سركات امل�ساهمة واملديرين بال�سركات 
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حمدودة امل�سوؤولية الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو وحداتها الإدارية فى هذه 
اأو  اأع�ساء جمل�ص الإدارة  ال�سركات ، وقد ثار الت�ساوؤل عن حتديد مدة ولية 
اإذا كان من املتعي الن�ص �سراحة فى  املديرين املمثلي لهذه احل�سة ، وعما 
القرار الذى ي�سدره جمل�ص الوزراء املوقر فى حالة اإعادة الت�سكيل اأو ا�ستبدال 
ع�سو اأو مدير باآخر على اإعفاء الأع�ساء اأو املديرين ال�سابقي من منا�سبهم 

اأم اأن اإعادة الت�سكيل اأو ال�ستبدال تنطوي �سمنا على الإعفاء  . 

وتطلبون الراأي فى هذا املو�سوع  .

ونفيد باأن املادة )95( من القانون رقم 4ل�سنة1974م امل�سار اإليه تن�ص 
على  ال�سركة  نظام  ين�ص  اإدارة  جمل�ص  امل�ساهمة  �سركة  اإدارة  »يتوىل  اأن  على 
اأن يقل عدد اأع�ساء املجل�ص عن  حتديد اأع�سائه وعلى مدة وليته ول يجوز 
امل�ساهمة العامة،  ثلثة فى �سركات امل�ساهمة املقفلة وعن خم�سة فى �سركات 

كما ليجوز اأن يزيد عدد الأع�ساء فى اأي منهما على اثنى ع�سر ع�سوا.

اإعادة  الأكرث مع جواز  على  �سنوات  الع�سو ثلث  وتكون مدة ولية   
على  القانون  هذا  )132( من  املادة  وتن�ص   ،« مرة..........  اأكرث من  انتخابه 
اأن« متثل ح�سة ال�سلطنة اأو اأي وحدة من وحداتها الإدارية فى جمل�ص اإدارة 
وزارة  تر�سيح من  بناء على  الوزراء  اأكرث يختارهم جمل�ص  اأو  بع�سو  ال�سركة 
املالية والوزير املخت�ص ، ول يجوز اإعفاوؤهم من منا�سبهم اإل مبوافقة جمل�ص 

الوزراء.

 ويحدد نظام ال�سركة عدد اأع�ساء جمل�ص الإدارة الذين ميثلون ح�سة 
ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وحداتها ، وي�سدر بالتعيي والإعفاء قرار من الوزير 
امل�سرف على وزارة املالية وينتخب باقي اأع�ساء جمل�ص الإدارة وفقا لأحكام هذا 
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القانون ونظام ال�سركة .......«.

اإدارة  » يناط  اأن  اإليه على  امل�سار  القانون  املادة )151( من   كما تن�ص 
ال�سركة املحدودة امل�سوؤولية من ال�سركاء اأو من غري ال�سركاء ، ويعي املديرون 
ملدة حمددة اأو غري حمددة وفقا لعقد تاأ�سي�ص ال�سركة اأو مبوجبه ، وبالرغم 
جمعية  من  بقرار  وظيفته  من  مدير  اأى  عزل  يجوز  خمالف  اتفاق  كل  من 

ال�سركاء .

 واإذا كان املدير �سريكا فى ال�سركة فل ي�سرتك بالت�سويت على القرار 
املتعلق بعزله من وظيفته ...«.

تتمثل ح�سة   « اأن  على  القانون  املادة )167/مكررا( من هذا  وتن�ص   
اأكرث  اأو  مبدير  ال�سركة  فى  الإدارية  وحداتها  من  وحدة  اأية  اأو  ال�سلطنة 
املالية والوزير املخت�ص  الوزراء بناء على تر�سيح من وزارة  يختارهم جمل�ص 
ويحدد عقد  الوزراء.  اإل مبوافقة جمل�ص  منا�سبهم  اإعفاوؤهم من  يجوز  ول 
تاأ�سي�ص ال�سركة عدد املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من 
على  امل�سرف  الوزير  من  قرار  والإعفاء  بالتعيي  وي�سدر   ، الإدارية  وحداتها 
وزارة املالية ، ول ترتتب على املديرين املعيني ، كما لترتتب على ال�سلطنة 
مبقت�سى  عليها  من�سو�ص  م�سوؤولية  اأية  الدارية  وحداتها  من  وحدة  اأية  اأو 
اأحكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التى يقومون بها لدى ممار�ستهم 

ملهامهم كمديرين لل�سركة« 

امل�ساهمة  �سركة  اإدارة  ناط  امل�سرع  اأن  ن�سو�ص  من  ماتقدم  ومفاد 
مبجل�ص اإدارة منتخب وفقا لأحكام القانون رقم 4ل�سنة1974م ونظام ال�سركة 
جواز  مع  �سنوات  ثلث  على  الإدارة  جمل�ص  ع�سو  ولية  مدة  لتزيد  بحيث 
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اإعادة انتخابه اأكرث من مرة ، وي�ستثنى من ذلك اأع�ساء جمل�ص الإدارة الذين 
ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وحداتها الإدارية ، اإذ خ�سهم امل�سرع 
باأحكام مغايرة ا�ستبعد مبوجبها قاعدة النتخاب واأحل حملها قاعدة التعيي 
املالية  وزارة  من  تر�سيح  على  بناء  اختيارهم  الوزراء  جمل�ص  يتوىل  حيث   ،
الإدارة  جمل�ص  ع�سو  لولية  معينة  مدة  امل�سرع  يحدد  ومل  املخت�ص  والوزير 
، واإمنا  املنتخب  الإدارة  بالن�سبة لع�سو جمل�ص  النحو الذى قرره  املعي على 
و�سع تنظيما خمتلفا يظل مبقت�ساه ع�سو جمل�ص الإدارة املعي فى من�سبه 
اإىل اأن يتم  اإعفاوؤه منه بقرار من الوزير ال�سرف على وزارة املالية بعد موافقة 

جمل�ص الوزراء 

امل�سرع م�سلكا مماثل  اأخرى فقد �سلك  ، ومن ناحية  هذا من ناحية 
لدى تناوله مل�ساألة اختيار املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة 
كيفية  اأن بي  ، فبعد  امل�سوؤولية  ال�سركات حمدودة  الإدارية فى  من وحداتها 
تعيي املديرين ملدة حمددة اأو غري حمددة وفقا لعقد تاأ�سي�ص ال�سركة وكيفية 
عزلهم من منا�سبهم ، خ�ص امل�سرع املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو 
اأية وحدة من وحداتها الإدارية فى هذه ال�سركات بحكم خا�ص يطابق متاما 
ما قرره بالن�سبة لأع�ساء جمال�ص اإدارات �سركات امل�ساهمة الذين ميثلون هذه 
فاإنه  ثم  ومن   ، منه  الإعفاء  اأو  املن�سب  فى  التعيي  حيث  من  �سواء  احل�سة 
مل يحدد مدة معينة لولية هوؤلء املديرين والتي ل تنتهى اإل بالإعفاء من 

املن�سب على النحو ال�سالف البيان  .

الذى  للقرار  معينا  �سكل  ي�سرتط  مل  امل�سرع  اأن  القول  نافلة  ومن 
بال�سركات  واملديرين  امل�ساهمة  �سركات  اإدارة  جمال�ص  اأع�ساء  باإعفاء  ي�سدر 
اأية وحدة من وحداتها  اأو  ال�سلطنة  امل�سوؤولية الذين ميثلون ح�سة  حمدودة 
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الوزراء، �سدور قرار من  فاإنه يكفى، بعد موافقة جمل�ص  ، ومن ثم  الإدارية 
مديرين  اأو  اإدارة  جمال�ص  اأع�ساء  بتعيي  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير 
اإعفاء ال�سابقي من من�سبهم دون  اأن ذلك ينطوي- �سمنا - على  اإذ  اآخرين، 

حاجة ل�ست�سدار قرار م�ستقل بالإعفاء .

اأنقانون ال�سركات التجارية رقم4 ل�سنة1974م مل  لذلك انتهى الراأي 
ال�ساهمة واملديرين  �سركات  اإدارات  اأع�ساء جمال�ص  يحدد مدة معينة لولية 
بال�سركات حمدودة امل�سوؤولية الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من 
وحداتها الإدارية ، واأن هذه الولية ل تنتهي اإل ب�سدور قرار بالإعفاء من هذه 

املنا�سب اأو بتعيي اآخرين فيها . 

فتوى رقم)و �س ق/2003/1065/1/20م بتاريخ 2003/7/29م(

---------------------

الفتوى الثانية :

املادة » 95 « من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 املعدل باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2002/77 تن�ص على اأن ) يتوىل اإدارة ال�سركة امل�ساهمة جمل�ص 

اإدارة ين�ص نظام ال�سركة على حتديد عدد اأع�سائه وعلى مدة وليته .

 ول يجوز اأن يقل عدد اأع�ساء املجل�ص عن ثلثة يف �سركات امل�ساهمة 
عدد  يزيد  اأن  يجوز  ل  كما  العامة  امل�ساهمة  �سركات  يف  خم�سة  وعن  املقفلة 
الأع�ساء يف اأي منها على اثني ع�سر ع�سوا .... ول يجوز لأحد اأن يكون ع�سوا 
م�ساهمة  �سركات  اأربع  من  اأكرث  اإدارة  جمل�ص  يف  اعتباري  ل�سخ�ص  ممثل  اأو 
عامة مركز اإدارتها الرئي�سي يف �سلطنة عمان اأو .... اأو اأن يجمع بي ع�سوية 
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اأغرا�سا م�سابهة  اإدارة �سركة م�ساهمة عامة واأخرى مقفلة متار�سان  جمل�ص 
يكون مركز عملهما الرئي�سي يف �سلطنة عمان ......( .

اأع�ساء  العادية  العامة  تنتخب اجلمعية   ( اأن  على   »96« املادة  وتن�ص 
جمل�ص الإدارة وفقا لأحكام القانون ونظام ال�سركة( .

من  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  اختيار  يتم   ( اأن  على   »97« املادة  وتن�ص   
اإذا كان من امل�ساهمي  بي امل�ساهمي اأو من غريهم ب�سرط اأن ميلك املر�سح 
اأدنى من الأ�سهم يعينه نظام ال�سركة ، وي�سدر وزير التجارة وال�سناعة  حدا 
الأ�سخا�ص  ممثلي  اأو  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  انتخاب  و�سروط  بقواعد  قرارا 

العتبارية والأحكام اخلا�سة مب�سوؤولياتهم  (.

 وتن�ص املادة »131« على اأنه ) تخ�سع ال�سركات امل�ساهمة التي ت�ساهم 
فيها ال�سلطنة اأو اأي موؤ�س�سة عامة عمانية اإىل جميع اأحكام هذا القانون املتعلق 

بال�سركات امل�ساهمة التي ل تتعار�ص مع املواد التالية (.

وتن�ص املادة »132 » املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/66 على اأن ) 
متثل ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وزارة املالية والوزير املخت�ص . 

ول يجوز اإعفاوؤهم من منا�سبهم اإل مبوافقة جمل�ص الوزراء ، ويحدد 
اأو  ال�سلطنة  ح�سة  ميثلون  الذين  الإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  عدد  ال�سركة  نظام 
اأية وحدة من وحداتها الإدارية ، وي�سدر بالتعيي والإعفاء قرار من الوزير 
امل�سرف على وزارة املالية ، وينتخب باقي اأع�ساء جمل�ص الإدارة وفقا لأحكام 
متثل  التي  الأ�سهم  الت�سويت  هذا  يف  وت�سرتك  ال�سركة،  ونظام  القانون  هذا 
ح�سة ال�سلطنة اأو املوؤ�س�سة العامة ما مل يق�ص نظام ال�سركة بخلف ذلك ( .  
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وموؤدى هذه الن�سو�ص اأن امل�سرع اأخ�سع تكوين جمل�ص اإدارة ال�سركة 
امل�ساهمة لقاعدة النتخاب بالختيار عن طريق اجلمعية العامة العادية من 
رقم  الوزاري  وبالقرار  بالقانون  الواردة  لل�سروط  امل�ستوفي  املر�سحي  بي 
�سركات  و  اإدارة  جمال�ص  اأع�ساء  انتخاب  و�سروط  قواعد  ب�ساأن   2002  /137
امل�ساهمة العامة والأحكام اخلا�سة مب�سوؤولياتهم ، ال�سادر تنفيذا للمادة »97« 
اأو  ال�سلطنة  ح�سة  لتمثيل  اآخر  طريقا  ر�سم  امل�سرع  اأن  بيد   ، الذكر  ال�سالفة 
اأية وحدة من وحداتها الإدارية يف جمال�ص اإدارة ال�سركة امل�ساهمة متى كانت 
من امل�ساهمي فيها ، حيث اأوجب متثيل هذه احل�سة بع�سو اأو اأكرث وفق ما 
يحدده نظام ال�سركة ، وذلك بطريق التعيي وباتباع الإجراءات التي ت�سمنها 
» الآنف ذكره، ومن ثم خروج متثيل هذه احل�سة عن نطاق  املادة »132  ن�ص 
اجلمعية  طريق  عن  بالختيار  النتخاب  بقاعدة  املرتبطة  الأحكام  تطبيق 
العامة العادية لل�سركة ب�ستى ما ت�ستلزم هذه القاعدة ـ تطبيقاـ من اإجراءات 
و�سروطه،  �سوابطه  بكافة  الرت�سيح  مرحلة  ل�سيما  مراحل  من  به  متر  وما 
ومنها ذلك ال�سرط املن�سو�ص عليه بالبند »8« من املادة »2« من القرار الوزاري 
اإدارة  جمل�ص  يف  ع�سوا  يكون  األ  املر�سح  يف  ا�ستلزم  والذي   2002/137 رقم 
�سركة م�ساهمة عامة اأو مقفلة مركز عملها الرئي�سي يف �سلطنة عمان متار�ص 
جمل�ص  لع�سوية  للرت�سيح  يتقدم  التي  ال�سركة  لأغرا�ص  م�سابهة  اأغرا�سا 
اإدارتها ،خا�سة واأن متثيل هذه احل�سة اإمنا هو متثيل حتمي دون مزاحمة فيه 
ممن يخ�سعون لقاعدة النتخاب بالختيار من قبل اجلمعية العامة العادية 
والتي يلزم تطبيقها واإجراء مقت�ساها بالن�سبة لباقي اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

كما هو �سريح ن�ص املادة »132« يف فقرتها قبل الأخرية.  

واإنه بالتطبيق ملا �سلف ذكره، وملا كان �سندوق املعا�سات واملكافاآت املن�ساأ 
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احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  قانون  من   »8« باملادة 
العمانيي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 - والتي ن�ست على اأن ) ين�ساأ 
�سندوق للمعا�سات واملكافاآت تكون له �سخ�سية اعتبارية وذمة مالية م�ستقلة 
اإدارية من وحدات  - وحدة   ) واملكافاآت  املعا�سات  اأموال  وا�ستثمار  اإدارة  يتوىل 
الدولة الإدارية ، بح�سبانه وفق ما ت�سمنته الفتوى رقم و �ص ق / م و / 21 /1  
/813 / 98 بتاريخ 4 /7 / 1998 م اأحد الأجهزة احلكومية القائمة على تقدمي 
خدمة عامة ، فمن ثم يكون متثيله حتميا يف جمل�ص اإدارة بنك م�سقط » �ص. م 
. ع . ع » بتعيي من ميثل ح�سته - امل�ساهم بها يف هذا البنك - وفق حكم املادة 
»132« ال�سالف الذكر ، ويكون هذا التمثيل مبناأى عن الأحكام اخلا�سة برت�سيح 
وانتخاب باقي اأع�ساء جمل�ص اإدارته اختيارا عن طريق جمعيته العامة العادية 
، ودون اأن متثل ع�سويته يف جمل�ص اإدارة البنك الوطني العماين » �ص. م. ع. ع 
» اأي قيد يف �سبيل متثيل ح�سة ال�سندوق - وفق ما ذكر - يف جمل�ص اإدارة بنك 
م�سقط رغم ت�سابه الن�ساط فيما بي البنكي ، اإعمال ملقت�سى الأحكام الأنفة 

الذكر. 

يف  واملكافاآت  املعا�سات  �سندوق  متثيل  اأن   : اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
جمل�ص اإدارة بنك م�سقط » �ص.م.ع.ع« يكون وفقا حلكم املادة »132« من قانون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4.

) فتوى رقم و �س ق / م و / 9 /24 /182 / 2004 م بتاريخ 21 /2 /2004 م (

---------------------



- 126 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

فتاوى المادة رقم )96(

الفتوى االأوىل :

الكهرباء  قطاع  وتخ�سي�ص  تنظيم  قانون  من   )  66( املادة  اأن  وحيث 
اأن  على  تن�ص   2004/78 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  به  املرتبطة  واملياه 

» تتوىل �سركة الكهرباء القاب�سة حمل اأ�سهم احلكومة فى ال�سركات الآتية :

 اأ - ال�سركة العمانية ل�سراء الطاقة واملياه )�ص .م . ع. م ( . 

ب - ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء )�ص .م . ع. م ( . 

ج - �سركة الر�سيل للطاقة )�ص .م . ع. م ( . 

وتن�ص املادة )67 (  على اأن :« تاأخذ ال�سركات املن�سو�ص عليها   
فى املادة )66 (  من هذا القانون �سكل �سركة م�ساهمه عمانية مقفلة ، ولوزارة 
املالية بالتن�سيق مع وزارة القت�ساد الوطني تعديل ال�سكل القانوين لأى من 
هذه ال�سركات ، وت�سمن وزارة املالية توفري التمويل الكايف الذى ميكن تلك 
اأكان  �سواء  القانون  هذا  مبوجب  اإليها  امل�سند  ن�ساطها  مبا�سرة  من  ال�سركات 
ذلك التمويل من وزارة املالية اأو من اأي م�سدر اأخر ب�سرط موافقة هذه الوزارة 

على ذلك ، وذلك كله طوال مدة ملكية هذه ال�سركات بالكامل للحكومة » .

وتن�ص املادة )68 ( على اأن :  » يكون لكل �سركة من�سو�ص عليها فى 
الوزير  قرار من  بت�سكيله  ي�سدر  اإدارة  القانون جمل�ص  (  من هذا   66( املادة 

امل�سرف على وزارة املالية بعد موافقة جمل�ص الوزراء ».
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املناق�سات  اأحكام قانون ونظام  » ت�سرى  اأن  (  على  املادة )70   وتن�ص 
احلكومية امل�سار اإليهما على كل ما جتريه �سركة الكهرباء القاب�سة ، وال�سركات 
، طوال مدة  القانون من ت�سرفات  ( من هذا  املادة )66  املن�سو�ص عليها فى 
ملكية هذه ال�سركات بالكامل للحكومة وذلك مع عدم الإخلل مبا ورد ب�ساأنه 

ن�ص خا�ص فى هذا القانون ومبا ل يتعار�ص معا اأحكامه » . 

  وتن�ص املادة )71 (  على اأن » تخ�سع �سركة الكهرباء القاب�سة 
، وجميع ال�سركات املن�سو�ص عليها فى املادة )66 (  من هذا القانون لأحكام 
القانون املايل وقانون الرقابة املالية للدولة امل�سار اإليها وذلك طوال املدة التي 

تكون فيها هذه ال�سركات مملوكة بالكامل للحكومة » 

ون�ست املادة )73 ( على اأن » ترفع �سركة الكهرباء القاب�سة موازنتها 
ال�سنوية وموازنات ال�سركات املن�سو�ص عليها فى املادة )66 (  فى حينها اإىل 
هذه  خللها  تكون  التي  املدة  طوال  ذلك   ، والعتماد  للمراجعة  املالية  وزارة 

ال�سركات اأو اأي منها مملوكة بالكامل للحكومة »

على  رتب  امل�سرع  اأن  ال�سابقة  الن�سو�ص  جملة  من  وامل�ستفاد   
املادة 66 من القانون  ملكية احلكومة بالكامل لل�سركات املن�سو�ص عليها فى 
امل�سار اإليه - والتى من بينها �سركة الر�سيل للطاقة - اأحكاما معينة واأخ�سعها 
لنظام قانوين خا�ص يربز هيمنة احلكومة عليها فقرر توىل �سركة الكهرباء 
القاب�سة - وهى �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة مملوكه بالكامل للحكومة - 
حمل اأ�سهم احلكومة فى هذه ال�سركات واأن تاأخذ �سكل �سركة م�ساهمة عمانية 
الوطني- احلق  بالتن�سيق مع وزارة القت�ساد   - املالية  واأعطى وزير   ، مقفلة 
فى تعديل ال�سكل القانوين لهذه ال�سركات على اأن ت�سمن وزارة املالية توفري 
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اإليها  امل�سند  ن�ساطها  مبا�سرة  ال�سركات من  الذى ميكن هذه  الكايف  التمويل 
الوزير  من  قرار  اإدارتها  جمل�ص  بت�سكيل  ي�سدر  واأن   ، القانون  هذا  مبوجب 
اأحكام قانون  امل�سرف على وزارة املالية بعد موافقة جمل�ص الوزراء ، وت�سرى 
ونظام املناق�سات احلكومية على كل ما جتريه هذه ال�سركات من ت�سرفات ، 
كما اأخ�سعها لأحكام القانون املايل وقانون الرقابة املالية للدولة وتقوم هذه 

ال�سركات برفع موازناتها اإىل وزارة املالية للمراجعة والعتماد .

وموؤدى ما تقدم ولزمه اأن نقل ملكية هذه ال�سركات بطريق اخل�سخ�سة 
من احلكومة اإىل القطاع اخلا�ص كليا اأو جزئيا يحتم عدم خ�سوعها للأحكام 
الواردة فى قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به �سالفة 
اإليها  اآلت  الذكر وخ�سوعها لقواعد اأخرى تتفق مع الطبيعة القانونية التي 

هذه ال�سركات بعد التخ�سي�ص . 

التخ�سي�ص  قانون  من   2 املادة  لن�ص  وفقا  التخ�سي�ص-  اإن  وحيث 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/77 - يهدف اإىل  تنويع م�سادر الدخل 
اخلا�ص  للقطاع  املجال  واإف�ساح   ، للبلد  الإنتاجية  القاعدة  وتو�سيع  القومي 
 ، واملناف�سة  ال�سوق  ، وحتريك قوى  الوطني  القت�ساد  للم�ساهمة فى تطوير 
املوازنة  على  والإداري  املايل  العبء  وتخفي�ص  املوارد  ت�سغيل  كفاءة  وزيادة 
املطلوبة  الإ�سرتاتيجية  بال�ستثمارات  القيام  من  الدولة  ميكن  مما  العامة 
 ، بها  القيام  القطاع اخلا�ص  ي�ستطيع  التي ل  الأ�سا�سية  فى جمال اخلدمات 
وتنمية وتطوير �سوق راأ�ص املال ، وزيادة فر�ص ت�سغيل املواطني فى القطاع 
والإدارية  الفنية  اخلربات  وجذب  الأجنبية  ال�ستثمارات  وت�سجيع  اخلا�ص 

والتكنولوجيا احلديثة .
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وحيث اأنه ملا كانت هذه ال�سركات ت�سحى - بعد خ�سخ�ستها - �سركات 
ال�سركات  لأحكام  تخ�سع  فاإنها  للحكومة  بالكامل  مملوكة  غري  م�ساهمة 
باملر�سوم  ال�سادر  التجارية  ال�سركات  قانون  فى  عليها  املن�سو�ص  امل�ساهمة 

ال�سلطانى رقم 74/4. 

تن�ص  اإليه  امل�سار  التجارية  ال�سركات  قانون  من   96 املادة  اأن  وحيث 
على اأن » تنتخب اجلمعية العامة العادية اأع�ساء جمل�ص الإدارة وفقا لأحكام 

القانون ونظام ال�سركة »

وحيث اإن �سركة الر�سيل للطاقة �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة مملوكة 
بالكامل للحكومة فاإنها تخ�سع طوال مدة ملكيتها بالكامل للحكومة للأحكام 
املن�سو�ص عليها فى قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة 
اإدارتها قرار من  بت�سكيل جمل�ص  اأن ي�سدر  بينها  الذكر والتى من  �سالفة  به 
الوزير امل�سرف على وزارة املالية بعد موافقة جمل�ص الوزراء ، فاإذا ما تغريت 
طبيعة ملكية هذه ال�سركة وفقا للقواعد والإجراءات املن�سو�ص عليها فى هذا 
م�ساهمة  �سركة  ت�سحى  فاإنها  للحكومة  بالكامل  مملوكة  تعد  ومل  القانون 
تخ�سع ملا تخ�سع له ال�سركات امل�ساهمة من اأحكام املن�سو�ص عليها فى قانون 
اإدارتها بالنتخاب  اأن يتم ت�سكيل جمل�ص  ال�سركات التجارية والتى من بينها 

من اجلمعية العامة العادية وفقا لن�ص املادة 96 �سالفة الذكر .

ول ينال مما تقدم القول باأن قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء 
الإدارة  جمال�ص  ت�سكيل  اإعادة  مو�سوع  اإىل  يتطرق  مل  به  املرتبطة  واملياه 
املن�سو�ص  الأحكام  اأن  ذلك  ال�سركات  تلك  تخ�سي�ص  بعد  اخللف  لل�سركات 
عليها فى الف�سل الأول من الباب الثالث )الكيانات اخللف وملكيتها و�سكلها 
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متهيدا  ال�سركات  هذه  هيكلة  اإعادة  مرحلة  جمموعها  فى  تنظم   ) القانوين 
بعدها  ال�سركات  هذه  تخ�سع  بطبيعتها  موؤقتة  مرحلة  وهى  خل�سخ�ستها 

للقواعد العامة املن�سو�ص عليها فى قانون ال�سركات التجارية .

لذلك انتهى الراأى اإىل اأن ت�سكيل جمل�ص اإدارة �سركة الر�سيل للطاقة 
)�ص م ع م ( يكون طبقا لن�ص املادة )68 (  من قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع 
 ، للحكومة  بالكامل  ملكيتها  مدة  طوال  وذلك  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 
وطبقا لن�ص املادة )96 (  من قانون ال�سركات التجارية بعد تخ�سي�ص ال�سركة 

املذكورة وذلك على النحو املبي بالأ�سباب . 

فتوى و �س ق رقم/ م و / 45/ 1/ 2006/1111م بتاريخ 2006/9/4م  

---------------------

فتاوى المادة رقم )101(

الفتوى االأوىل :

اإن البند 2 من املادة اخلام�سة من اتفاقية امتياز ال�سيد املربمة بي حكومة 
�سلطنة عمان و�سركة الأ�سماك العمانية ، ين�ص على اأن تلتزم ال�سركة ب�سداد 
املتبقي بعد حتقيق عائد  العائد  بن�سبة 50 % من  امتياز وتقدر  ر�سوم   -2 «  :
ا�ستحقاق  اأن مناط  » ومفاده  املال  راأ�ص  20 % من  بن�سبة  يقدر  للتوزيع  قابل 
ر�سوم المتياز املذكورة هو حتقيق عائد قابل للتوزيع يزيد على ن�سبة 20 % 
امل�ستحق  المتياز  ر�سم  هو  الزيادة  هذه  ن�سف  فيكون   ، ال�سركة  راأ�سمال  من 
للحكومة وعلى هذا ، فاإن مقطع النزاع فى امل�ساألة املطروحة هو فى حتديد 
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معنى عبارة عائد قابل للتوزيع بحيث اإذا زاد هذا العائد القابل للتوزيع على 
ن�سبة 20 % من راأ�ص مال ال�سركة ، ا�ستحق ر�سم المتياز مبقدار ن�سف هذه 

الزيادة . 

اأن عبارة » عائد قابل للتوزيع » ل تعنى البتة  ول جدال - بادي الراأى - فى 
اأن ق�سر  اإذ   ، ال�سركة  اإليه  ، ح�سبما تذهب  امل�ساهمي  التى توزع على  الأرباح 
 ، يجوز  مال  وهو   ، خم�س�ص  بغري  لها  تخ�سي�ص   ، املعنى  هذا  على  العبارة 
ولو اجتهت اإليه اإرادة الطرفي لن�سا عليه �سراحة ، يقطع بذلك ، اأن املقرر 
قانونا - طبقا للفقرة 1 من املادة 101 من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 
، واملادة 106 من  ال�سلطانيي رقمي 13 /89 و 83 / 94  باملر�سومي  ، معدله 
قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه ، معدلة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 13 /89 
جترى  واإمنا  امل�ساهمي  على  باأ�سرها  توزع  ل  لل�سركة  ال�سافية  الأرباح  اأن   -
ال�سافية  الأرباح  من   %  10  : التايل  بالرتتيب  القانونية  التوزيعات  عليها 
كاحتياطيقانوين ، ثم الحتياطيالختياري فى بع�ص احلالت ، ثم ح�سة اأوىل 
ل تقل عن 5 % من راأ�ص املال توزع على امل�ساهمي ، ثم ح�سة ل جتاوز 10 % 
من الباقي كمكافاأة لأع�ساء جمل�ص الإدارة ، ثم يوزع الباقي من الأرباح على 

امل�ساهمي كح�سة اإ�سافية . 

الأرباح  يكون  اأن  يعدو  ل  للتوزيع  القابل  العائد  اأن  يبي  تقدم  ومما 
ال�سافية لل�سركة ، والذي يجرى توزيعا وفقا ملا �سبق بيانه ، واإذ ا�ستبان ذلك 
اأع�ساء  ومكافاأة  الحتياطيالقانوين  من  كل  منه  يخ�سم  اأن  يجوز  ل  فاإنه   ،
امل�ستحق للحكومة طبقا للبند )2(  الإدارة عند ح�ساب ر�سم المتياز  جمل�ص 

من املادة اخلام�سة من اتفاقية امتياز ال�سيد امل�سار اإليها . 
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 )فتوى رقم : و �س ق / م و / م / 20 /95/59/1 م بتاريخ 1995/1/9 م (

---------------------

الفتوى الثانية :

ونفيد اأن قانون ال�سركات التجارية رقم 4 /74 ين�ص فى املادة )101 ( على 
اأنه حتدد اجلمعية العامة مكافاآت رئي�ص واأع�ساء جمل�ص الإدارة مبا ل يجاوز 
جمموعه 10 % من �سافى الأرباح ال�سنوية لل�سركة بعد ا�ستنزال الحتياطي 
القانونية والختياري وتوزيع اأرباح على امل�ساهمي بن�سبة ل تقل عن 5% ما مل 
يحدد النظام الأ�سا�سي لل�سركة ن�سبة اأعلى وفى حالة وجود خ�سائر مرحلة فل 
يتم توزيع اأرباح على امل�ساهمي واإمنا يجوز مبوافقة اجلمعية العامة العادية 
ال�سنوية توزيع مكافاآت لرئي�ص واأع�ساء جمل�ص الإدارة مبا ل يجاوز 3 % من 
اأرباح ال�سنة بعد ا�ستنزال الحتياطي القانوين والختياري ....، والوا�سح من 
هذا الن�ص اأحقية رئي�ص واأع�ساء جمل�ص الإدارة فى �سرف املكافاآت ال�سنوية 
التى حتددها  احلدود  فى  وذلك  ال�سنوية  العامة  عليها اجلمعية  توافق  التى 
اأرباحا مقدارها  املادة ) 101( ، وملا كان الثابت من الأوراق اأن ال�سركة حققت 
723 ، 146 ريال عمانيا فى عام 1993 وقد وافقت اجلمعية العامة على ترحيلها 
عمانيا  ريال   30  ،  977 مقدارها  اأرباحا  فيها  حققت  التى  التالية  ال�سنة  اإىل 
فاأ�سبح املجموع 700 ، 177 ريال عمانيا، وقد وافقت اجلمعية العامة على مبداأ 
�سرف مكافاآت لرئي�ص واأع�ساء جمل�ص الإدارة على اأ�سا�ص جمموع الأرباح فى 
ال�سنتي 1993 و 1994 ليكون ال�سرف جائزا قانونا فى حدود الن�سبة املحددة 
عن  تقل  ل  بن�سبة  امل�ساهمي  على  الأرباح  من   %  10 يتجاوز  األ  وهى  قانونا 
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5% ، ما مل يحدد النظام الأ�سا�سي لل�سركة ن�سبة اأعلى، ول اعتداد بالقول باأن 
اأرباحا  اإليها  ت�سم  اأن  دون  حدة  على  �سنة  كل  اأرباح  من  اإل  يكون  ل  ال�سرف 
مرحلة من �سنوات �سابقة، وذلك لأن القانون مل يوجب اأن يتم ال�سرف فى كل 
�سنة ولي�ص هناك ما مينع قانونا من ترحيل الأرباح اإىل �سنة مقبلة مبوافقة 
اأن  ، والقاعدة الأ�سولية  الأ�سباب ما ي�سوغ ذلك  راأت من  اإذا  العامة  اجلمعية 
الأرباح املرحلة تعترب مبثابة مال احتياطي ولكنها تفقد �سفة املال الحتياطي 
للجمعية  ويجوز  اأرباحها  �سافى  اإىل  وت�ساف  التالية  املالية  ال�سنة  نهاية  فى 
العامة الت�سرف فيها واعتماد توزيعها وبالتاىل ل يجوز حرمان رئي�ص واأع�ساء 
العامة للم�ساهمي  الإدارة من �سرف مكافاآت توافق عليها اجلمعية  جمل�ص 

وفى حدود الن�سب املحددة فى املادة ) 101 ( �سالفة الذكر .

لذلك نخل�ص مما �سبق اإىل اأحقية رئي�ص واأع�ساء جمل�ص اإدارة �سركة 
......... فى �سرف مكافاآت طبقا ملا حتدده اجلمعية العامة ال�سنوية لل�سركة 
وفى احلدود الواردة فى املادة ) 101 ( من قانون ال�سركات التجارية وذلك من 

جمموع اأرباح ال�سركة فى ال�سنتي 1993 و 1994 .

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / 9 / 1 / 1063 / 95 فى 1995/9/30 (

---------------------

الفتوى الثالثة :

الرقابة  نظر  وجهتي  بي  اخللف  اأن  تقدم  مما  الوا�سح  باأن  ونفيد 
املالية للدولة ووزارة املالية من جهة وموؤ�س�سة ...... من جهة اأخرى تنح�سر 
فى كيفية ح�ساب الن�سبة التى يتم على اأ�سا�سها حتديد مكافاآت اأع�ساء جمل�ص 



- 134 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

الأ�سا�سي  النظام  قرره  الذى  الأدنى  احلد  خ�سم  بعد  حت�سب  هل  و  الإدارة 
للموؤ�س�سة كاأرباح توزيع على امل�ساهمي دون اعتداد بالأرباح التى وزعت عليهم 

فعل.

وملا كانت املادة 101 من قانون ال�سركات التجارية ل�سنة 1974 تق�سى 
باأن حتدد اجلمعية العامة مكافاآت رئي�ص واأع�ساء جمل�ص الإدارة مبا ل يجاوز 
جمموعه 10% من �سافى الأرباح ال�سنوية  لل�سركات بعد ا�ستنزال الحتياطي 
بن�سبة ل تقل عن 5% ما  امل�ساهمي  اأرباح على  القانوين والختياري وتوزيع 
مل يحدد النظام الأ�سا�سي لل�سركة ن�سبة اأعلى ، كما كانت املادة 37 من النظام 

الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة ........ تن�ص على اأن توزع الأرباح ال�سافية على الوجه

 الآتى:..................................................

العامة  اجلمعية  تقرره  ح�سبما  الأرباح  �سافى  من   %10 يجاوز  مال 
كمكافاآت لأع�ساء جمل�ص الإدارة بعد ا�ستنزال الحتياطي القانوين والختياري 
 ، املدفوع  املال  راأ�ص  بن�سبة ل تقل عن 20% من  امل�ساهمي  اأرباح على  وتوزيع 
ثم عدلت هذه الفقرة بقرار اجلمعية العامة غري العادية للموؤ�س�سة ال�سادر 
فى 27 ابريل 1997 لتاأخذ رقم 3 من املادة 39 من النظام الأ�سا�سي ) اخلا�سة 
بتوزيع الأرباح ال�سافية ( على اأن يكون ن�سها بعد التعديل ما ل يجاوز %10 
من �سافى الأرباح ال�سنوية ح�سب ما تقرره اجلمعية العامة كمكافاآت لأع�ساء 
اأرباح  وتوزيع  والختياري  القانوين  الحتياطي  ا�ستنزال  بعد  الإدارة  جمل�ص 
على امل�ساهمي بن�سبة ل تقل عن 5% من راأ�ص املال املدفوع ، لذلك تكون هذه 
اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  مكافاآت  تقرير  عند  التطبيق  الواجبة  هى  الن�سو�ص 
لن�سو�ص  خمالفة  من  ذلك  فى  ملا  اأحكامها  على  اخلروج  يجوز  ول  املوؤ�س�سة 
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�سريحة وا�سحة .

واإذ اأو�سحت املواد امل�سار اإليها احلد الأق�سى - الذى ل جتوز جماوزته 
�سافى  من   %10 عن  تزيد  ل  بن�سبة  وقدرته  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  ملكافاآت   -
املوؤ�س�سة خم�سوما منه ما قد يجنب كاحتياطي قانوين  الربح الذى حققته 
ذلك  ويكون  م�ساهميها  على  اأرباح  من  املوؤ�س�سة  توزعه  قد  وما  واختياري 
ال�ساأن  هذا  فى  التعويل  دون  كاأرباح  امل�ساهمي  على  فعل  وزع  مبا  بالعتداد 
على الن�سبة التى وردت فى الن�سو�ص التى �سبقت الإ�سارة اإليها باعتبار اأن تلك 
الن�سبة متثل احلد الأدنى ملا يوزع من اأرباح على امل�ساهمي وهى ن�سبة قد تزيد 

على هذا احلد .

ملا  اأدنى  الن�سبة مبا متثله من حد  اأن حتديد هذه  البيان  وغنى عن 
اأرباح على امل�ساهمي يكون بتطبيق القواعد والأحكام ال�سارية عند  يوزع من 
الن�سبة بقرار  امل�ساهمي، ومن ثم فاإن تعديل هذه  الأرباح على  اإجراء توزيع 
اجلمعية العمومية غري العادية للموؤ�س�سة فى 27 ابريل 1997 وجعلها 5% بدل 
20% من راأ�ص املال املدفوع ي�سرى على كل توزيع للأرباح يجرى بعد نفاذ هذا 

التعديل ...............................

اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  مكافاأة  ح�ساب  عند  فاإنه  تقدم  ما  على  وترتيبا 
اأن  اأن يكون ذلك بعد  موؤ�س�سة ....... عن ال�سنتي املاليتي 96 و 1997 يجب 
ي�ستقطع من الأرباح ال�سافية للموؤ�س�سة ما مت توزيعه فعل كاأرباح للم�ساهمي 
متثل  الن�سبة  هذه  اأن  باعتبار  فقط   %5 بن�سبة  ال�ساأن  هذا  فى  العتداد  دون 
احلد الأدنى ملا ميكن توزيعه عليهم دون اعتبار لها عند حتديد مكافاأة اأع�ساء 
املوؤ�س�سة التى اعتد قانون ال�سركات التجارية والنظام الأ�سا�سي  اإدارة  جمل�ص 
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ذهبت  الذى  الأمر  امل�ساهمي  على  بالفعل  وزع  مبا  حتديدها  عند  للموؤ�س�سة 
اإليه الرقابة املالية للدولة و�ساطرتها فى ذلك وزارة املالية املوقرة 

 ) فتوى رقم و �س ق / م و / 20 / 1 / 1470 / 99 فى 1999/12/12م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )102(

الفتوى االأوىل :

ونفيد اأن الثابت من الأوراق اأنه مت اإدراج مبلغ )16.584( ريال عماين 
مكافاأة لرئي�ص واأع�ساء جمل�ص اإدارة جمل�ص �سركة .......... عن �سنوات �سابقة 
يف ميزانية 1995 ، و�سادقت اجلمعية العامة للم�ساهمي بال�سركة على هذه 
امليزانية مبا ت�سمنته من حتديد مكافاأة جمل�ص الإدارة باملبلغ امل�سار اإليه وهذا 
هناك  باأن  للقول  وجه  ل  الذي  الأمر   ، املالية  الرقابة  اعرتا�ص  حمل  املبلغ 
تنفيذا خاطئا لقرار اجلمعية العامة لل�سركة على نحو ما اأ�سارت به الرقابة يف 

كتابها �سالف البيان .

قانون  من   )102( املادة  ن�ص  مطالعة  من  يبي  اأنه  بالذكر  وجدير 
 « باأنه  يق�سى  اأنه   74/4 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  التجارية  ال�سركات 
ملجل�ص الإدارة اأو�سع ال�سلحيات للقيام بجميع الأعمال التي ت�ستلزمها اإدارة 
واأنه    »..... العامة  اجلمعية  مقررات  ولإنفاذ   ، مو�سوعها  لتحقيق  ال�سركة 
طبقا ل�سريح الن�ص فاإن جمل�ص الإدارة هو امل�سوؤول عن تنفيذ قرارات اجلمعية 

العامة لل�سركة امل�ساهمة اأمام اجلمعية العامة لل�سركة. 
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فاإذا كانت الرقابة املالية يف حدود ما نيط بها من اخت�سا�سات لي�ص 
امل�ساهمة  لل�سركات  العامة  اجلمعية  لقرارات  موقف  اعرتا�ص  �سلطة  لها 
�ساحبة راأ�ص املال ، ول امل�ساهمة يف اإ�سدار قراراتها اأو يف نفاذها واأن اجلمعية 
العامة لل�سركة و�ساأنها فيما تتخذه من قرارات والتاأكد من �سلمة تنفيذ تلك 
القرارات والأخذ مبلحظات الرقابة املالية اأو تنحيتها واأن جمل�ص الإدارة هو 
املنوط به تنفيذ قرارات اجلمعية العامة لل�سركة وهو الذي يتحمل امل�سوؤولية 
عن ذلك ، فاإنه ل يظهر وجه تقوم به الرقابة بدور امل�سوب اأو امل�سحح لقرارات 
اجلمعية العامة ، وتتبع تنفيذها ولي�ص للرقابة اأن متلى على ال�سركة راأيا ل 
ي�ستفاد من تف�سري الن�ص ول ت�سانده حجة قانونية ، واإلزام ال�سركة با�سرتداد 
تف�سريها  يف  الرقابة  نظر  بوجهة  اأخذا  الإدارة  ملجل�ص  مكافاأة  من  �سرف  ما 
لن�ص املادة )101( امل�سار اإليه ، ومن ثم يظل قرار اجلمعية العامة للم�ساهمي 
املحكمة  من  ببطلنه  يق�سى  اأن  اإىل  ونافذا  �سحيحا  املعرو�سة  احلالة  يف 
من   )126( املادة  يف  عليها  املن�سو�ص  الأحوال  وفى  املواعيد  خلل  التجارية 

قانون ال�سركات التجارية .

باأى حال  يتعدى  ل  املالية  الرقابة  اخت�سا�ص  اأن  اإىل  الإ�سارة  وتبقى 
اإىل التدخل يف اإدارة �سوؤون ال�سركات امل�ساهمة ومراقبة تنفيذ قرارات اجلمعية 
العامة لتلك ال�سركات ، اإمنا يقت�سر دورها على حم�ص اإبداء ما يعن لها من 
ملحظات لتكون حتت نظر اجلمعية العامة لل�سركة دون اأن ي�ستطيل ذلك اإىل 

اإلزامها بالتقيد براأيها. 

ومل تر وزارة ال�سوؤون القانونية من مطالعة اأوراق طلب الراأى املاثل 
اأو مرفقاته طلب راأى جديد تن�سده الرقابة املالية وت�ستطلع الراأى يف �ساأنه ، 
ول وجدت فيه تعديل لوقائع املو�سوع الذي كان معرو�سا على الوزارة مما قد 
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ي�ستاأهل طلب اإعادة النظر فيما انتهى اإليه الأمر الذي ل معدي معه من تاأييد 
راأى الوزارة بكتابها رقم و �ص ق / م و / 99/942/7/22 م املوؤرخ 1999/6/27 

اأ�سبابا نتيجة .

) فتوى رقم و �س ق / م و / 99/1016/7/22 في 1999/7/13 م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )105(
اإ�سارة اإىل الر�سالة رقم ......... املوؤرخة ........... والتى ت�ستف�سرون 
فيها عما اإذا كان ميكن اإلزام ال�سركات امل�ساهمة املقيدة اأوراقها املالية فى �سوق 
م�سقط باإعداد ميزانية ن�سف �سنوية و الر�سالة رقم والتى ت�ستف�سرون فيها 
�سوق  فى  املالية  اأوراقها  املقيدة  امل�ساهمة  ال�سركات  اإلزام  ميكن  كان  اإذا  عما 

م�سقط باإعداد ميزانية ن�سف �سنوية من عدمه . 

التجارية رقم 74/4 وتعديلته  ال�سركات  اأن قانون  اإىل  الإحاطة  اأود 
وخ�س�ص  بها  واللتزام  مراعاتها  ال�سركات  على  يتعي  التى  الأحكام  ت�سمن 
الباب اخلام�ص لل�سركات امل�ساهمة الذى يت�سمن الف�سل الثالث منه الأحكام 
اخلا�سة باإدارة تلك ال�سركات، وتق�سى املادة )105( باأن«خلل ثلثة اأ�سهر من 
ال�سركة وبيانا  اأن يعد ميزانية  الإدارة  املالية يجب على جمل�ص  ال�سنة  نهاية 
ح�سابات  مراقبي  قبل  من  تدقيقها  بعد  واخل�سائر  الأرباح  ح�ساب  يت�سمن 
ال�سركة ، ويجب اأن يت�سمن البيان �سرحا وافيا لأهم بنود الإيرادات وامل�سروفات 
خلل ال�سنة املالية، كما يعد املجل�ص تقريرا عن اأعمال ال�سركة لل�سنة املالية 
املنتهية وعن الأرباح ال�سافية املقرتح توزيعها، وتر�سل ن�سخ من جميع البيانات 
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املتقدمة اإىل �سوق الأوراق املالية ودائرة �سوؤون ال�سركات .... وتن�ص املادة 113 
بو�سع  يتعلق  ال�سنوية  العامة  للجمعية  تقريرا  املراقبون  ي�سع   « اأنه  على 
ال�سركة املايل وبتوزيع اأن�سبة الأرباح املقرتحة ويت�سمن راأيهم فيما اإذا كانت 
متاما  يعك�سان  اجلمعية  على  املعرو�سان  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  امليزانية 

و�سع ال�سركة املايل ح�سب اأ�سول املحا�سبة املتعارف عليها اإجمال .

امليزانية  حت�سري  فى  املتبعة  املحا�سبة  اأ�سول  على  يطراأ  تغيري  وكل   
وح�ساب الأرباح واخل�سائر منذ ال�سنة املالية املن�سرمة يجب اأن يذكر �سراحة 

فى تقرير املراقبي .  

وتق�سى املادة 120 باأن » فى كل �سنة يجب اأن تنعقد اجلمعية العامة 
العادية ال�سنوية خلل اأربعة اأ�سهر من انتهاء �سنة ال�سركة املالية .. ويجب اأن 

يت�سمن جدول اأعمال اجلمعية العامة ال�سنوية :

اأ ـ در�ص تقرير جمل�ص الإدارة واملوافقة عليه .

وح�ساب  امليزانية  على  واملوافقة  احل�سابات  مراقب  تقرير  در�ص  ـ  ب 
الأرباح  ال�سركة وح�ساب  »ميزانية  اأن  املادة 121على  وتن�ص  الأرباح واخل�سائر 
واخل�سائر وتقارير جمل�ص الإدارة ومراقبي ح�سابات ال�سركة املتعلقة بال�سنة 

املالية املن�سرمة يجب اأن تكون فى متناول م�ساهمي ال�سركة .

وعلى جمل�ص الإدارة اأن ين�سر امليزانية العامة وح�ساب الأرباح واخل�سائر 
وموجزا عن تقرير جمل�ص الإدارة فى اإحدى ال�سحف اليومية املحلية وذلك 

خلل �سهر من م�سادقة اجلمعية العامة العادية ال�سنوية عليها .

ويتبي من الن�سو�ص املتقدمة اأن جمل�ص اإدارة ال�سركة امل�ساهمة يلتزم 
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وح�ساب  ال�سركة  ميزانية  باإعداد  املالية  ال�سنة  نهاية  من  اأ�سهر  ثلثة  خلل 
الأرباح واخل�سائر وتقرير م�ستمل على اأعمال ال�سركة فى غ�سون ال�سنة املالية 
املن�سرمة، فاإعداد امليزانية يتم فى ميعاد حدده القانون والغر�ص منها اأن تبي 
حالة ال�سركة ونتائج ال�سنة وتزويد امل�ساهمي والأغيار باملعلومات التى تو�سح 
املركز احلقيقي لل�سركة، ولتحقيق الرقابة على امليزانية يوجب القانون على 
كانت  اإذا  وما  لل�سركة  املايل  املركز  يت�سمن  تقرير  و�سع  احل�سابات  مراجعي 
امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر ميثلن املركز احلقيقي طبقا لأ�سول فن 
املحا�سبة ويلزمهم القانون اأن يوردوا فى تقريرهم بجلء وو�سوح اأي خمالفة 
امليزانية  اإعداد  فى  عليها  واملتعارف  ال�سليمة  املحا�سبة  اأ�سول  عن  تغيري  اأو 

وح�ساب الأرباح واخل�سائر . 

واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  امليزانية  عر�ص  القانون  يوجب  كما 
املو�سوعي مبعرفة جمل�ص الإدارة وتقرير مراقبي احل�سابات وعلى اجلمعية 
لل�سركة  املالية  ال�سنة  انتهاء  من  اأ�سهر  اأربعة  خلل  ال�سنوية  العادية  العامة 

للت�سديق عليها .

واإذا كان ما تقدم فاإن ال�سركات امل�ساهمة ل تلتزم اإل باإعداد امليزانية 
العامة ال�سنوية التى تو�سح اأعمال ال�سركة وموقفها املايل واأنه ل اإلزام على 
هذه ال�سركات باإعداد ميزانية ن�سف �سنوية وقبل اإقفال ال�سنة املالية، ول يغري 
من ذلك الرتكان اإىل ن�ص املادة )38( من قانون �سوق م�سقط للأوراق املالية 
املذكور يخول فقط  الن�ص  اأن  ال�سلطانى رقم 53/ 88 حيث  باملر�سوم  ال�سادر 
اأية  ن�سر  ال�سوق  فى  اأوراقها  املقيدة  امل�ساهمة  ال�سركات  يطلب من  اأن  لل�سوق 
ا�ستجلء  اأو  الأمور  بع�ص  اإي�ساح  بهدف  اأو�ساعها  حول  بيانات  اأو  معلومات 
�سلمة  ويكفل  الثقة  ويوفر  امل�ستثمر  اطمئنان  يحقق  مبا  احلقائق  بع�ص 
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التعامل فى ال�سوق وي�سجع عليه ول يت�سع حكم ذلك الن�ص ملا يجيز اإلزام تلك 
ال�سركات باإعداد ميزانية ن�سف �سنوية .

ونخل�ص مما تقدم اأن قانون ال�سركات التجارية يلزم ال�سركات امل�ساهمة 
باإعداد ميزانية �سنوية ويوجب على كل من جمل�ص الإدارة ومراقبا احل�سابات 
و�سع تقرير ب�ساأنها ويعر�ص ذلك كله على اجلمعية العامة العادية ال�سنوية 
للم�سادقة عليه، واأن طلب اإلزام تلك ال�سركات باإعداد ميزانية ن�سف �سنوية ل 

يتفق مع �سحيح اأحكام القانون . 

) فتوى رقم : �س ق /ت / 91/1152/1/9 فى 1991/11/12 (

---------------------

فتاوى المادة رقم )106(

الفتوى االأوىل :

معدله   74/4 رقم  التجارية  ال�سركات  قانون  من   106 املادة  ن�ست 
باملر�سوم ال�سلطانى رقم 89/13 على اأنه » على جمل�ص الإدارة اأن يقتطع عن 
كل �سنة مالية كاحتياطي قانوين ع�سرة باملائة من اأرباح ال�سركة ال�سافية بعد 
اأن يبلغ الحتياطي القانوين ثلث راأ�سمال ال�سركة على  خ�سم ال�سرائب اإىل 

الأقل ....« 

كما ن�ست املادة 5/اأ من اتفاقية المتياز املوقعة بتاريخ 1984/4/21 بي 
احلكومة وال�سركة اجلوية خلدمات الطريان على اأن » تدفع ال�سركة العمانية 
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خلدمات الطريان الأجرة والر�سوم التالية للحكومة نظري ا�ستعمالها املرافق 
ال�سيب و�سللة ونظري حق  التى وفرتها احلكومة فى مطاري  والت�سهيلت 

المتياز املمنوح لل�سركة وذلك اعتبارا من 1984/1/1 : 

املرافق  ا�ستعمال  نظري   ) األف  خم�سون   ( �سنويا  عماين  ريال   50000
واملكاتب وامل�ستودعات وال�ساحات 

كر�سوم امتياز �سنوية حت�سل كل من احلكومة وكافة امل�ساهمي على 
50 % من �سافى الأرباح املحققة لكل منهما وذلك بعد خ�سم التايل : 

مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة وح�سب ما تقره اجلمعية العمومية

10 % من �سافى الأرباح احتياطي قانوين اإىل احلد الذى ين�ص عليه 
قانون ال�سركات التجارية لعام 1974 

ج- ما ل يزيد على 10 % من �سافى الأرباح احتياطي عام اإىل اأن ي�سل 
الحتياطي العام اإىل ما يعادل راأ�ص املال املدفوع . 

د - 20% من الراأ�سمال املدفوع توزع اأرباحا على امل�ساهمي .

           واإذا كان ر�سم المتياز امل�ستحق للحكومة طبقا للمادة )5/اأ/2( من 
بعد  الأرباح  �سافى  اأ�سا�ص  على  ن�سبته  حت�سب  اإليها  امل�سار  المتياز  اتفاقية 
اقتطاع مبالغ حمددة من بينها الحتياطي القانوين ، وهذا الأخري ل يقتطع 
اإل بعد �سداد ال�سرائب املقررة قانونا وفقا حلكم املادة 106 من قانون ال�سركات 
التجارية ، فمن ثم فاإن اجلمع بي تلك املادة واملادة )5/اأ/2( �سالفة الذكر من 
�ساأنه اأن ي�ستتبع القول باأن ر�سم المتياز امل�ستحق للحكومة يح�سب على اأ�سا�ص 
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�سافى اأرباح ال�سركة املحققة �سنويا بعد �سداد ال�سرائب املقررة قانونا وخ�سم 
املبالغ املحددة فى املادة )5/اأ/2( من التفاقية ، يوؤيد هذا الراأى ويدعمه اأن 
ال�سلطانى رقم  ال�سادر باملر�سوم  املادة ) 13 /1 (* من قانون �سريبة الدخل 
81/47 ح�سرت املبالغ الواجب خ�سمها عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة 
ول  الدخل  هذا  على  احل�سول  �سبيل  فى  بالفعل  اأنفقت  التى  امل�سروفات  فى 
ريب فى اأن ر�سم المتياز امل�ستحق للحكومة ل يندرج �سمن تلك امل�سروفات ، 
ول حجة فى القول باأن ال�سريبة مل يرد ذكرها �سمن املبالغ التى اأوجبت املادة 
) 5/اأ/2( من التفاقية خ�سمها من الأرباح ال�سنوية لل�سركة و�سول ل�سافى 
اأن ن�ص املادة 106 من  اأ�سا�سه ر�سم المتياز باعتبار  الأرباح التى يح�سب على 
قانون ال�سركات التجارية يعترب من الن�سو�ص الآمرة ويتعي من ثم النزول 
على حكمه واإعمال مقت�ساه دون ما حاجة اإىل ن�ص �سريح بذلك فى التفاقية 
، كما اأن القول باأن ال�سريبة ل ت�ستحق ول ين�ساأ دينها فى ذمة ال�سركة اإل بعد 
املحققة  الأرباح  اأن  ينفى  اأن  �ساأنه  لي�ص من  القول  ، هذا  املالية  ال�سنة  انتهاء 
خلل ال�سنة املالية املنتهية هى ذاتها الدخل اخلا�سع لل�سريبة ، ومن ثم يكون 
ال�سنة  ذات  للحكومة عن  امل�ستحق  المتياز  ر�سم  يتم ح�ساب  اأن  البديهي  من 
املالية على اأ�سا�ص �سافى الأرباح املحققة خللها بعد ا�ستنزال ال�سريبة املقررة 

قانونا. 

امل�ستحق للحكومة على  اأن ر�سم المتياز  وبالبناء على ما تقدم نرى 
ال�سركة العمانية خلدمات الطريان عن ال�سنة املالية 1994 يح�سب على اأ�سا�ص 
الدخل  �سريبة  ا�ستنزال  بعد  العام  هذا  خلل  حتققت  التى  الأرباح  �سافى 
املقررة قانونا وخ�سم املبالغ املحددة فى املادة ) 5/اأ /2( من اتفاقية المتياز 

اآنفة البيان . 
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 )فتوى رقم : و�س ق / م و/ 17 / 11 / 963 / 95 م بتاريخ 1995/9/4 م  

---------------------

الفتوى الثانية :

خا�ص  احتياطي  بعبارة  املق�سود  �ساأن  فى  رقم  كتابكم  اإىل  فبالإ�سارة 
الواردة بعجز املادة 78 من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 وتعديلته وما 
اإذا كانت تندرج فى عموم عبارة ح�سابات احتياطية اختيارية الواردة فى املادة 

106 من القانون امل�سار اإليه .

نفيد باأن املادة 78 من قانون ال�سركات التجارية رقم 4 / 74 وتعديلته 
ويجوز  ال�سمية  قيمتها  من  باأقل  الأ�سهم  ت�سدر  اأن  يجوز  ل  اأن  على  تن�ص 
اإ�سافة م�ساريف اإ�سدار فى حدود 2% من القيمة ال�سمية لل�سهم واإذا �سدرت 
الأ�سهم بقيمة اأعلى من القيمة ال�سمية ي�ساف الفائ�ص بعد تغطية م�ساريف 
الإ�سدار حل�ساب الحتياطي القانوين اأو اإىل احتياطي خا�ص ين�ساأ وفقا لأحكام 

املادة 106 من القانون .

اأن يقتطع عن كل  اأن على جمل�ص الإدارة  املادة 106 منه على  وتن�ص 
بعد  ال�سافية  ال�سركة  اأرباح  من  باملائة  ع�سرة  قانوين  كاحتياطي  مالية  �سنة 
اأن يبلغ الحتياطي القانوين ثلث راأ�سمال ال�سركة على  خ�سم ال�سرائب اإىل 

الأقل ول يجوز توزيع الحتياطي القانوين على امل�ساهمي كاأن�سبة اأرباح .

احتياطية  ح�سابات  تكوين  تقرر  اأن  العادية  العامة  للجمعية  ميكن 
اختيارية ول جتاوز 20% من �سافى الأرباح لتلك ال�سنة بعد خ�سم ال�سرائب 
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الحتياطي  با�سم  املقتطع  يزيد جمموع  اأن  القانوين، ول يجوز  والحتياطي 
و�سركات  امل�سارف  با�ستثناء  ال�سركة  مال  راأ�ص  قيمة  ن�سف  عن  الختياري 

التاأمي .

من  باأقل  الأ�سهم  اإ�سدار  يجوز  ل  كان  ولئن  اأنه  ذلك  من  ويبي 
ال�سمية  قيمتها  بذات  اإ�سدارها  من  قانونا  مانع  ل  اأنه  اإل  ال�سمية  قيمتها 
ال�سركة  تاأ�سي�ص  ت�سدر عند  الأ�سهم  اأن  الأ�سل  كان  واإذا  اأعلى منها  بقيمة  اأو 
ما  فكثريا  ذلك  بعد  اإ�سدارها  حالة  فى  يختلف  الأمر  فاإن  ال�سمية  بقيمتها 
ت�سدر الأ�سهم اجلديدة بقيمة اأعلى من القيمة ال�سمية، ويعرف الفرق بي 
القيمة ال�سمية لل�سهم وبي القيمة التى �سدر بها بعلوة الإ�سدار واملق�سود 
املقارنة  الت�سريعات  الإ�سدار كما تطلق عليه بع�ص  اأو علوة  الفرق  من هذا 
اإيجاد التوازن بي مركزي امل�ساهمي القدامى وامل�ساهمي اجلدد فى ال�سركة ، 
حقيقة اأن كل م�ساهم يح�سل فى نهاية ال�سركة على القيمة ال�سمية لأ�سهمه، 
فائ�ص  امل�ساهمون  يقت�سم  بل  ذلك  على  يقت�سر  ل  ال�سركة  فى  حقه  اأن  بيد 
الأ�سهم اجلديدة  اإ�سدار  قبل  قد حققت  كانت  فاإذا  اأي�سا،  ال�سركة  موجودات 
فائ�سا على القيمة ال�سمية لأ�سهم امل�ساهمي القدامى فاإن امل�ساهمي اجلدد 
�سوف ي�سرتكون معهم فيه، لذلك يجب عليهم اأن يدفعوا عند دخول ال�سركة 
مبلغا اإ�سافيا زائدا على القيمة ال�سمية للأ�سهم التى يكتتبون فيها، ويكون 
اأو علوة الإ�سدار مبثابة املعدل الذى يكفل للم�ساهمي اجلدد  مبلغ الفرق 
الراجح  كان  وملا  ال�سركة،  فى  القدامى  امل�ساهمون  به  يتمتع  الذى  املركز  ذات 
لدى فقه القانون التجاري فى حتديد الطبيعة القانونية للمبلغ املذكور اأنه ل 
يعترب ربحا لأنه لي�ص حم�سلة عمليات ال�ستثمار التى تقوم بها ال�سركة، ومن 
ثم ميتنع توزيعه اأثناء حياة ال�سركة واإمنا يناط به تقوية راأ�سمالها وتعزيزه 
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املقارنة  الت�سريعات  من  العديد  به  اأخذت  ما  وهو  خ�سارة،  حلقته  اإذا  وجربه 
بعد  اإليه  امل�سار  املبلغ  اإ�سافة  البيان  �سالفة   78 املادة  فى  امل�سرع  اأوجب  لذلك 
تغطية م�ساريف الإ�سدار - اإىل الحتياطي القانوين لل�سركة اأو اإىل احتياطي 

خا�ص ين�سا وفقا لأحكام املادة 106 من قانون ال�سركات التجارية .

وملا كان امل�ستفاد من املادة 106 امل�سار اإليها اأن �سلطة اجلمعية العامة 
القتطاع  وفى  الختيارية  الحتياطية  احل�سابات  تكوين  فى  لل�سركة  العادية 
راأ�ص  لل�سركة مبا ل يجاوز ن�سف  ال�سافية  الأرباح  با�سم هذه احل�سابات من 
املال �سلطة تقديرية وذلك على خلف احلال بالن�سبة اإىل الحتياطي  اخلا�ص 
املن�سو�ص عليه  فى املادة 78 من القانون ذاته اإذ يتعي على اجلمعية العامة 
العادية تكوين هذا الحتياطي طاملا مل جتر اإ�سافة ح�سيلة املبلغ �سالف الذكر 
تلك  اإ�سافة  وقف  تقدير  للجمعية  لي�ص  اأنه  كما  القانوين  الحتياطي  اإىل 
احل�سيلة اإىل هذا الحتياطي اإذا بلغت حدا معينا باعتبار اأنها لي�ست من قبيل 
الأرباح طبقا ملا �سبق بيانه ومن ثم يتعي اإ�سافتها فى جميع الأحوال اإما اإىل 

الحتياطي القانوين واإما اإىل احتياطي خا�ص .

وترتيبا على ذلك فاإن الحتياطي اخلا�ص املن�سو�ص عليه فى املادة 78 
من قانون ال�سركات التجارية ين�سا فى حقيقة الأمر مبقت�سى حكم هذه املادة 
ويختلف عن الحتياطيات الختيارية التى يتم تكوينها طبقا للفقرة الثانية 

من املادة 106 من القانون ول يندرج فيها .

فى  عليه  املن�سو�ص  اخلا�ص  الحتياطي  اأن  اإىل  الراأى  انتهى  لذلك 
املادة 78 من قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه ل يندرج فى عداد احل�سابات 
الحتياطية الختيارية التى ت�سري اإليها املادة 106 من القانون ذاته ول ياأخذ 
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حكمها ح�سبما �سبق بيانه .

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / 9 / 1 / 99/1262 فى 25 / 9 / 1999م (

---------------------

الفتوى الثالثة :

وردا على ذلك نفيد باأن على جمل�ص اإدارة ال�سركة اإعمال للفقرة الأوىل 
من املادة )106( من قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 
4 ل�سنه 1974 معدلة باملر�سوم ال�سلطانى رقم 89/13 ، اأن يقتطع عن كل �سنه 
مالية كاحتياطي قانوين ع�سره باملائة من اأرباح ال�سركة ال�سافية بعد خ�سم 
ال�سرائب اإىل اأن يبلغ الحتياطي القانوين ثلث راأ�ص مال ال�سركة على الأقل 
، ول يجوز توزيع الحتياطي القانوين على امل�ساهمي كاأن�سبة اأرباح ، ومفاد 
حكم هذا الن�ساأن الحتياطي القانوين يعترب امتدادا لراأ�ص املال وياأخذ حكمه 
من حيث كونه �سمانا للدائني ، وطبقا لهذا الن�ص فاإن ملجل�ص اإدارة ال�سركة 
اأن يقرر وقف زيادة الحتياطي القانوين عندما يبلغ ما يعادل ثلث راأ�ص املال اإذا 
قدر ذلك ، وملا كان ذلك وكان الحتياطي القانوين يرتبط فى حتديده مبقدار 
راأ�ص املال ، ومن ثم فاإن هذا التحديد قد يتاأثر مبا يلحق راأ�ص املال من زيادة 
اأن الحتياطي القانوين لل�سركة العمانية املتحدة  اأو تخفي�ص ، وبالنظر اإىل 
احلد  بلغ  قد  يكن  مل   - الراأى  طلب  بكتاب  للثابت  وفقا  �ص.م.ع.ع  القاب�سة 
الأدنى الذى ا�ستلزمه القانون فى هذا ال�ساأن ، وهو ثلث راأ�ص املال ، ومل يرد 
بهذا الكتاب ما يفيد اأن اإرادة جمل�ص اإدارة ال�سركة املذكورة كانت قد ان�سرفت 
�سراحة اأو �سمنا اإىل اإلزام نف�سها بتجنيب احتياطي قانوين يجاوز هذا احلد 
ما  عنه  ي�سدر  مل  طاملا  ذلك  اإىل  تتجه  كانت  اإرادته  اأن  افرتا�ص  يجوز  ول   ،
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يقطع به ، واإذ قدرت اجلمعية العامة غري العادية تخفي�ص راأ�ص املال لتوافر 
موجب لذلك وفقا للقانون وا�ستوفى هذا التخفي�ص اأحكام الفقرة الثانية من 
اأ�سبح  مما   96/16 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  معدلة   ، القانون  من   )84( املادة 
معه الحتياطي القانوين متجاوزا ثلث راأ�ص املال بعد هذا التخفي�ص ، فاإنه 
املال بعد  راأ�ص  اأي�سا تخفي�ص هذا الحتياطي مبا ل يقل عن ثلث  يكون لها 

التخفي�ص اإذا قدرت ذلك ، ما مل يكن ثمة اإ�سرار بدائني ال�سركة .

راأ�ص  القانوين على ثلث  زاد من الحتياطي  ا�ستبان ذلك فاإن ما  واإذ 
تخفي�سه  لل�سركة  العادية  غري  العامة  للجمعية  ميكن  تخفي�سه  بعد  املال 
ا�ست�سحابا للتخفي�ص الذى حلق راأ�ص املال ، بيد اأن ذلك م�سروط باأل ينطوي 
هذا التخفي�ص - كما هو احلال فى تخفي�ص راأ�ص املال - على م�سا�ص بحقوق 
دائني ال�سركة مما يقت�سى كفالة علنية هذا الإجراء وفقا ملا هو مقرر قانونا 

عند تخفي�ص راأ�ص املال. 

وبالبناء على ما تقدم انتهى الراأى اإىلاأنه يجوز للجمعية العامة غري 
املعرو�سة  احلالة  فى  �ص.م.ع.ع  القاب�سة  املتحدة  العمانية  لل�سركة  العادية 
بعد  ال�سركة  راأ�سمال  ثلث  على  القانوين  الحتياطي  من  زاد  ما  تخفي�ص   ،

تخفي�سه ، ب�سرط كفالة علنية هذا الإجراء على النحو ال�سابق بيانه . 

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 9 / 4 / 5 / 920 /2001 / فى 2001/6/26 م (

---------------------
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فتاوى المادة رقم )107(

الفتوى االأوىل :

بالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة املنتهية بالكتاب رقم ...... املوؤرخ.......... 
املوافق ...... ب�ساأن طلب الإفادة بالراأي القانوين حول مدى �سريان حكم املادة 
)107( من قانون ال�سركات التجارية فيما ت�سمنه من حظر ال�سرتاك يف اإدارة 
عمل جتاري مناف�ص لن�ساط �سركات امل�ساهمة على اأع�ساء جمل�ص اإدارتها اإل 
بعد موافقة جمعيتها العمومية، بالن�سبة للمر�سحي لتلك الع�سوية من خارج 

ال�سلطنة من عدمه.

اإنزال �سحيح حكم القانون  باأنه من م�ستلزمات  ورداً على ذلك نفيد 
على الوقائع املعرو�سة اإ�سباغ الو�سف القانوين ال�سليم عليها ، ومن ثم تكييف 
اإطار  يف  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  متلكه  ما  وهو   ، ذلك  �سوء  يف  الراأي  طلب 
الراأي  طلب  حقيقة  فاإن  ذلك  على  وبناء   ، الإفتائي  لخت�سا�سها  ممار�ستها 
ال�سليم للوقائع تدور حول مدى �سلمة تر�سيح كل  للتكييف القانوين  وفقاً 
من املدير املايل والإداري واملدير املايل مبجموعة ...... لع�سوية جمل�ص اإدارة 
ال�سركة ...... كع�سوين م�ستقلي بناء على طلب �سركة .......... من الناحية 

القانونية من عدمه.

التجارية  ال�سركات  املادة )107( من قانون  وعطفاً على ما تقدم فاإن 
اأنه »ل يجوز  رقم )74/4( معدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 89/13 تن�ص على 
لن�ساط  مناف�ص  جتاري  عمل  اأي  اإدارة  يف  ي�سرتك  اأن  الإدارة  جمل�ص  لع�سو 
ال�سركة اإل مبوافقة اجلمعية العامة ، على اأن جتدد املوافقة �سنويا...........«
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ومفاد هذا الن�ص اأن امل�سرع رعاية منه مل�سالح �سركات امل�ساهمة اأفرد 
حكماً خا�ساً حظر مبقت�ساه على ع�سو جمل�ص اإدارتها ال�سرتاك يف اأي عمل 
هذا  ويتجلى   ، العمومية  جمعيتها  مبوافقة  اإل  لن�ساطها  مناف�ص  جتاري 
اأع�ساء  بهذا احلكم يف  املخاطبي  انح�سار  ، منها  اخل�سو�ص من عدة وجوه 
جمل�ص اإدارة تلك ال�سركات حاًل اأو ماآًل دون غريهم واقت�سار حمل ال�سرتاك 
اإىل  بالإ�سارة  ال�سركة، وجدير  لن�ساط  مناف�ص  اإدارة عمل جتاري  املحظور يف 
اأن املرد يف و�سف ما ي�سارك يف اإدارته ع�سو جمل�ص الإدارة من اأعمال ومدى 
اعتبارها اأعماًل جتارية من عدمه هو بح�سب الأ�سل اأحكام املواد )11،10،9،8( 
من قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  90/55، كما اأن املرد للقول 
ع�سو  اإدارتها  يف  ي�سارك  التي  والأعمال  ال�سركة  ن�ساط  بي  املناف�سة  بتوافر 
جمل�ص الإدارة هو ثبوت التقاطع بي هذا الن�ساط وتلك الأعمال نوعا ً وحمًل  
ويف ذات النطاق املكاين والزماين املحدد ملزاولتهما ومبا ل يدع جماًل لل�سك 
يف قيام التعار�ص بي م�سلحتيهما، مبا يكون من �ساأنه امل�سا�ص بامل�سلحة املالية 
، وجدير  املادة  املقررة مبوجب حكم تلك  امل�سرع  امل�ستهدفة بحماية  لل�سركة؛ 
بالتنويه اأن امل�ستقر عليه اإفتاًء وق�ساًء اأن اخلا�ص ل يقا�ص عليه و ل يتو�سع 

يف تف�سريه .  

اأن املر�سحي من قبل  وبناء على ما تقدم وملا كان البي من الأوراق 
م�ستقلي  كع�سوين   .......... ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  لع�سوية   ........ �سركة 
من العاملي مبجموعة ...... والتي تعد ال�سركة الإمارتية امل�سار اإليها اإحدى 
�سركاتها حيث ي�سغل الأول وظيفة مدير مايل واإداري وي�سغل الثاين وظيفة 
مدير مايل بها واأن اأغرا�ص ال�سركة ........ هو ت�سنيع الب�سكويت والويفرز 
وغريهما من الأغذية اخلفيفة يف حي اأن من بي اأغرا�ص جمموعة ........ 
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جتارياً  ن�ساطاً  كان  واإن  وكلهما  تيفاين  ب�سكويت  ومنها  الأغذية  توزيع  هو 
اإل اأنه يختلف عن الآخر ، كما اأن الثابت اأي�ساً اأن املجال اأو النطاق الإقليمي 
املحدد ملزاولة كل �سركة لن�ساطها يختلف عن الآخر، اإذ متار�ص ال�سركة ........ 
دولة  يف  ن�ساطها   ....... جمموعة  متار�ص  حي  يف  عمان  �سلطنة  يف  ن�ساطها 
الإمارات العربية املتحدة، ومن ثم ل ي�سوغ القول باأن املر�سحي ي�ساركان يف 
اإدارة عمل جتاري مناف�ص لن�ساط ال�سركة املر�سحي لع�سوية جمل�ص اإدارتها 

وذلك لنتفاء تلك املناف�سة.

اجلمعية  موافقة  اأن  اإىل  الإ�سارة  الإطار  ذات  يف  القول  نافلة  ومن 
العمومية العادية لل�سركة املن�سو�ص عليها يف املادة )107( من قانون ال�سركات 
�سركة  اإدارة  جمل�ص  ع�سوية  ل�سغل  وا�ستمرار  ابتداء  �سرط  تعد  التجارية 
لن�ساط  مناف�ص  جتاري  لن�ساط  الع�سو  اأو  املر�سح  ممار�سة  حال  يف  امل�ساهمة 
�سي�سحى  الأحوال  املعرو�سة حالتاهما يف جميع  اأمر  فاإن  ثم  ومن   ، ال�سركة 
مطروحاً على اجلمعية العمومية العادية لل�سركة، املنوط بها اختيار اأع�ساء 
قانون  من  اخلام�ص  الباب  من  الثالث  الف�سل  لأحكام  وفقاً  اإدارتها  جمل�ص 
اإدارتها مبا  لع�سوية جمل�ص  تر�سحهما  اإليه، وذلك مبنا�سبة  امل�سار  ال�سركات 

ي�سمن م�سروعية و�سلمة ع�سويتهما يف جمل�ص الإدارة يف حال انتخابهما.

لع�سوية  حالتيهما  املعرو�سة  تر�سح  �سحة  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
جمل�ص اإدارة ال�سركة...... على النحو الوارد بالأ�سباب.  

فتوى رقم )و �س ق/م و/2009/1911/24/9( بتاريخ 2009/12/15م

---------------------
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فتاوى المادة رقم )108(

الفتوى االأوىل :

موافقة  �سرورة  �ساأن  ........................فى  الكتاب  اإىل  بالإ�سارة 
من  كمية  �سراء  على  العمانية  الوطنية  التاأمي  ل�سركة  العمومية  اجلمعية 
اأ�سهم بنك عمان الدويل من قاعة التداول ب�سوق م�سقط للأوراق املالية عن 
اأن  لل�سوق  تبي  اأن  بعد  ال�سوق  فى  العاملة  الو�ساطة  �سركات  اإحدى  طريق 
امل�سرتية  التاأمي  �سركة  اإدارة  اأع�ساء جمل�ص  اململوكة لأحد   ...... البائع هو 

وذلك وفقا حلكم املادة )108( من قانون ال�سركات التجارية .

ويبي من قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 اأن املادة )8( تن�ص على 
اأنه ل يجوز لل�سركاء واملديرين واأع�ساء جمل�ص الإدارة فى �سركة جتارية دون 
اإىل  اأو دون موافقة اجلمعية العامة بالن�سبة  موافقة جميع ال�سركاء امل�سبقة 
اأو  مل�سلحتهم  اأموالها  اأو  ال�سركة  ي�ستعملوا موجودات  اأن  امل�ساهمة   ال�سركات 
مع  اتفاق  اأى  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة  يعقدوا  اأن  اأو  الغري  مل�سلحة 
ال�سركة ل�سحبهم ماعدا العقود العادية من الطراز الذى تعقده ال�سركة مع 
زبائنها فى �سياق ن�ساطها العادي ... ..............، كما ن�ست املادة )108( التى 
اأنه ل  - على  امل�ساهمة  ال�سركة  اإدارة   - الثالث حتت عنوان  الف�سل  وردت فى 
يجوز اأن يكون لع�سو جمل�ص الإدارة اأى م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فى 
ال�سفقات والعقود التى جتريها ال�سركة حل�سابها اإل مبوافقة م�سبقة �سادرة 
عن اجلمعية العامة وجتدد كل �سنة ، ي�ستثنى من ذلك العقود وال�سفقات التى 
تتم عن طريق املناق�سات العامة اإن كان ع�سو جمل�ص الإدارة �ساحب العر�ص 



- 153 -

القوانين التجــــــارية

الأف�سل كما ت�ستثنى العقود وال�سفقات العتيادية التى تدخل ال�سركة طرفا 
فيها مع زبائنها فى �سياق ن�ساطها العتيادي

�سبهة  اأو  مظنة  كل  ا�ستبعاد  اإىل  هدف  امل�سرع  اأن  �سبق  مما  وامل�ستفاد 
فى  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  م�سلحة  الإدارة  جمل�ص  لع�سو  تكون  اأن  بحظر 
ال�سفقات والعقود التى جتريها ال�سركة حل�سابها اإل مبوافقة م�سبقة �سادرة 

عن اجلمعية العامة العادية وجتدد كل �سنة وي�ستثنى من ذلك :

ع�سو  كان  اإذا  العامة  املناق�سات  طريق  عن  تتم  التى  وال�سفقات  العقود   -  1
جمل�ص الإدارة هو �ساحب العر�ص الأف�سل .

2 - العقود والت�سرفات العتيادية التى تدخل ال�سركة طرفا فيها مع زبائنها 
فى �سياق ن�ساطها العتيادي .

�ساحب  يكون  اأن  الإدارة  جمل�ص  لع�سو  احلالتي  هاتي  فى  فيجوز 
م�سلحة فى العقود التى تربمها ال�سركة دون حاجة اإىل احل�سول على موافقة 

اجلمعية العامة لل�سركة قبل اإبرام هذه العقود والت�سرفات .

ويبي اأن النظام الأ�سا�سي ل�سركة التاأمي الوطنية العمانية حدد فى 
املادة )4( الأغرا�ص التى تاأ�س�ست من اأجلها ال�سركة وهى : ) اأ ( القيام بكافة 
للموؤمني  كممثلي  والعمل  اأنواعه  مبختلف  التاأمي  واإعادة  التاأمي  اأعمال 
وكمكتتبي ووكلء مكتتبي ومديرين ل�سركة اإعادة التاأمي وخرباء فى تقييم 
املطالبات وت�سويتها ووكلء خ�سائر بحرية ووكلء اإنقاذ فى �سلطنة عمان وفى 

جميع اأنحاء العامل 

بها  القيام  ميكن  جتارية  معاملت  اأى  عمل  اأى  على  التعاقد   ) ب   (
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باعتبارها مرتبطة اأو ملحقة باأى من الأغرا�ص املن�سو�ص عليها فى )اأ( وقد 
ورد حتت رقم )99( اأن ت�ستثمر اأموالها التى ل حتتاج اإليها فى احلال وتتعامل 

بها بالطريقة التى حتدد من حي لآخر 

القيام  هو  لل�سركة  الرئي�سي  الن�ساط  اأن  الأحكام  هذه  من  وامل�ستفاد 
بالأعمال الواردة فى البند ) اأ ( فتعترب هى الأعمال العتيادية لل�سركة واأما 
اأو  تكون مرتبطة  اأن  فيها  فاملناط   ) ب   ( البند  فى  الواردة  الأخرى  الأعمال 

ملحقة بالأعمال الرئي�سية لل�سركة فهي اأعمال مكملة لن�ساطها الرئي�سي .

�سراء  فاإن  املعرو�سة  احلالة  على  والأحكام  القواعد  هذه  وبتطبيق 
بع�ص اأ�سهم بنك عمان الدوىل اململوكة ملوؤ�س�سة .... التى ميلكها اأحد اأع�ساء 
جمل�ص اإدارة ال�سركة ي�ستلزم الأمر فى �ساأنه احل�سول على موافقة اجلمعية 
العامة لل�سركة باعتبار اأن له م�سلحة مبا�سرة لأن اإمتام ال�سفقة ل يندرج فى 
ال�ستثناء الوارد فى املادتي ) 8،108 ( من القانون لأن ا�ستثمار اأموال ال�سركة 
فى �سراء اأ�سهم يعترب من ال�سفقات والعقود التى جتريها ال�سركة حل�سابها اإذ 
هو ا�ستثمار لأموالها يعود عليها بالفائدة ول يندرج �سمن الأعمال العتيادية 
لل�سركة والتى تكون طرفا مع زبائنها ول يعترب من قبيل ن�ساطها الرئي�سي 
وفق التحديد الوارد فى نظامها الأ�سا�سي وعقد تاأ�سي�سها كما ل يعترب مرتبطا 
باأى من اأغرا�سها الوارد فى البند ) اأ ( �سالف الذكر وبالتاىل فل يجوز اإعفاوؤه 

من احل�سول على موافقة اجلمعية العامة قبل اإجرائه .

اإىل �سرورة احل�سول على موافقة اجلمعية  لذلك نخل�ص مما �سبق 
العامة لل�سركة قبل �سراء بع�ص اأ�سهم بنك عمان الدويل من ....... اململوكة 

لأحد اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة .

) فتوى رقم : �س ق /ت/92/188/1/9 فى 1992/2/24 (
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فتاوى المادة رقم ) 121 مكررا (

الفتوى االأوىل :

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )121 مكررا( من قانون ال�سركات التجارية رقم 
74/4  امل�سافة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/99 تن�ص على اأنه :« على �سركات 
امل�ساهمة العامة اأن تودع لدى الهيئة العامة ل�سوق املال املبالغ التي مل ي�ستلمها 
م�ستحقوها من امل�ساهمي وذلك بعد انق�ساء �ستة اأ�سهر من تاريخ ا�ستحقاقها 
وفقاً للإجراءات التي ي�سدر بها قرار من جمل�ص اإدارة الهيئة ، على اأن تقوم 
اأربعة  خلل  يوميتي  جريدتي  يف  ملرتي  ذلك  عن  بالإعلن  ال�سركات  هذه 

ع�سر يوما على الأكرث من تاريخ الإيداع .

وعلى الهيئة اأن تعلن عن امل�ستحقات املودعة لديها بالطريقة ويف املواعيد التي 
يحددها جمل�ص اإدارتها ». 

وامل�ستفاد من هذا الن�ص ، اأنه يتعي على �سركات امل�ساهمة العامة اأن تودع لدى 
الهيئة العامة ل�سوق املال املبالغ التي مل ي�ستلمها م�ستحقوها من  امل�ساهمي 
هذه  من  كل  وعلى   ، ا�ستحقاقها  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  انق�ساء  بعد  وذلك 

ال�سركات والهيئة اأن تعلن عن ذلك على النحو املبي بالن�ص امل�سار اإليه . 

وملا كان ذلك ، وكان الثابت اأن املادة )121 مكررا( من قانون ال�سركات التجارية 
ال�سالفة البيان وردت خلواً من ن�ص يخول الهيئة العامة ل�سوق املال الت�سرف 
يف املبالغ املودعة لديها يف حال تعذر معرفة م�ستحقيها ، كما اأن النظام الأ�سا�سي 
ل�سندوق اأمانات امل�ستثمرين ال�سادر بقرار رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة العامة 
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ال�سوؤون  وزارة  يف  مراجعته  تتم  مل  اأنه  عن  ف�سًل   2003/5 رقم  املال  ل�سوق 
القانونية اإعماًل لخت�سا�سها املعقود لها مبراجعة اللوائح والقرارات الوزارية 
طبقاً للمر�سوم ال�سلطاين رقم 94/14 ، ومل يتم ن�سره يف اجلريدة الر�سمية - 
واأياً ما كان وجه الراأي يف هذا القرار - فاإنه خل اأي�ساً من ن�ص يخول الهيئة 
الت�سرف يف تلك املبالغ ل�سالح اجلمعيات اخلريية العاملة يف ال�سلطنة ، ومن 
ثم فاإنه يتعذر على الهيئة القيام بهذا الت�سرف لعدم توافر ال�سند القانوين 

له . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم اإمكانية قيام الهيئة العامة ل�سوق املال بالت�سرف 
يف املبالغ املودعة ب�سندوق اأمانات امل�ستثمرين يف حال تعذر معرفة م�ستحقيها 

، وذلك لعدم وجود �سند من القانون يخول الهيئة ذلك .

فتوى رقم ) و �س ق / م و / 2006/1222/24/9 م بتاريخ 2006/10/7م (

---------------------

فتاوى المادة رقم )123(

الفتوى االأوىل :

 1974 ل�سنة   4 رقم  التجارية  ال�سركات  قانون  من   59 املادة  باأن  نفيد 
املعدل باملر�سومي ال�سلطانيي رقمى 13 / 89 ، 83 / 94 تن�ص على اأن ل توؤ�س�ص 
على  موافقته  يت�سمن  التجارة  عام  مدير  من  برتخي�ص  اإل  امل�ساهمة  �سركة 
لل�سركات  بالن�سبة  يراعى  اأن  على  لل�سركة،  الأ�سا�سى  والنظام  التاأ�سي�ص  عقد 
املختلطة ال�سروط املن�سو�ص عليها فى قانون احلرف الأجنبية وا�ستثمار راأ�ص 
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املال الأجنبي.

يوما من  املوؤ�س�سي خلل ثلثي  اأن على  67 منه على  املادة  وتن�ص 
انتهاء مدة الكتتاب اأن يدعو املكتتبي اإىل اجلمعية التاأ�سي�سية .

هذا  لأحكام  وفقا  وتعقد  التاأ�سي�سية  و  العامة  اجلمعية  دعوة  وتتم 
القانون ووفقا لأحكام نظام ال�سركة التى تدعو اجلمعيات العامة غري العادية، 
يت�سمن  تقريرا  التاأ�سي�سية  العامة  اجلمعية  اإىل  يقدموا  اأن  املوؤ�س�سي  على 
لتاأ�سي�ص  املدفوعة  والنفقات  املتخذة  الإجراءات  جميع  عن  الوافية  املعلومات 
اأن  التاأ�سي�سية  العامة  للجمعية  يعود  لذلك،   املوؤيدة  امل�ستندات  مع  ال�سركة 

ت�سادق على كل اأو بع�ص الإجراءات واللتزامات املذكورة .

يكون املوؤ�س�سون م�سوؤولي بالتكافل والت�سامن عما دفع ، وعقد نيابة 
عليها  ت�سادق  مل  والتزامات  نفقات  من  التاأ�سي�ص  قيد  هى  التى  ال�سركة  عن 
اإدارة  جمل�ص  اأول  اأع�ساء  التاأ�سي�سية  اجلمعية  تنتخب  التاأ�سي�سية،  اجلمعية 
ال�سركة  ونظام  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  الأولي  احل�سابات  مراقبي  وتعي 
روعيت  ال�سركة قد  لتاأ�سي�ص  اللزمة  ال�سروط  كانت  اإذا  وتتحقق كذلك مما 

وتعلن ذلك  .

التاأ�سي�سية  العامة  تتبنى اجلمعية  اأن  اأن ميكن  على   68 املادة  وتن�ص 
اأو جمعية عامة غري عادية تعقد فيما بعد نظاما داخليا يراعى اإدارة ال�سركة 
مطابقتها  بقدر  اإل  املفعول  �سارية  الداخلي  النظام  اأحكام  تكون  ول  وعمالها 
عن  اإل  الداخلي  النظام  تعديل  ميكن  ل  ال�سركة،و  نظام  اأو  القانون  لأحكام 

طريق جمعية عامة غري عادية .
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اأعمال  جدول  ي�سع  اأن  على  املذكور  القانون  من   117 املادة  وتن�ص 
فى  يدرجوا  اأن  القت�ساء  عند  احل�سابات  مراقبو  اأو  الإدارة  اجلمعية جمل�ص 
جدول الأعمال اأى اقرتاح يقدمه م�ساهمون ميثلون اأكرث من ع�سرة باملائة من 
راأ�ص مال ال�سركة �سرط اأن يرد هذا القرتاح لإدراجه فى اجلدول قبل املوعد 

املحدد للجمعية ب�سهر واحد على الأقل .

ل يجوز للجمعية العامة اأن تنظر فى غري الأمور املدرجة فى جدول 
فى  تنظر  اأن  للجمعية  ميكن  ا�ستثنائية  حالت  فى  اأنه  اإل  اجلمعية  اأعمال 
قرار  على  بناء  ذلك  ويكون  الجتماع  اأثناء  يطراأ  متوقع  وغري  ملح  مو�سوع 

تتخذه اجلمعية بالأكرثية الن�سبية لأ�سوات احلا�سرين .

وتن�ص املادة 123 من القانون ذاته على اأن تعقد اجلمعية العامة غري 
العادية للنظر والبت فى جميع الأمور التى يعود اإليها ح�سرا اأمر البت فيها 

مبوجب القانون اأو نظام ال�سركة .

وميكن اأن تقرر اجلمعية العامة غري العادية تعديل نظام ال�سركة غري 
اأن هذا التعديل ل يكون نافذا اإل اإذا وافق عليه مدير عام التجارة وقيد فى 

ال�سجل التجارى .

على  احل�سول  امل�ساهمة  �سركة  لتاأ�سي�ص  يجب  اأنه  �سبق  مما  ويبي 
يت�سمن  وال�سناعة  التجارة  بوزارة  التجارة  عام  مدير  من  بذلك  ترخي�ص 
موافقته على عقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سى لل�سركة ويعقب ذلك الكتتاب 
باأ�سهم ال�سركة وفقا للأحكام التى ينظمها القانون وبعد انتهاء الكتتاب يتعي 
على املوؤ�س�سي دعوة اجلمعية العامة التاأ�سي�سية لل�سركة ملبا�سرة اخت�سا�ساتها 
التى حددها القانون فى املادتي 67 و 68 منه وهى النظر فى امل�سادقة على 



- 159 -

القوانين التجــــــارية

والنفقات  ال�سركة  لتاأ�سي�ص  املوؤ�س�سون  اتخذها  التى  الإجراءات  بع�ص  اأو  كل 
املدفوعة لذلك واللتزامات املعقودة من قبلهم نيابة عن ال�سركة قيد التاأ�سي�ص 
وانتخاب اأع�ساء اأول جمل�ص اإدارة لل�سركة وتعيي مراقبي احل�سابات الأولي 
وفقا لأحكام القانون ونظام ال�سركة والتحقق مما اإذا كانت ال�سروط اللزمة 
لتاأ�سي�ص ال�سركة قد روعيت واإعلن ذلك بالإ�سافة اإىل �سلطتها فى اأن تتبنى 
نظاما داخليا يراعى اإدارة ال�سركة واأعمالها فى حدود اأحكام القانون والنظام 

الأ�سا�سى لل�سركة .

امل�ساهمة  ل�سركة  التاأ�سي�سية  العامة  اجلمعية  اخت�سا�سات  كانت  وملا 
لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  بتعديل  تنح�سر عن الخت�سا�ص  املذكور  بالتحديد 
الذى عقده القانون فى املادة 123 منه للجمعية العامة غري العادية لل�سركة، 
هذا  لأحكام  وفقا  وتعقد  التاأ�سي�سية  العامة  اجلمعية  دعوة  تتم  عبارة  وكانت 
القانون وفقا لأحكام نظام ال�سركة التى تراعى اجلمعية العامة غري العادية 
التجارية  ال�سركات  قانون  من   67 املادة  من  الثانية  الفقرة  ب�سدر  الواردة 
يقت�سر مدلولها على ا�ستدعاء الأحكام التى ير�سدها القانون املذكور والنظام 
الأ�سا�سي لل�سركة لدعوة اجلمعية العامة غري العادية للنعقاد كو�سيلة الدعوة 
كن�ساب  اجلمعية  هذه  لعقد  منهما  كل  ير�سدها  التى  والأحكام  وموعدها 
اإ�سناد الخت�سا�سات  �سحة الجتماع ون�ساب الت�سويت فل ميتد حكمها اإىل 
التى عقدها القانون بن�ص خا�ص للجمعية العامة غري العادية اإىل اجلمعية 
العامة التاأ�سي�سية لل�سركة بالنظر اإىل اأن القواعد والإجراءات احلاكمة لدعوة 
اجلمعية غري العادية وعقدها ت�ستقل متاما عن الأحكام املنظمة لخت�سا�ساتها 
بالإ�سافة اإىل اأن العبارة امل�سار اإليها وردت فى �سياق بيان كيفية دعوة اجلمعية 

العامة التاأ�سي�سية لل�سركة وكيفية انعقادها ملبا�سرة اخت�سا�سات بعينها .
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لذلك انتهى الراأى اإىل اأنه ل يجوز قانونا للجمعية العامة التاأ�سي�سية 
لل�سركة املذكورة تعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة وذلك على التف�سيل ال�سابق 

.

 ) فتوى رقم : و �س ق /م و / 9 / 1 / 202 / 98 / فى 22 / 2 / 1998م(

---------------------

فتاوى المادة رقم ) 128(

طبقا للمادة ) 14 ( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات امل�سار اإليه 
اأية �سنة �سريبية عن  اأ�سفر ح�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة ل�سركة عن  اإذا 
خ�سارة، فاإن جملة تلك اخل�سارة تنقل لل�سنة التالية ويتم خ�سمها عند ح�ساب 
واأي  التالية،  ال�سريبية  ال�سنة  عن  ال�سركة  لتلك  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل 
جزء من تلك اخل�سارة ل يت�سنى خ�سمه فى ال�سنة ال�سريبية التالية املذكورة 
ينقل ويخ�سم عند ح�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة لل�سنة ال�سريبية التالية، 
لأكرث  اخل�سارة  نقل  يجوز  ل  اأنه  على  اخل�سارة  تلك  ت�سوية  تتم  حتى  وهكذا 
وموؤدى  فيها،  حتققت  التى  ال�سريبية  ال�سنة  نهاية  بعد  �سنوات  خم�ص  من 
حكمها اأن املناط فى نقل اخل�سارة املتحققة فى اإحدى ال�سنتي اإىل ال�سنوات 
اخلم�ص التالية وهو وحدة املمول وا�ستمرار ن�ساطه اخلا�سع لل�سريبة بحيث 
اإذا اختلف املمول اأو توقف ن�ساطه امتنع هذا النقل، واإذا كان ذلك وكان يرتتب 
على الندماج - ب�سريح عبارة املادة )128 ( من قانون ال�سركات التجارية رقم 
4 / 74 التى كان معمول بها فى تاريخ الندماج - انتهاء الكيان امل�ستقل لكل 
الندماج بغري  العامة فى  القواعد  به  املندجمة، وهو ما تقول  ال�سركات  من 



- 161 -

القوانين التجــــــارية

 )  8  ( ( مكررا   13  ( املادة  م�ستفاد من عجز  اأنه  كما  ن�ص �سريح،  اإىل  حاجة 
عمان  ل�سركة  قانونا  يتاأتى  ل  فاإنه   ،94/83 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  امل�سافة 
للفنادق وال�سياحة ال�ستفادة من حكم املادة ) 14 ( من قانون �سريبة الدخل 
على ال�سركات امل�سار اإليه باعتبارها �سخ�سا قانونيا اآخراً ومموًل خمتلفاً عن 

املمول ال�سابق ) �سركة عمان للفنادق املحدودة ( . 

قبل  (املذكورة،   128  ( املادة  عليه  تن�ص  كانت  ما  ذلك  من  ينال  ول 
الندماج  ي�سبح  عندما   « اأنه  من   ،  94/82 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  تعديلها 
نافذا، تنتقل بحكم القانون جميع موجودات ال�سركة التى تكون طرفاً فى هذه 
العملية وجميع امتيازاتها وحقوقها والتزاماتها اإىل ال�سركة امل�ستمرة ...«، اإذ 
واإمنا هو حكم  املندجمة،  لل�سركة  امتيازا خا�سا  لي�ص  اخل�سارة  نقل  اأن حكم 
قانوين يخاطب جميع ال�سركات القائمة قانوناً ، كما اأنه ل يعترب من حقوق 
ال�سركة املندجمة التى تنتقل بحكم القانون اإىل ال�سركة امل�ستمرة، اإذ اأن هذه 
اأن تكون ما لل�سركة املندجمة من حقوق مالية لدى الغري  احلقوق ل تعدو 
وذلك باملقابلة »بالتزاماتها« التى ل تعدو اأن تكون ما للغري من حقوق لديها، 
وجممل القول فى حكم نقل اخل�سارة املذكورة اأنه حم�ص معاونة من امل�سرع 
لل�سركات اخلا�سرة حتى تنه�ص من كبوتها وت�ستمر فى م�سريتها  ال�سريبي 
ك�سركة تزاول الن�ساط ، مبا ل ريب معه فى اأن مناط تطبيق هذا احلكم هو 
اإذا ما انتهى هذا الوجود  ا�ستمرار الوجود القانوين لل�سركة اخلا�سرة بحيث 
فل  املذكور  اخل�سارة  نقل  حكم  من  ال�ستفادة  موجب  معه  انتهى  �سبب  لأى 

ينتقل اإىل اخللف العام اأو اخلا�ص لهذه ال�سركة .

) فتوى رقم : و �س ق / م و / 916/1/20/ 96 فى 5 / 8 / 1996 (
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فتاوى المادة رقم ) 132(

وتطلبون الراأي يف اأي من النظامي ي�سرى يف �ساأن املوظف املذكور وغريه من 
اأو  تاأ�سي�سها  يف  الهيئة  ت�ساهم  التي  ال�سركات  اإدارة  اأع�ساء جمال�ص  املوظفي 
الكتتاب يف راأ�سمالها وهل هو قرار جمل�ص الوزراء املوقر �سالف الذكر فيما 
للخزانة  يورد  ذلك  على  زاد  وما  عليه  يح�سل  الذي  الأق�سى  باحلد  يتعلق 
يتعلق  فيما  للهيئة  الداخلية  اللئحة  عليه  ن�ست  الذى  النظام  اأم   ، العامة 
باحلد الأق�سى ملا يح�سل عليه �سنوياً وما زاد على ذلك يتم  توريده للهيئة 

طاملا اأن هذا امل�ساركة مل تكن ب�سفته ممثل حل�سة احلكومة . 

بتاريخ   1985/9 رقم  بجل�سته  ال�سادر  املوقر  الوزراء  جمل�ص  قرار  باأن  ونفيد 
1985/4/30م امل�سدق عليه باجلل�سة رقم 85/10 بتاريخ 1985/5/7م ب�ساأن نظام 
منح املكافاآت ملوظفي احلكومة الأع�ساء يف املجال�ص والهيئات العامة واللجان 
وال�سركات ين�ص يف البند )5( من امللحق )1( على اأن  ي�ستحق املوظف مكافاأة 
عن ع�سويته يف اللجان امل�سرتكة الدائمة والهيئات العامة بحد اأق�سى قدره 
)1000( ريال �سنوياً عن كل جلنة �سريطة األ يزيد عدد اللجان والهيئات التي 
يعي فيها على ثلث وبحد اأق�سى للمكافاأة )2500( ريال �سنوياً عن ع�سويته 

يف اللجان الثلث ، وت�سرف هذه املكافاآت يف نهاية كل عام . 

وين�ص البند )6( من هذا القرار على اأن » ي�ستحق املوظف مكافاأة عن ع�سويته 
يف جمل�ص اإدارة ال�سركة التي يعي فيها بو�سفه ممثل حل�سة احلكومة وفقاً 

للقواعد وبال�سروط الآتية: 

اأ - احلد الأق�سى ملا يجوز للموظف الحتفاظ به لنف�سه من جمموع ما ت�سرفه 
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له ال�سركة كمكافاأة ع�سوية وبدل ح�سور وغري ذلك من البدلت هو )2400( 
ريال �سنوياً . 

ب - ل يجوز اأن يعي املوظف بهذه ال�سفة ع�سواً يف اأكرث من ثلث �سركات 
املوظف لنف�سه  به  الأق�سى ملجموع ما يحتفظ  ، ويف هذه احلالة يكون احلد 
)6500( ريال �سنوياً، وما يح�سل عليه املوظف زيادة على احلد الأق�سى املذكور 

يوؤول للخزانة العامة للدولة وعلى املوظف توريده لها فور احل�سول عليه . 

ول ي�سرى حكم هذا البند على ال�سركات واملوؤ�س�سات التي يعي فيها املوظف 
ب�سفته ال�سخ�سية...« 

وين�ص البند )7( من القرار امل�سار اإليه على اأن » اأي مبلغ اإ�سايف يح�سل عليه 
موؤ�س�سة  اأو  �سركة  اأو  عامة  جلنة  اأو  عامة  هيئة  اأية  يف  ع�سويته  عن  املوظف 
يوؤول  �سنوياً  ريال   )7500( مبلغ  على  زيادة  احلكومة  حل�سة  ممثًل  بو�سفه 
للخزانة العامة للدولة ، وعلى املوظف املذكور توريده للخزانة العامة للدولة 

فور ح�سوله عليه » 

ومفاد هذه الن�سو�ص اأن جمل�ص الوزراء قد اأقر نظاماً ملنح وحتديد املكافاآت 
واللجان  والهيئات  املجال�ص  يف  ع�سويتهم  عن  احلكومة  ملوظفي  متنح  التي 
املوظفي  لهوؤلء  يجوز  ملا  ق�سوى  حدوداً  النظام  هذا  وت�سمن   ، وال�سركات 
الحتفاظ به لأنف�سهم ، وما زاد على ذلك اأو جب عليهم توريده للخزانة العامة 
التطبيق  الواجب  النظام هو  فاإن هذا  ، وبالتاىل  للدولة فور ح�سولهم عليه 
ب�سفته  اإليها  امل�سار  اأي من اجلهات  يعي يف  كل موظف  على   - دون غريه   -

الوظيفة ما مل يكن خا�سعاً قانوناً للوائح اأو نظم خا�سة يف هذا ال�ساأن . 
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وملا كانت الهيئات العامة تندرج �سمن مفهوم احلكومة يف معناه العام ؛ فاإن 
تعترب  اإليها  امل�سار  ال�سركات  يف  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  ح�سة 
ح�سة حكومة يف تطبيق اأحكام النظام املذكور ، وبالتاىل فاإن املعرو�سة حالته 
ال�سركات  يف  الهيئة  حل�سة  ممثل  اإليها  امل�سار  الوظيفية  ب�سفته  عي  وقد 
الذكر مما يتعي  �سالف  الوزراء  باأحكام قرار جمل�ص  املذكورة يكون خماطباً 
معه ا�ستبعاد اللئحة الداخلية لنظام متثيل الهيئة يف ع�سوية جمال�ص اإدارة 
ال�سركات التي ت�ساهم يف تاأ�سي�سها اأو الكتتاب يف راأ�ص مالها باعتباره من غري 

املوظفي بالهيئة. 

التجارية  ال�سركات  قانون  املادة )132( من  لأحكام  اأنه وفقاً  بالإ�سارة  وجدير 
 97/66 ال�سلطانى  باملر�سوم  املعدلة   74/4 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر 
يكون متثيل ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وحداتها الإدارية يف جمل�ص اإدارة 
وزارة  تر�سيح من  بناًء على  الوزراء  اأكرث يختارهم جمل�ص  اأو  بع�سو  ال�سركة 
املالية والوزير املخت�ص وي�سدر بالتعيي قرار من الوزير امل�سرف على وزارة 
املالية ، ومن ثم فاإنه ل يجوز اأن متثل ح�سة الهيئة يف جمال�ص اإدارة ال�سركات 
التي ت�سارك يف راأ�سمالها دون اتخاذ الإجراءات املن�سو�ص عليها يف هذه املادة 

مما ي�ستوجب التزام الهيئة بهذه الإجراءات . 

امل�سار  اإىل خ�سوع املعرو�سة حالته لقرار جمل�ص الوزراء  الراأى  انتهى  لذلك 
اإليه مع وجوب ت�سحيح و�سعه طبقاً لأحكام املادة )132(من قانون ال�سركات 

التجارية امل�سار اإليها. 

فتوى رقم ) و �س ق / م و/2002/41/15/52م بتاريخ 2002/1/6م (
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الفتوى الثالثة :

اأن  على  تن�ص  اإليه  امل�سار  4ل�سنة1974م  رقم  القانون  من   )95( املادة 
حتديد  على  ال�سركة  نظام  ين�ص  اإدارة  جمل�ص  امل�ساهمة  �سركة  اإدارة  »يتوىل 
اأع�سائه وعلى مدة وليته ول يجوز اأن يقل عدد اأع�ساء املجل�ص عن ثلثة فى 
�سركات امل�ساهمة املقفلة وعن خم�سة فى �سركات امل�ساهمة العامة، كما ليجوز 

اأن يزيد عدد الأع�ساء فى اأي منهما على اثنى ع�سر ع�سوا.

اإعادة  الأكرث مع جواز  على  �سنوات  الع�سو ثلث  وتكون مدة ولية   
على  القانون  هذا  )132( من  املادة  وتن�ص   ،« مرة..........  اأكرث من  انتخابه 
اأن« متثل ح�سة ال�سلطنة اأو اأي وحدة من وحداتها الإدارية فى جمل�ص اإدارة 
وزارة  تر�سيح من  بناء على  الوزراء  اأكرث يختارهم جمل�ص  اأو  بع�سو  ال�سركة 
املالية والوزير املخت�ص ، ول يجوز اإعفاوؤهم من منا�سبهم اإل مبوافقة جمل�ص 

الوزراء.

 ويحدد نظام ال�سركة عدد اأع�ساء جمل�ص الإدارة الذين ميثلون ح�سة 
ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وحداتها ، وي�سدر بالتعيي والإعفاء قرار من الوزير 
امل�سرف على وزارة املالية وينتخب باقي اأع�ساء جمل�ص الإدارة وفقا لأحكام هذا 

القانون ونظام ال�سركة .......«.

اإدارة  » يناط  اأن  اإليه على  امل�سار  القانون  املادة )151( من   كما تن�ص 
ال�سركة املحدودة امل�سوؤولية من ال�سركاء اأو من غري ال�سركاء ، ويعي املديرون 
ملدة حمددة اأو غري حمددة وفقا لعقد تاأ�سي�ص ال�سركة اأو مبوجبه ، وبالرغم 
جمعية  من  بقرار  وظيفته  من  مدير  اأى  عزل  يجوز  خمالف  اتفاق  كل  من 

ال�سركاء .
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 واإذا كان املدير �سريكا فى ال�سركة فل ي�سرتك بالت�سويت على القرار 
املتعلق بعزله من وظيفته ...«.

تتمثل ح�سة   « اأن  على  القانون  املادة )167/مكررا( من هذا  وتن�ص   
اأكرث  اأو  مبدير  ال�سركة  فى  الإدارية  وحداتها  من  وحدة  اأية  اأو  ال�سلطنة 
املالية والوزير املخت�ص  الوزراء بناء على تر�سيح من وزارة  يختارهم جمل�ص 
ويحدد عقد  الوزراء.  اإل مبوافقة جمل�ص  منا�سبهم  اإعفاوؤهم من  يجوز  ول 
تاأ�سي�ص ال�سركة عدد املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من 
على  امل�سرف  الوزير  من  قرار  والإعفاء  بالتعيي  وي�سدر   ، الإدارية  وحداتها 
وزارة املالية ، ول ترتتب على املديرين املعيني ، كما لترتتب على ال�سلطنة 
مبقت�سى  عليها  من�سو�ص  م�سوؤولية  اأية  الدارية  وحداتها  من  وحدة  اأية  اأو 
اأحكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التى يقومون بها لدى ممار�ستهم 

ملهامهم كمديرين لل�سركة« 

امل�ساهمة  �سركة  اإدارة  ناط  امل�سرع  اأن  ن�سو�ص  من  ماتقدم  ومفاد 
مبجل�ص اإدارة منتخب وفقا لأحكام القانون رقم 4ل�سنة1974م ونظام ال�سركة 
جواز  مع  �سنوات  ثلث  على  الإدارة  جمل�ص  ع�سو  ولية  مدة  لتزيد  بحيث 
اإعادة انتخابه اأكرث من مرة ، وي�ستثنى من ذلك اأع�ساء جمل�ص الإدارة الذين 
ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وحداتها الإدارية ، اإذ خ�سهم امل�سرع 
باأحكام مغايرة ا�ستبعد مبوجبها قاعدة النتخاب واأحل حملها قاعدة التعيي 
املالية  وزارة  من  تر�سيح  على  بناء  اختيارهم  الوزراء  جمل�ص  يتوىل  حيث   ،
الإدارة  جمل�ص  ع�سو  لولية  معينة  مدة  امل�سرع  يحدد  ومل  املخت�ص  والوزير 
، واإمنا  املنتخب  الإدارة  بالن�سبة لع�سو جمل�ص  النحو الذى قرره  املعي على 
و�سع تنظيما خمتلفا يظل مبقت�ساه ع�سو جمل�ص الإدارة املعي فى من�سبه 
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اإىل اأن يتم  اإعفاوؤه منه بقرار من الوزير ال�سرف على وزارة املالية بعد موافقة 
جمل�ص الوزراء 

امل�سرع م�سلكا مماثل  اأخرى فقد �سلك  ، ومن ناحية  هذا من ناحية 
لدى تناوله مل�ساألة اختيار املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة 
كيفية  اأن بي  ، فبعد  امل�سوؤولية  ال�سركات حمدودة  الإدارية فى  من وحداتها 
تعيي املديرين ملدة حمددة اأو غري حمددة وفقا لعقد تاأ�سي�ص ال�سركة وكيفية 
عزلهم من منا�سبهم ، خ�ص امل�سرع املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو 
اأية وحدة من وحداتها الإدارية فى هذه ال�سركات بحكم خا�ص يطابق متاما 
ما قرره بالن�سبة لأع�ساء جمال�ص اإدارات �سركات امل�ساهمة الذين ميثلون هذه 
فاإنه  ثم  ومن   ، منه  الإعفاء  اأو  املن�سب  فى  التعيي  حيث  من  �سواء  احل�سة 
مل يحدد مدة معينة لولية هوؤلء املديرين والتي ل تنتهى اإل بالإعفاء من 

املن�سب على النحو ال�سالف البيان  .

الذى  للقرار  معينا  �سكل  ي�سرتط  مل  امل�سرع  اأن  القول  نافلة  ومن 
بال�سركات  واملديرين  امل�ساهمة  �سركات  اإدارة  جمال�ص  اأع�ساء  باإعفاء  ي�سدر 
اأية وحدة من وحداتها  اأو  ال�سلطنة  امل�سوؤولية الذين ميثلون ح�سة  حمدودة 
الوزراء، �سدور قرار من  فاإنه يكفى، بعد موافقة جمل�ص  ، ومن ثم  الإدارية 
مديرين  اأو  اإدارة  جمال�ص  اأع�ساء  بتعيي  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير 
اإعفاء ال�سابقي من من�سبهم دون  اأن ذلك ينطوي- �سمنا - على  اإذ  اآخرين، 

حاجة ل�ست�سدار قرار م�ستقل بالإعفاء .

اأنقانون ال�سركات التجارية رقم4 ل�سنة1974م مل  لذلك انتهى الراأي 
ال�ساهمة واملديرين  �سركات  اإدارات  اأع�ساء جمال�ص  يحدد مدة معينة لولية 
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بال�سركات حمدودة امل�سوؤولية الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من 
وحداتها الإدارية ، واأن هذه الولية ل تنتهي اإل ب�سدور قرار بالإعفاء من هذه 

املنا�سب اأو بتعيي اآخرين فيها . 

فتوى رقم)و �س ق/2003/1065/1/20م بتاريخ 2003/7/29م(

--------------------------------

فتاوى المادة رقم )151(

الفتوى االأوىل :

اأن  على  تن�ص  اإليه  امل�سار  4ل�سنة1974م  رقم  القانون  من   )95( املادة 
حتديد  على  ال�سركة  نظام  ين�ص  اإدارة  جمل�ص  امل�ساهمة  �سركة  اإدارة  »يتوىل 
اأع�سائه وعلى مدة وليته ول يجوز اأن يقل عدد اأع�ساء املجل�ص عن ثلثة فى 
�سركات امل�ساهمة املقفلة وعن خم�سة فى �سركات امل�ساهمة العامة، كما ليجوز 

اأن يزيد عدد الأع�ساء فى اأي منهما على اثنى ع�سر ع�سوا.

اإعادة  الأكرث مع جواز  على  �سنوات  الع�سو ثلث  وتكون مدة ولية   
على  القانون  هذا  )132( من  املادة  وتن�ص   ،« مرة..........  اأكرث من  انتخابه 
اأن« متثل ح�سة ال�سلطنة اأو اأي وحدة من وحداتها الإدارية فى جمل�ص اإدارة 
وزارة  تر�سيح من  بناء على  الوزراء  اأكرث يختارهم جمل�ص  اأو  بع�سو  ال�سركة 
املالية والوزير املخت�ص ، ول يجوز اإعفاوؤهم من منا�سبهم اإل مبوافقة جمل�ص 

الوزراء.
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 ويحدد نظام ال�سركة عدد اأع�ساء جمل�ص الإدارة الذين ميثلون ح�سة 
ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وحداتها ، وي�سدر بالتعيي والإعفاء قرار من الوزير 
امل�سرف على وزارة املالية وينتخب باقي اأع�ساء جمل�ص الإدارة وفقا لأحكام هذا 

القانون ونظام ال�سركة .......«.

اإدارة  » يناط  اأن  اإليه على  امل�سار  القانون  املادة )151( من   كما تن�ص 
ال�سركة املحدودة امل�سوؤولية من ال�سركاء اأو من غري ال�سركاء ، ويعي املديرون 
ملدة حمددة اأو غري حمددة وفقا لعقد تاأ�سي�ص ال�سركة اأو مبوجبه ، وبالرغم 
جمعية  من  بقرار  وظيفته  من  مدير  اأى  عزل  يجوز  خمالف  اتفاق  كل  من 

ال�سركاء .

 واإذا كان املدير �سريكا فى ال�سركة فل ي�سرتك بالت�سويت على القرار 
املتعلق بعزله من وظيفته ...«.

تتمثل ح�سة   « اأن  على  القانون  املادة )167/مكررا( من هذا  وتن�ص   
اأكرث  اأو  مبدير  ال�سركة  فى  الإدارية  وحداتها  من  وحدة  اأية  اأو  ال�سلطنة 
املالية والوزير املخت�ص  الوزراء بناء على تر�سيح من وزارة  يختارهم جمل�ص 
ويحدد عقد  الوزراء.  اإل مبوافقة جمل�ص  منا�سبهم  اإعفاوؤهم من  يجوز  ول 
تاأ�سي�ص ال�سركة عدد املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من 
على  امل�سرف  الوزير  من  قرار  والإعفاء  بالتعيي  وي�سدر   ، الإدارية  وحداتها 
وزارة املالية ، ول ترتتب على املديرين املعيني ، كما لترتتب على ال�سلطنة 
مبقت�سى  عليها  من�سو�ص  م�سوؤولية  اأية  الدارية  وحداتها  من  وحدة  اأية  اأو 
اأحكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التى يقومون بها لدى ممار�ستهم 

ملهامهم كمديرين لل�سركة« 
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امل�ساهمة  �سركة  اإدارة  ناط  امل�سرع  اأن  ن�سو�ص  من  ماتقدم  ومفاد 
مبجل�ص اإدارة منتخب وفقا لأحكام القانون رقم 4ل�سنة1974م ونظام ال�سركة 
جواز  مع  �سنوات  ثلث  على  الإدارة  جمل�ص  ع�سو  ولية  مدة  لتزيد  بحيث 
اإعادة انتخابه اأكرث من مرة ، وي�ستثنى من ذلك اأع�ساء جمل�ص الإدارة الذين 
ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من وحداتها الإدارية ، اإذ خ�سهم امل�سرع 
باأحكام مغايرة ا�ستبعد مبوجبها قاعدة النتخاب واأحل حملها قاعدة التعيي 
املالية  وزارة  من  تر�سيح  على  بناء  اختيارهم  الوزراء  جمل�ص  يتوىل  حيث   ،
الإدارة  جمل�ص  ع�سو  لولية  معينة  مدة  امل�سرع  يحدد  ومل  املخت�ص  والوزير 
، واإمنا  املنتخب  الإدارة  بالن�سبة لع�سو جمل�ص  النحو الذى قرره  املعي على 
و�سع تنظيما خمتلفا يظل مبقت�ساه ع�سو جمل�ص الإدارة املعي فى من�سبه 
اإىل اأن يتم  اإعفاوؤه منه بقرار من الوزير ال�سرف على وزارة املالية بعد موافقة 

جمل�ص الوزراء 

امل�سرع م�سلكا مماثل  اأخرى فقد �سلك  ، ومن ناحية  هذا من ناحية 
لدى تناوله مل�ساألة اختيار املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة 
كيفية  اأن بي  ، فبعد  امل�سوؤولية  ال�سركات حمدودة  الإدارية فى  من وحداتها 
تعيي املديرين ملدة حمددة اأو غري حمددة وفقا لعقد تاأ�سي�ص ال�سركة وكيفية 
عزلهم من منا�سبهم ، خ�ص امل�سرع املديرين الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو 
اأية وحدة من وحداتها الإدارية فى هذه ال�سركات بحكم خا�ص يطابق متاما 
ما قرره بالن�سبة لأع�ساء جمال�ص اإدارات �سركات امل�ساهمة الذين ميثلون هذه 
فاإنه  ثم  ومن   ، منه  الإعفاء  اأو  املن�سب  فى  التعيي  حيث  من  �سواء  احل�سة 
مل يحدد مدة معينة لولية هوؤلء املديرين والتي ل تنتهى اإل بالإعفاء من 

املن�سب على النحو ال�سالف البيان  .
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الذى  للقرار  معينا  �سكل  ي�سرتط  مل  امل�سرع  اأن  القول  نافلة  ومن 
بال�سركات  واملديرين  امل�ساهمة  �سركات  اإدارة  جمال�ص  اأع�ساء  باإعفاء  ي�سدر 
اأية وحدة من وحداتها  اأو  ال�سلطنة  امل�سوؤولية الذين ميثلون ح�سة  حمدودة 
الوزراء، �سدور قرار من  فاإنه يكفى، بعد موافقة جمل�ص  ، ومن ثم  الإدارية 
مديرين  اأو  اإدارة  جمال�ص  اأع�ساء  بتعيي  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير 
اإعفاء ال�سابقي من من�سبهم دون  اأن ذلك ينطوي- �سمنا - على  اإذ  اآخرين، 

حاجة ل�ست�سدار قرار م�ستقل بالإعفاء .

اأنقانون ال�سركات التجارية رقم4 ل�سنة1974م مل  لذلك انتهى الراأي 
ال�ساهمة واملديرين  �سركات  اإدارات  اأع�ساء جمال�ص  يحدد مدة معينة لولية 
بال�سركات حمدودة امل�سوؤولية الذين ميثلون ح�سة ال�سلطنة اأو اأية وحدة من 
وحداتها الإدارية ، واأن هذه الولية ل تنتهي اإل ب�سدور قرار بالإعفاء من هذه 

املنا�سب اأو بتعيي اآخرين فيها . 

فتوى رقم)و �س ق/2003/1065/1/20م بتاريخ 2003/7/29م(

---------------------

الفتوى الثانية :

بتاريخ.......    .... رقم  بالكتاب  املنتهية  املتبادلة  الكتب  اإىل  بالإ�سارة 
قانون  من   املادة)15(  يف  " الواردة  اجلهة  "رئي�ص  عبارة  تف�سري  طلب  ب�ساأن 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  هو  وهل   ............. لل�سركة  بالن�سبة  وذلك  املناق�سات 
ال�سركة اأم رئي�سها التنفيذي ،  و مدى جواز  قيام املفو�ص اإليه وفقاً حلكمها 

بتفوي�ص اخت�سا�ساته املفو�ص فيها من عدمه.
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ال�سركة  اأن  يف   - الأوراق  من  يبي  ح�سبما   - الوقائع   وتتلخ�ص 
على  الوقوف  املناق�سات  قانون  تطبيق  عند  عليها  ..................ا�ست�سكل 
حقيقة  املق�سود بعبارة رئي�ص اجلهة الواردة يف املادة )15( من قانون املناق�سات 
التنفيذي  الرئي�ص  يعد  وهل  الداخلية  املناق�سات  جلنة  رئا�سة   به  واملنوط 

لل�سركة اأم رئي�ص جمل�ص اإدارتها.

لذا فاإنكم تطلبون الإفادة بالراأي القانوين. 

ال�سركات رقم 74/4  املادة )151( من قانون  باأن  على ذلك نفيد  ورداً 
من  اأكرث  اأو  مبدير  امل�سوؤولية  املحدودة  ال�سركة  اإدارة  اأنه"تناط  على  تن�ص 

الأ�سخا�ص الطبيعيي ميكن اأن يكونوا من ال�سركاء اأو من غري ال�سركاء. 

اأو  اأو غري حمدودة وفقاً لعقد التاأ�سي�ص  يعي املديرون ملدة حمدودة 
مبوجبه."

بدمج   2007/99 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الأوىل  املادة  وتن�ص 
�سركة م�سفاة �سحار)�ص.م.م(، يف �سركة م�سفاة نفط عمان )�ص.م.م(وتعديل 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/7 بتاأ�سي�ص م�سفاة نفط عمان )�ص.م.م( على اأن " 
تدمج �سركة م�سفاة �سحار)�ص.م.م(، يف �سركة م�سفاة نفط عمان )�ص.م.م( 
وفقاً لأحكام قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه، و يكون م�سمى ال�سركة بعد 

الدمج" ال�سركة العمانية للم�سايف والبرتوكيماويات )�ص.م.م("

تاأ�سي�ص  عقد  يعدل   " اأن  على  املر�سوم  ذات  من  الثالثة  املادة  وتن�ص 
ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي وفقاً لأحكام هذا املر�سوم "

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املناق�سات  قانون  من   )1( املادة  وتن�ص 
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رقم 2008/36 على اأنه" يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات 
التالية املعنى املبي قرين كل منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص خلف ذلك:

هذا  لأحكام  خا�سعة  حكومية  �سركة  اأو  وحدة  اأية   : املعنية  اجلهة 
القانون."

وتن�ص املادة )2( من ذات القانون على اأن "ت�سري اأحكام هذا القانون 
العامة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  للدولة  الإداري  اجلهاز  وحدات  جميع  على 
للحكومة  بالكامل  اململوكة  امل�ستقلة  العتبارية  ال�سخ�سية  ذات  وال�سركات 
با�ستثناء وحدات الأمن والدفاع واأية جهة حكومية اأخرى يرد با�ستثنائها ن�ص 

يف اأي قانون اآخر"

وتن�ص املادة )15( من ذات القانون على اأنه" ا�ستثناًء من ن�ص املادة )8( 
من هذا القانون تتوىل جلنة داخلية يف اجلهة املعنية برئا�سة رئي�ص تلك اجلهة 
اأو من يفو�سه �سلحية املجل�ص بالن�سبة للمناق�سات التي ل تتجاوز قيمتها 

مائتي وخم�سي األف ريال عماين.

للم�سايف  العمانية  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  من   )9( املادة  وتن�ص 
والبرتوكيماويات )�ص.م.م( على اأن" يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�ص مديرين يتم 

ت�سكيله طبقاً لأحكام قانون ال�سركات  التجارية امل�سار اإليه."

اأنه" يقوم وزير النفط والغاز  املادة )10( من ذات العقد على  وتن�ص 
مبقت�سى املادة )9( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/7 باختيار رئي�ص للمجل�ص، 
و  �سلطات  حتديد  املجل�ص  وعلى   ، للرئي�ص  نائب  اختيار  للمجل�ص  يجوز  كما 

اخت�سا�سات كل من الرئي�ص ونائبه)يف حالة اختياره(."
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املديرين  جمل�ص  على   " اأنه  على  العقد  ذات  من   )11( املادة  وتن�ص 
اختيار مدير تنفيذي لل�سركة يكون املوظف التنفيذي امل�سوؤول عنها،..........

....................................................

ي�سرف املدير التنفيذي على الإدارة اليومية لأعمال ال�سركة مراعياً 
الربامج املو�سوعة وامليزانيات امل�سادقة من قبل جمل�ص املديرين........"

�سلطات   " بعنوان  لل�سركة   الأ�سا�سي  النظام  من   )12( املادة  وتن�ص 
بجميع  للقيام  ال�سلطات  كامل  املديرين  "ملجل�ص  اأن  جمل�ص املديرين" على 
الأعمال اللزمة لتنفيذ اأغرا�ص ال�سركة، و ل يحد من هذه ال�سلطات اإل ما 

تن�ص عليه القواني اأو يرد يف عقد التاأ�سي�ص والنظام الأ�سا�سي .

يخول  اأن  الأع�ساء،  باأغلبية  يتخذ  قرار  ومبوجب  املديرين  ملجل�ص 
�سلحياته املتعلقة مبهام حمددة لرئي�سه اأو لأحد الأع�ساء ، كما يجوز له اأن 

يخول هذه ال�سلطات للجنة اأو جلان م�سكلة من اأع�سائه."

"اخت�سا�سات  لل�سركة بعنوان  الأ�سا�سي  النظام  املادة)13( من  وتن�ص 
رئي�ص جمل�ص املديرين" على اأن " رئي�ص جمل�ص املديرين هو رئي�ص ال�سركة 
قرارات جمل�ص  بتنفيذ  يقوم  والذي  الق�ساء،  واأمام  الغري  لدى  الذي ميثلها 
اإ�سراف ومراقبة جمل�ص  ال�سركة حتت  اأعمال  باإدارة  القيام  و عليه  املديرين، 

املديرين."

املخاطبي  نطاق  حدد  قد  امل�سرع  اأن  الن�سو�ص  هذه  مفاد  اإن  وحيث 
باأحكام قانون املناق�سات بوحدات اجلهاز الإداري للدولة والهيئات واملوؤ�س�سات 
العامة وال�سركات اململوك راأ�سمالها بالكامل للحكومة؛ ومل ي�ستثن من ذلك 
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�سوى وحدات الأمن والدفاع وغريها من اجلهات التي يرد ب�ساأنها ن�ص خا�ص، 
ومبوجب اأحكام هذا القانون عرف امل�سرع اجلهة املعنية يف تطبيق اأحكامه باأنها 
اأية وحدة اأو �سركة حكومية خا�سعة لأحكامه، ومبوجب حكم املادة )15( من 
ذات القانون عقد امل�سرع الخت�سا�ص لرئي�ص الوحدة اأو ال�سركة؛اأو من يفو�سه 
- ا�ستثناء من حكم املادة )8( منه - برئا�سة جلنة داخلية تكون لها �سلحية 
 )250،000( قيمتها  تتجاوز  ل  التي  للمناق�سات  بالن�سبة  املناق�سات  جمل�ص 
جلان  بت�سكيل  الخت�سا�ص  له  عقد  كما  عماين،  ريال  األف  وخم�سي  مائتي 
مناق�سات فرعية يف املديريات العامة اأو الدوائر اأو املكاتب التابعة للوحدة اأو 
ال�سركة يف املحافظات واملناطق تتوىل اخت�سا�سات جمل�ص املناق�سات بالن�سبة 
ريال  األف  )50،000(خم�سي  قيمتها  تتجاوز  ل  ؛التي  وغريها  للمناق�سات 

عماين.

�سركة  هي   ............... ال�سركة  اأن  الأوراق  من  البي  اإن  وحيث 
اإدارتها جمل�ص مديرين، بي كل من  حكومية ذات م�سوؤولية حمدودة يتوىل 
عقد تاأ�س�سيها ونظامها الأ�سا�سي ت�سكيله والخت�سا�سات املعقودة له على وفق 
من   )13،12،11،10( املواد  اأحكام  ومبوجب  التجارية،   ال�سركات  قانون  اأحكام 
النظام الأ�سا�سي املذكور فاإن ملجل�ص املديرين كافة ال�سلطات للقيام بالأعمال 
تنفيذي  مدير  اختيار  �سلحيته  بي  ومن  ال�سركة  اأغرا�ص  لتنفيذ  اللزمة 
الربامج  وفق  على  لأعمالها  اليومية  الإدارة  على  الإ�سراف  يتوىل  لل�سركة 
التنفيذي  املوظف  هو  ويكون  قبله  من  عليها  امل�سادق  وامليزانيات  املو�سوعة 
هو  املديرين  جمل�ص  رئي�ص  يعد  املواد  تلك  اأحكام  مبوجب  اأنه  كما  امل�سوؤول، 
رئي�ص ال�سركة والذي ميثلها يف �سلتها بالغري واأمام  الق�ساء ، ومن ثم يكون 

هو رئي�ص اجلهة املعنية يف تطبيق اأحكام قانون املناق�سات .
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لذا انتهى الراأي اإىل : اأن رئي�ص ال�سركة ....."رئي�ص جمل�ص املديرين" 
هو رئي�ص اجلهة املعنية يف تطبيق اأحكام املادة )15( من قانون املناق�سات،  وله 
التفوي�ص يف اخت�سا�سه املن�سو�ص عليه يف تلك  املادة ويف  احلدود املبينة فيها، 
اإليه التفوي�ص يف هذا الخت�سا�ص وذلك نزوًل  باأنه ل يجوز للمفو�ص  علماً 

على الأ�سول العامة يف التفوي�ص.

فتوى رقم: )و �س ق/م و/1/14/ 1586 /2010م( بتاريخ2010/9/22م .

---------------------

فتاوى المادة رقم )155(

الفتوى االأوىل :

اأن املديرين  املادة ) 155 ( من قانون ال�سركات رقم 74/4 على  تن�ص 
اأعمالهم  م�سوؤولون جتاه ال�سركة وال�سركاء والغري عن الأ�سرار الناجتة عن 
واإهمال  غ�ص  اأى  وعن  �سلحياتهم  حدود  تتجاوز  التى  للقانون  ملخالفة 
فى  املتب�سر  ال�سخ�ص  ت�سرف  عدم  عن  وكذلك  مهامهم  اأداء  فى  يرتكبونه 
 ، ال�سابقة  بالفقرة  اأكرث من مدير عمل  م�سوؤولية  ترتبت  اإذا  معينة  ظروف 
املديرين املذكورين  اأن جتعل كل من  التجارية  املنازعات  ويعود للجنة ح�سم 
م�سوؤول عن جزء منها وفقا ملا ترتاأى اللجنة بالنظر اإىل ظروف الق�سية ، و 

اأي ن�ص اأو �سرط يحد من م�سوؤولية املديرين يعترب باطل وكاأنه مل يكن 

حمدودة  �سركة  وهى   ... فى  ال�سريكان  ........هما  من  كل  كان  وملا 
امل�سوؤولية وفى الوقت نف�سه فاإن كل منهما مفو�ص فى الإدارة والتوقيع كما 
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يبي من ال�سهادة ال�سادرة من اأمانة ال�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�سناعة 
بتاريخ 7 / 12 / 1994 م، لذلك فيعترب كل منهما م�سوؤول فى ماله اخلا�ص عن 
تعوي�ص الوزارة عن اإهمالها وتق�سريها فى اأداء م�سوؤولياتها كمديرين لل�سركة 
وميكن ال�سرت�ساد فى هذا ال�ساأن مبا ورد فى احلكم ال�سادر فى الدعوى رقم 
544 ل�سنة 1986 بتاريخ 6/17/ 1992 ، اإذ اأوردت املحكمة اأنها خل�ست اإىل ثبوت 
خطا املدعى عليهما فى الإدارة بالإهمال وعدم املبالة وعدم التب�سر مما اأدى 
بت�سرفاتهما اإىل زيادة ديون ال�سركة ووجوب حلها وت�سفيتها وهذا ال�سرت�ساد 
يوؤكد على ثبوت اإهمال املديرين املذكورين وتق�سريهما فى عدم �سداد الأجرة 
امل�ستحقة للوزارة طوال مدة خم�ص �سنوات وذلك طبقا للعقد املربم فى هذا 
ال�ساأن، ويبي من الأوراق اأنه �سبق لهيئة ح�سم املنازعات التجارية اأن اأخطرت 
ال�سريكي  التنفيذ على  بعدم جواز  م   1992 /  10  /  17 املوؤرخ  بكتابها  الوزارة 
لأن احلكم �سادر �سد ال�سركة وقد مت حلها وت�سفيتها وزوال كيانها القانوين 
باعتماد تقرير امل�سفى ويلزم لإمكان التنفيذ على ال�سركاء ال�سابقي لل�سركة 
التنفيذ  اإقامة دعوى مبتداأه لإثبات م�سوؤولياتهما عن الدين املطالب به ثم 

على ممتلكاتهما .

الوزارة  ترفع  اأن  يقت�سى  الأمر  اأن  اإىل  �سبق  مما  نخل�ص  لذلك 
الدعوى �سد كل املديرين املذكورين وذلك للمطالبة بالتعوي�ص عن اإهمالهما 
وتق�سريهما فى اأداء م�سوؤولياتهما كمديرين م�سوؤولي عن �سركة .............. 
للوزارة  امل�ستحق  الإيجار  ودفع  ال�سركة  التزامات  �سداد  عليهما  يتعي  كان  اإذ 
تنفيذاً للعقد املربم فى هذا ال�ساأن ، ويكون اأداء التعوي�ص من مالهما اخلا�ص 
، ويكون تقدير التعوي�ص باملبالغ املحكوم بها ل�سالح الوزارة فى احلكم ال�سادر 
فى الدعوى رقم 501 ل�سنة 1991 باعتبار اأن ذلك يعترب ركن ال�سرر فى دعوى 
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التعوي�ص .

وفى حالة �سدور احلكم املطلوب يكون للوزارة تنفيذ مقت�ساه طبقا 
لوحدات  امل�ستحقة  املبالغ  من  وغريها  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  لنظام 
اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 32 / 94 وطبقا لأحكام 

اللئحة التنفيذية ال�سادرة مبوجب القرار الوزاري رقم 20 / 94 .

 ) فتوى رقم : و �س ق / م و / 8 / 1 / 607 / 95 فى 1995/6/7 (

---------------------

فتاوى المادة رقم )167(

الفتوى االأوىل :

ال�سكل  �ساأن الإجراءات اللزمة لتغيري  الكتاب رقم فى  اإىل  بالإ�سارة 
الأمر  يقت�سى  وهل  امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  اإىل  ت�سامن  ل�سركة  القانوين 
حتديد  عن  بالإعلن  يكتفي  اأم  للقانون  وفقاأ  احلل  اإجراءات  اتخاذ  �سرورة 
فرتة لتقدم الدائني اإىل الوزارة وفى حالة حدوث خلف يعر�ص الأمر على 
هيئة ح�سم املنازعات التجارية ، اأم ميكن اتخاذ اإجراءات تغيري ال�سكل القانوين 

دون حاجة اإىل اأي من الإجراءات ال�سابقة . 

ويبي من اأحكام قانون ال�سركات التجارية رقم ) 4 / 74 ( اأنها جاءت 
 )2( املادة  فى  املحددة  باأنواعها  ال�سركات  حتويل  تنظم  اأحكام  اأية  من  خلوا 
من نوع اإىل اآخر ، عدا ما ورد فى املادة )167 ( التى ت�سرتط من اأجل حتويل 
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جميع  يتخذ  اأن  تو�سية  اأو  ت�سامن  �سركة  اإىل  امل�سوؤولية  حمدودة  ال�سركة 
اإىل  بهذا ال�ساأن ويلزم لتخاذ قرار بتحويل ال�سركة  ال�سركاء بالإجماع قراراً 
�سركة م�ساهمة اأن يتخذ قرار بهذا ال�ساأن باأكرثية ال�سركاء متثل ثلثة اأرباع 
راأ�ص املال على الأقل ، ولكن مل ترد فى هذه املادة اأو فى غريها اأية اأحكام تنظم 

اإجراءات التحويل امل�سار اإليها .

التجارية  ال�سركات  اأنواع  من  نوع  لكل  اإليه  امل�سار  القانون  حدد  وقد 
املوؤ�س�سي  والتزامات  اإدارتها وحقوق  ، ونظم كيفية  لتاأ�سي�سها  �سروطا معينة 
، ونظم  دائنيها  اأموالها وحقوق  للحفاظ على  اللزمة  ال�سمانات  ، كما كفل 

حالت حلها والإجراءات اللزمة لت�سفيتها .

والتكييف القانوين لتحويل ال�سركة من نوع اإىل اآخر اأنه يعترب اإنهاء 
لل�سركة الأوىل وتاأ�سي�سا ل�سركة جديدة ، وذلك لختلف الأو�ساع القانونية 
لكل نوع عن الآخر ولتباين الأحكام التى يخ�سع لها كل نوع من اأنواع ال�سركات 
ي�ستلزم  اآخر  اإىل  نوع  من  ال�سركة  حتويل  اأن  البيان  عن  وغنى   ، التجارية 
بال�سرورة اتفاق ال�سركاء مما يندرج حتت حكم املادة )14/هـ( التى تعترب اتفاق 

ال�سركاء من الأ�سباب املوجبة حلل ال�سركة .

ويرتتب على ذلك ، وجوب اتخاذ اإجراءات حل ال�سركة الأوىل وت�سفية 
طبقا  اجلديدة  ال�سركة  تاأ�سي�ص  اإجراءات  اتخاذ  ثم  والتزاماتها  حقوقها  كل 

للإجراءات التى يقررها القانون لذلك .

القانوين ل�سركة  ال�سكل  اأنه يجب لتغيري  اإىل  ونخل�ص من ذلك كله 
ت�سامن اإىل �سركة حمدودة امل�سوؤولية ، اأن تتخذ اإجراءات حل وت�سفية �سركة 
�سركة  تاأ�سي�ص  اإجراءات  اتخاذ  ثم   ، لذلك  املقررة  للأحكام  طبقا  الت�سامن 
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حمدودة امل�سوؤولية طبقا لل�سروط والأحكام الواردة فى القانون .  

)فتوى رقم : �س ق /ت/90/1073/1/9 فى 1990/10/6(

---------------------

الفتوى الثانية :

امل�ساهمة  ال�سركة  �ساأن مدى جواز حتويل  الكتاب رقم فى  اإىل  اإ�سارة 
املقفلة اإىل �سركة حمدودة امل�سوؤولية والإجراءات التى تتبع لذلك .

ونفيد اأن قانون ال�سركات التجارية رقم )74/4( حدد اأنواع ال�سركات 
التجارية وو�سع �سروطا معينة لتاأ�سي�ص كل منها ونظم كيفية اإدارتها وحقوق 
اأموالها  على  للحفاظ  اللزمة  ال�سمانات  كفل  كما  املوؤ�س�سي،  والتزامات 
وحقوق دائنيها، وحدد حالت حلها والإجراءات اللزمة لت�سفيتها والتكييف 
اإنهاء لل�سركة الأوىل  اآخر واأنه يعترب  القانوين لتحويل ال�سركة من نوع اإىل 
عن  نوع  لكل  القانونية  الأو�ساع  لختلف  وذلك  جديدة،  ل�سركة  وتاأ�سي�ساً 
الآخر ولتباين الأحكام التى يخ�سع لها كل نوع من اأنواع ال�سركات التجارية، 
وقد جاءت اأحكام القانون خلوا من اأية اأحكام تنظم حتويل ال�سركات باأنواعها 
املختلفة من نوع اإىل اآخر عدا ما ورد فى املادة )167( التى ت�سرتط لتحويل 
جميع  يتخذ  اأن  تو�سية  اأو  ت�سامن  �سركة  اإىل  امل�سوؤولية  حمدودة  ال�سركة 
ال�سركاء بالإجماع قرارا بهذا ال�ساأن، ويلزم لتخاذ قرار بتحويل ال�سركة اإىل 
املال  راأ�ص  اأرباع  ال�سركاء متثل ثلثة  باأكرثية  اأن يتخذ قرار  �سركة م�ساهمة 
على الأقل، ومل ترد فى القانون اأية اأحكام تنظم حتويل الأنواع الأخرى من 
ال�سركات من نوع اإىل اآخر الأمر الذى ي�ستلزم بال�سرورة اتفاق جميع ال�سركاء 
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مما يندرج حتت حكم املادة )14/هـ ( التى تعترب اتفاق ال�سركاء من الأ�سباب 
ال�سركة  اإجراءات حل  اتخاذ  ال�سركة، ويرتتب على ذلك وجوب  املوجبة حلل 
وت�سفية كل حقوقها والتزاماتها ثم اتخاذ اإجراءات تاأ�سي�ص ال�سركة اجلديدة 
طبقا للإجراءات التى حددها القانون لذلك . )كتاب ال�سوؤون القانونية بتاريخ 

1990/10/6م املر�سل اإىل �سعادة وكيل وزارة التجارة وال�سناعة ( .

امل�ساهمة  ال�سركات  اإحدى  حتويل  طلب  على  املبادئ  هذه  وبتطبيق 
املقفلة اإىل �سركة حمدودة امل�سوؤولية فاإن القانون مل ينظم ذلك ومل يرد ن�ص 
اإذا راأت  اأنه يجوز للوزارة -  ب�ساأنه فيكون غري جائز قانونا، وغنى عن البيان 
اأمر  وتنظيم  القانون  لتعديل  اللزمة  الإجراءات  تتخذ  اأن   - ذلك  منا�سبة 

حتويل ال�سركات من نوع اإىل اآخر .

ونخل�ص مما تقدم اإىل عدم جواز حتويل ال�سركة امل�ساهمة املقفلة اإىل 
ال�سركة  اإجراءات حل وت�سفية  امل�سوؤولية، ويلزم لذلك اتخاذ  �سركة حمدودة 
حددها  التى  الإجراءات  اتخاذ  ثم  لذلك  املحددة  للإجراءات  طبقا  امل�ساهمة 

القانون لتاأ�سي�ص �سركة حمدودة امل�سوؤولية .

) فتوى رقم : �س ق / ت /93/360/1/9 فى 1993/3/30 (

---------------------
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قانون
الوكالت التجارية





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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جل�سة يوم االأربعاء الـموافق 2011/6/8م

الطعن رقم 2010/291م الدائـرة التجــارية

وكالة “ الوكالة التجارية”

مع  التفاق  وعدم  مدتها  لنتهاء  التجارية  الوكالة  قيد  �سطب  املوكل  طلب 
الوكيل على جتديد العقد. �سرطه. اإخطار الوكيل بعدم الرغبة يف التجديد يف 
املوعد املتفق عليه بحيث ل تقل مدة الإخطار عن ثلثة اأ�سهر قبل انتهاء مدة 

العقد. عدم الإخطار اأثره. جتدد الوكالة   لذات املدة املتفق عليها يف العقد.

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  التجارّية  الوكالت  قانون  من   )15( املادة 
طلب  على  بناء  الوكالة  قيد  ي�سطب  ))كما  اأنه  على  تن�ص  معدًل  1977/26م 
املوكل لنتهاء مدتها وعدم التفاق مع الوكيل على جتديد العقد �سريطة اأن 
عليه  املتفق  املوعد  يف  التجديد  يف  الرغبة  بعدم  الوكيل  اإخطار  مت  قد  يكون 
بحيث ل تقل مدة الإخطار عن ثلثة اأ�سهر قبل انتهاء مدة العقد واإل اعتربت 

الوكالة جمددة لذات املدة املتفق عليها يف العقد((.

بعدم رغبته يف جتديد  الوكيل  املوكل على  ينّبه  اإذا مل  اأنه  املادة  وموؤدى هذه 
الوكالة قبل انتهائها بثلثة اأ�سهر فاإنها تعترب ممتدة بنف�ص املدة

الوكالة التجارية »اإنهاوؤها«.

الوكالة  اإنهاء  عند  للموكل  امللزمة  التجارّية  الوكالت  قانون  من   )8( املادة 
بتعوي�ص الوكيل عما اأنفقه من اأموال يف �سبيل تنفيذ الوكالة و�سعت مل�سلحة 

الوكيل ول تتعلق بالنظام العام. اأثره. يجوز التفاق على خلفها.
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باملر�سوم  ال�سادر  التجارّية  الوكالت  املادة )8( من قانون  واإن كانت  انه  حيث 
ال�سلطاين رقم 1977/26م معدًل قد األزمت املوكل بتعوي�ص الوكيل عما اأنفقه 
من اأموال يف �سبيل تنفيذ الوكالة اإل اأن هذه املادة قد و�سعت مل�سلحة الوكيل 
يجّرم  امل�سرع مل  اإذ  العام  والنظام  العامة  بامل�سلحة  متعّلًقا  اأمًرا  تت�سمن  ول 

خمالفتها ومن ثّم فاإنه يجوز التفاق بي الوكيل واملوكل على خلفها

--------------------------------------

جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2012/2/15م

الطعن رقم 2011/294م تجاري عليا

وكالة تجارية

ل يجوز للموكل حالة �سريان الوكالة التجارية اأن يقوم بنف�سه اأو يقوم بوا�سطة 
و�سيط بت�سريف خدماته اإل عن طريق الوكيل -خمالفة ذلك ا�ستحقاق الوكيل 

العمولة املتفق عليها.

وحيث اإن املادة )7( من قانون الوكالت التجارّية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 1977/26م وتعديلته تن�ص على اأنه ))ل يجوز للموكل طوال مدة �سريان 
عقد الوكالة اأن يلجاأ اإىل بيع اأو ت�سريف منتجاته اأو ب�ساعته اأو خدماته بنف�سه 
اأو بو�سيط يف ال�سلطنة على غري طريق الوكيل يف حالة املخالفة ي�ستحق الوكيل 
الربح اأو العمولة املتفق عليها بعقد الوكالة عن ال�سفقة التي يربمها املوكل 

بنف�سه اأو عن طريق الو�سيط ولو مل يكن للوكيل جهد يف اإبرامها((.

يقوم  اأن  التجارّية  الوكالة  �سريان  حالة  يف  للموكل  يجوز  ل  اأنه  ذلك  ومفاد 
بنف�سه اأو بوا�سطة و�سيط بت�سريف خدماته اإل عن طريق الوكيل فاإن خالف 

ذلك وقام مبا ذكر فاإّن الوكيل ي�ستحق العمولة املتفق عليها.



المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون





- 191 -

القوانين التجــــــارية

المادة )15(

تعريف الوكاالت التجارية و�سوابط �سطبها

اأحكام قانون الوكالت التجارية  يق�سد بالوكالة التجارية يف تطبيق 
وتعديلته كل اتفاق يعهد مبقت�ساه منتج اأو مورد خارج ال�سلطنة اإىل تاجر 
اأو اأكرث اأو �سركة جتارية اأو اأكرث يف ال�سلطنة ببيع اأو ترويج اأو توزيع ب�سائع 
ومنتجات اأو تقدمي خدمات �سواًء ب�سفته وكيًل اأو ممثًل اأو و�سيطاً للمنتج اأو 
املورد الأ�سلي الذي ل يكون له وجود قانوين يف ال�سلطنة وذلك لقاء ربح اأو 
عمولة - اإخطار جهة الإدارة للموكل الأجنبي بعدم ممانعتها من �سطب قيد 
وكالة ال�سركة املدعية يعد قراراً اإدارياً اأحدث اأثراً يف املركز القانوين لل�سركة 
اآخر - �سدور ذلك القرار باملخالفة  متثل يف حتفيز املوكل على اختيار وكيل 
لأحكام املادة )15( من قانون الوكالت التجارية التي ا�سرتطت لقبول طلب 
املوكل �سرورة انتهاء مدة عقد الوكالة دون التفاق على جتديده خلل مدة 
الإخطار يغدو معه القرار خمالفاً لأحكام القانون - نتيجة ذلك - احلكم بعدم 

�سحة القرار.

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم28ل�سنة3ق.�س بجل�سته 
2004/6/26م �س 339(

-----------------------------------------------------------------





قانون
غرفة تجارة 
وصناعة عمان
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من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون





- 197 -

القوانين التجــــــارية

العاملون بغرفة تجارة و�سناعه عمان لي�سوا موظفون عمانيون :

امل�ستقر عليه فى ق�ساء هذه املحكمة ، اأن مناط اخت�سا�سها بالدعاوى 
املتعلقة باملوظفي العموميي املن�سو�ص عليها فى البنود الثلثة الأوىل من 
قانونها هو ثبوت �سفة املوظف العام لهم ، فاإذا ثبت ل�سخ�ص ما تلك ال�سفه 
فتخت�ص هذه املحكمة بنظر دعواه ، وذلك ب�سرف النظر عما اإذا كان عمانيا 
اأو غري عماين اأو اأن اأداة تعيينه كانت بقرار اإدارى اأو بعقد ، اإذ العربة بتوافر 
�سفة املوظف العام فيه ، اأما اإذا انتفت عنه تلك ال�سفة خرجت تلك الدعاوى 
من اخت�سا�ص املحكمة ودخلت فى اخت�سا�ص الق�ساء العادى – لتحديد �سفة 
املدين  اخلدمة  قانون  فى  الوارد  التعريف  اإىل  ال�ستناد  يتعي  العام  املوظف 
فى  العام  القانون  هو  باعتباره   ،  2004/120 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر 
�سوؤون اخلدمة املدنية بالدولة – القانون ا�سرتط لثبوت �سفة املوظف العام 
يعد  ل  اأنه  ذلك  ويعنى   ، للدولة  الإداري  باجلهاز  عامة  لوظيفة  �سغله  هو 
قانون  اأو�سح   – الإداري  اجلهاز  هذا  وحدات  خارج  يعمل  من  عاما  موظفا 
تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم  75/26 املق�سود 
باجلهاز الإداري للدولة باأنه )جمل�ص الوزراء والوزارات وما يتبعها من اأجهزة 
اإدارية وفنية ، واملجال�ص املتخ�س�سة وما يتبعها من اأجهزة اإدارية وفنية ، واأية 

وحدة تنفيذية واأخرى ت�ستمد �سلطاتها من الدولة( .

تطبيق : 

غرفة جتارة و�سناعة عمان ل تعد من وحدات اجلهاز الإداري للدولة 
، حيث اأنها وفقا للفقرة )اأ( من املادة )2( من قانونها هى موؤ�س�سة ذات نفع عام 
ولي�ص من الوزارات والهيئات اأو املوؤ�س�سات العامة اأو غريها من الوحدات التي 
ي�سملها تعريف اجلهاز الإداري للدولة – مالية الغرفة وفقا للمادة )13( من 
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قانونها ل ت�ستمدها من املوازنة العامة للدولة ول تدرج فيها ، واإمنا تتكون من 
الر�سوم وال�سرتاكات التى حت�سلها ،ومن ريع اإ�سداراتها وا�ستثمارات اأموالها 
ت�سرى  ل  خا�سة  تنظيمية  لوائح  موظفيها  �سوؤون  تنظم  وكذلك   ، وغريها 
يرد ن�ص خا�ص فيها  العام فيما مل  للموظف  املقررة  العامة  القواعد  ب�ساأنها 
اأن املوظفي العمانيي يخ�سعون لقانون التاأمينات الجتماعية  ، ف�سل عن 
، وهو ما يدل  بالغرفة  املوظفي  �سوؤون  املادة )106( من لئحة  وفقا لأحكام 
على اأنه ت�سرى فى �ساأنهم القواعد املنظمة ل�سوؤون العمل بالقطاع اخلا�ص ، 
وبالتاىل فاإنه فى �سوء ما تقدم ل يعد موظفو الغرفة من املوظفي العموميي 

الذين تخت�ص حمكمة الق�ساء الإداري بنظر دعاواهم .

) حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 292 ل�سنة 8  ق �س ال�سادر 
بجل�سة 2008/6/16 ، مج �سنة 2007-2008 �س 475 (  

 



الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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---------------------

فتاوى المادة رقم )2(
الفتوى االأوىل :

بالإ�سارة اإىل كتاب معاليكم رقم : .........املوؤرخ..........املوافق....... 
جتارة  غرفة  موظفي  اإخ�ساع  جواز  مدى  حول  القانوين  الراأي  طلب  ب�ساأن 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  لقانون  عمان  و�سناعة 

العمانيي بدًل من قانون التاأمينات الجتماعية.

اإىل  ورد  اأنه  ـ يف  الأوراق  ـ ح�سبما يبي من  املو�سوع  وقائع  وتتلخ�ص 
�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية كتاب معايل وزير التجارة وال�سناعة 
املوقر رقم..... املوؤرخ ..... مت�سمناً طلب غرفة جتارة و�سناعة عمان اإخ�ساع 
احلكومة  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�سات  لقانون  موظفيها 
الن�سو�ص  �سوء  يف  واأنه  الجتماعية،  التاأمينات  قانون  من  بدًل  العمانيي 
الواردة بقانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيي 
العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  ونظام  رقم86/26  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 وقانون غرفة جتارة و�سناعة عمان 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22 والتي ذكرمت بع�ساً منها يف كتابكم 
امل�سار اإليه، فقد ثار الت�ساوؤل حول مدى جواز اإخ�ساع موظفي الغرفة لقانون 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيي بدًل من قانون 
التاأمينات الجتماعية يف �سوء ما اأبديتموه ب�ساأن الطبيعة القانونية للغرفة 
�سالف  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  �سريان نظام  قانونها وعدم  اأحكام  يف �سوء 
قانون  يف   « عامة  موؤ�س�سة   « عبارة  ورود  عدم  ظل  يف  عليها،ل�سيما  الإ�سارة 
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الغرفة وعدم ا�ستناده لقانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم 
وعدم  اإليه،  امل�سار  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئات  ونظام   75/26 رقم  ال�سلطاين 
ت�سمنه م�ساهمة الدولة بتخ�سي�ص بند يف امليزانية العامة للدولة كمورد من 
موارد الغرفة، ف�سًل عن ا�ستمرار تطبيق قانون التاأمينات الجتماعية ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/122 والذي ل ي�سري على وحدات اجلهاز الإداري 
من  مايلزم  لإجراء  توطئة  ال�ساأن  هذا  يف  الراأي  معاليكم  وتطلبون  للدولة، 

درا�سة وتكاليف مالية لإخ�ساع موظفي الغرفة لقانون املعا�سات امل�سار اإليه.

ورداً على ذلك نفيد باأن املادة )1( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد 
اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 
العمانيي  املوظفي  جميع  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سرى   »: اأن  على  تن�ص 
العاملي باجلهاز الإداري للدولة وي�سغلون وظائف دائمة، ول ت�سرى ب�ساأنهم 

قواني اأو مرا�سيم خا�سة باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ».

ال�سادر  للدولة  الإداري  اجلهاز  تنظيم  قانون  من   )1( املادة   وتن�ص 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 75/26 واملعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 76/13 على 
اأن: » يق�سد باجلهاز الإداري للدولة جمل�ص الوزراء ، والوزارات ومايتبعها من 
اأجهزة اإدارية وفنية ، واملجال�ص املتخ�س�سة ومايتبعها من اأجهزة اإدارية وفنية 

، واأية وحدات تنفيذية اأخرى ».

وتن�ص املادة )2( من نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم 
واملوؤ�س�سات  العامة  والهيئات  الهيئات  تن�ساأ   « اأن  على   91/116 رقم  ال�سلطاين 
وتتمتع   ، العتبارية  ال�سخ�سية  لها  وتكون   ، �سلطاين  مبر�سوم  العامة 
باإن�سائها  ال�سادر  واملر�سوم  النظام  هذا  حدود  يف  والإداري  املايل  بال�ستقلل 
التي  ، وتخ�سع لإ�سراف اجلهة  للدولة  الإداري  ، وتعترب من وحدات اجلهاز 
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يحددها مر�سوم اإن�سائها ». 

ال�سادر  عمان  و�سناعة  جتارة  غرفة  قانون  من   )2( املادة  وتن�ص 
نفع  ذات  موؤ�س�سة  الغرفة  اأ-   «  : اأن  على   2007/22 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
عنها  والدفاع  وتنميتها  وال�سناعية  التجارية  امل�سالح  تنظيم  اإىل  تهدف  عام 

ومتثيلها يف خمتلف املجالت.

 ب - تتمتع الغرفة بال�سخ�سية العتبارية.........«

وتن�ص املادة )4( من ذات القانون على اأن: » تتوىل الغرفة ما يلي :

اأـ  جمع القواني والأنظمة والأعراف والعادات واملعلومات والإح�ساءات املتعلقة 
وتقدميها  وتبويبها  وت�سنيفها  ومتحي�سها  وال�سناعية  التجارية   بالأن�سطة 
وما ت�ستخل�سه من نتائج واآراء للحكومة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة.....ب ـ 1ـ 
ت�سجيل الأع�ساء العاملي يف القطاع اخلا�ص بالأن�سطة التجارية وال�سناعية 

وت�سنيفهم وتوزيعهم اإىل فئات.2ـ .... 3ـ.... ، .... »

كما تن�ص املادة )5( من ذات القانون على اأن: » يجوز للغرفة ممار�سة الآتي :

ـ الت�سال مبا�سرة بوحدات اجلهاز الإداري للدولة وما يف حكمها للح�سول  اأ 
�سمن  وتقع  الغرفة  باأعمال  تتعلق  ومعلومات  بيانات  من  اإليه  ماحتتاج  على 

اخت�سا�ساتها. ب ـ ........ ج ـ ......  د ـ................ هـ- .........«. 

وتن�ص املادة )13( من ذات القانون على اأن :« اأ-1- تتكون موارد الغرفة 
من ر�سوم الت�سجيل وال�سرتاك ال�سنوي وال�سهادات وامل�ستندات التي ت�سدرها 
والعرائ�ص  التوقيعات  على  الت�سديق  ر�سوم  ومن  عليها  ت�سادق  اأو  الغرفة 
والتاأ�سري على الدفاتر التجارية وغري ذلك من الر�سوم التي ت�ستوفيها الغرفة 
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امل�سار  الر�سوم  تعي   -2 بها......  املتعلقة  الأنظمة  واأحكام  ن�سو�ص  مبوجب 
اللئحة  ثابتة ين�ص عليها يف  اأ�س�ص  البند)1( ويحدد مقدارها على  اإليها يف 

التنفيذية اأو ت�سدر بها قرارات من املجل�ص.3.....4-.....5-.....«

  وتن�ص املادة )1( من قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي 
احلكومة العمانيي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/26 على اأن :«ت�سرى 
اأحكام هذا القانون على جميع املوظفي العمانيي العاملي باجلهاز الإداري 
للدولة وي�سغلون وظائف دائمة ، ول ت�سرى ب�ساأنهم قواني اأو مرا�سيم خا�سة 

باملعا�سات اأو مكافاآت ما بعد اخلدمة ».

جتارة  غرفة  قانون  من   )2( املادة  حلكم  وفقاً  اأنه  تقدم  مما  وامل�ستفاد 
و�سناعة عمان تعترب الغرفة موؤ�س�سة ذات نفع عام ت�سهم يف تنظيم مرفق عام 
والدفاع  وتنميتها  به من م�سالح  يرتبط  وما  وال�سناعة  التجارة  وهو مرفق 
معنوية  �سخ�سية  منحها  قد  امل�سرع  واأن   ، املجالت  �ستى  يف  ومتثيلها  عنها 
والقدر اللزم من ال�ستقلل ، واأوكل اإليها جملة من الخت�سا�سات ما ميكنها 
والعادات  والأنظمة  القواني  ذلك جمع  ، ومن  لها  امل�سندة  باملهام  القيام  من 
ومنح  وال�سناعية  التجارية  بالأن�سطة  املتعلقة  والإح�ساءات  واملعلومات 
ال�سهادات ذات ال�سلة بهذه الأن�سطة وامل�سادقة عليها وفح�ص ال�سلع والتدقيق 
يف اخلدمات املتنازع عليها وتقدمي املعلومات الأ�سا�سية لل�سلع املتداولة وحتديد 
اأتاح  كما   ، وال�سناعية  التجارية  املن�ساآت  ومتثيل  وال�سناعي  التجاري  العرف 
اأجل احل�سول  القانون للغرفة الت�سال بوحدات اجلهاز الإداري للدولة من 

على البيانات واملعلومات اللزمة ملبا�سرة مهامها.

من  هي  العام  النفع  ذات  املوؤ�س�سات  اأن  فقهاً  عليه  امل�ستقر  اإن  وحيث 
اأ�سخا�ص القانون اخلا�ص واإن عوملت اأموالها معاملة الأموال العامة من حيث 
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احلماية القانونية املقررة لها يف �سوء اأهمية الدور والخت�سا�سات املنوطة بها 
، وتختلف املوؤ�س�سات ذات النفع العام عن املوؤ�س�سات العامة حيث تعترب الأخرية 
وفقاً حلكم املادة )2( من نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة من وحدات اجلهاز 
الإداري للدولة ، وملا كان قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان قد ن�ص �سراحة 
على اأن الغرفة تعد موؤ�س�سة ذات نفع عام ، ومن ثم فاإن امل�سرع بذلك يكون قد 
قطع اأي خلف ميكن اأن يثور حول الطبيعة القانونية لها ومدى اعتبارها من 
اأ�سخا�ص القانون العام اأو من اأ�سخا�ص القانون اخلا�ص ، وذلك بالتاأكيد على 
اأ�سخا�ص القانون اخلا�ص، وبالتايل  اأنها موؤ�س�سة ذات نفع عام ، ومن ثم من 

لي�ست من وحدات اجلهاز الإداري للدولة باملعنى امل�سار اإليه.  

ومما يوؤكد اأن الغرفة من اأ�سخا�ص القانون اخلا�ص ولي�ست من وحدات 
اجلهاز الإداري  اأن املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22 باإ�سدار قانون غرفة جتارة 
و�سناعة عمان مل ي�سر يف ديباجته اإىل قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ، 
ول اإىل قانون الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ، ول اإىل القانون املايل، كما اأن املادة 
الت�سال مبا�سرة  للغرفة  اأجازت  قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان  )5( من 
بوحدات اجلهاز الإداري للدولة وما يف حكمها للح�سول على ما حتتاج اإليه من 
بيانات ومعلومات تتعلق باأعمال الغرفة وتقع �سمن اخت�سا�ساتها ، ولو كانت 
اإرادة امل�سرع قد اجتهت اإىل اعتبار الغرفة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة 
ملا كان هذا الن�ص بح�سبان اأن وحدات اجلهاز الإداري للدولة تقوم بالت�سال 
ببع�سها مبا�سرة للح�سول على ما حتتاجه من بيانات ومعلومات دون حاجة 

اإىل ن�ص �سريح يقرر ذلك.

ول ينال مما تقدم اأن رئي�ص جمل�ص اإدارة الغرفة وبع�ص الأع�ساء يعينون 
الخت�سا�سات  �سوء  عمان يف  و�سناعة  اأن غرفة جتارة  اأو  �سلطاين،  مبر�سوم 



- 206 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

املعقودة لها تقوم على مرفق عام هو رعاية م�سالح منت�سبي الغرفة ، اأو اأنها 
تقوم بتح�سيل ر�سوم نظري ما تقدمه من خدمات �ساأنها يف ذلك �ساأن وحدات 

اجلهاز الإداري للدولة ، اإذ اأن ذلك مردود عليه بالآتي :

ــ ففيما يتعلق بتعيي رئي�ص جمل�ص اإدارة الغرفة وبع�ص اأع�سائها مبر�سوم 
على  الدولة  ورقابة  اإ�سراف  قبيل  من  يكون  اأن  يعدو  ل  فذلك  �سلطاين 

اجلهات ذات النفع العام.

وحدات  �ساأن  �ساأنها  عام  مرفق  على  تقوم  الغرفة  باأن  يتعلق  فيما  واأما  ــ 
اجلهاز الإداري للدولة فلي�ص ثمة اأثر للمرفق العام على طبيعة ال�سخ�ص 
اأو  ال�سخ�ص  هذا  يكون  فقد   ، �سوؤونه  على  القائم  اجلهاز   اأو  العتباري 
العامة  واملوؤ�س�سات  العامة  كالهيئات  العام  القانون  اأ�سخا�ص  من  اجلهاز 
يكون  قد  كما   ، كالوزارات  الأخرى  الإداري  اجلهاز  وحدات  من  وحدة  اأو 
القائمة على مرفق الت�سالت  القانون اخلا�ص كال�سركات  اأ�سخا�ص  من 
ومرفق الكهرباء وال�سركات املمنوحة امتياز اإدارة اأحد املوانئ اأو املطارات 
اأنها قائمة  القانون اخلا�ص رغم  اأ�سخا�ص  ولي�ص ثمة �سك يف كونها من 

على مرفق عام.

ــ واأخرياً فيما يتعلق مبا حت�سله الغرفة من مبالغ ت�سمى » ر�سوم » وفقاً 
لقانونها نظري ما تقدمه من خدمات وما ت�سدره من �سهادات وم�ستندات 
ولي�ص  اخلدمات  لتلك  مقابًل   يكون  اأن  يعدو   فل   ، عليها  امل�سادقة  اأو 
القانون  يف  عليه  املن�سو�ص  الكلمة  لهذه  ال�سطلحي  باملعنى  ر�سوماً 
املايل، اآية ذلك اأن امل�سرع يف كثري من القواني ا�ستعمل كلمة » الر�سوم » 
املقابل دون املعنى ال�سطلحي  اأي  اللغوي  ومل يق�سد فيها �سوى املعنى 
تتقا�ساه وحدات  التي  املايل  املقابل  اأي  املايل  القانون  عليه يف  املن�سو�ص 
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اجلهاز الإداري للدولة نظري ما تقدمه من خدمات ويعد مورداً من موارد 
اخلزانة العامة للدولة ، من ذلك على �سبيل املثال ما ورد الن�ص عليه يف 
ال�سلطاين  املادة )58( مكرراً من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم 

رقم 2004/120 معدًل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/115.   

من  عمان  و�سناعة  جتارة  غرفة  اعتبار  اإىل  الراأي  انتهى  لذلك 
قانون  لأحكام  بها  العاملون  يخ�سع  ل  ثم   ومن  اخلا�ص   القانون  اأ�سخا�ص 
معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي احلكومة العمانيي ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 26 / 86.  

فتوى رقم )و �س ق /م و / 21 / 1 /2012/710( بتاريخ 2012/4/8م

---------------------





قانون
شركات التآمين





المبادئ الصادرة عن أحكام 
المحكمة العليا 

من عام 2006م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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جل�سة يوم االأربعاء الموافق 2006/2/15م

الطعن رقم 2005/132م تجاري عليا

تاأمين على الحياة

�سركات  قانون  ويحكمها  جتارية  اأعماًل  تعد  باأنواعها  -التاأمينات 
هو  احلياة  على  التاأمي   . �سنوات  ع�سر  التقادم  مدة    . ذلك  اأثر   . التاأمي 
عقد يتعهد مبوجبه املوؤمن  باأن يوؤدى مبلغاً من املال اأو  مرتباً مدى احلياة  
للم�ستفيد يف مقابل اأق�ساط عند موت املوؤمن على حياته اأو عند بقائه حياً بعد 
مدة معينة . اإختلف التاأمي على احلياة عن التعوي�ص الوارد بقانون  تاأمي 

املركبات فى عدة اأوجه منها التقادم.

-اإن التاأمينات باأنواعها املختلفة تعد اأعماًل جتارية وفقاً للمادة 9 فقرة 
13 من قانون التجارة وبذلك حتكم باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 اخلا�ص 

باإ�سدار قانون �سركات التاأمي وتعديلته وتكون مدة التقادم ع�سر �سنوات.

مقابل  يف  املوؤمن  مبوجبه  يتعهد  عقد  هو  احلياة  على  التاأمي  -اإن 
اأق�ساط باأن يدفع لطالب التاأمي اأو ل�سخ�ص ثالث مبلغاً من املال عند موت 
اأن  اإما  التاأمي  بعد مدة معّينة. ومبلغ  بقائه حياً  اأو عند  املوؤمن على حياته 
مدى  مرتباً  اإيرادا  يكون  اأن  واإما  واحدة  دفعة  للدائن  يوؤدى  مال  راأ�ص  يكون 
حياة الدائن وذلك بح�سب ما يتفق عليه الطرفان يف وثيقة التاأمي ومن ثم 
به من عدة  املحتج  املركبات  تاأمي  بقانون  الوارد  التعوي�ص  فهو يختلف عن 

اأوجه من �سمنها مدة التقادم.

--------------------------------------------
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جل�سة يوم ال�سبت الموافق 2006/5/13م

الطعن رقم 2006/29م  مدني ثانية عليا

تاأمين 

-لي�ص ل�سركة التاأمي اأن تتحلل من م�سوؤوليتها جتاه املوؤمن له بحجة 
اإخفائه معلومات جوهرية اإن كان باإمكانها الك�سف عنها بال�سوؤال عند توقيع 

العقد.

-من واجب املطعون �سدها ب�سفتها امللزمة بتغطية اخلطر اأن ت�ستجلي 
طبيعة العمل اإذا كان موؤثراً يف تقديرها للق�سط اأو حتى قبول تغطية اخلطر، 
فاإن مل تفعل رغم قدرتها، فاإنه ل ي�سعها اأن تتحلل من م�سوؤوليتها جتاه املوؤمن 
له بحجة اإخفائه معلومات جوهرية وموؤثرة كان يجب عليها وباإمكانها ك�سف 

�سرتها واإماطة اللثام عنها عند توقيع العقد.

-------------------------------------------------

جل�سة االأربعاء 17 /2010/2م

في الطعن رقم 2009/150م تجاري عليا

تاأمين. 

التاأمي على احلياة ل يلزم املوؤمن له اإخطار املوؤمن بجميع الظروف 
امل�ستقبلية التي تهدد حياته ، اإعادة الوثيقة ال�سابقة بعد توقيفها لعدم �سداده 
لعدم  ببطلنها  التذرع  للموؤمن  لي�ص   موؤداه  جديدة  وثيقة  تعد  ل  الق�سط 

الف�ساح عن بيان املخاطر .
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اأن التاأمي على احلياة يقت�سي بطبيعته باأل يلتزم  من املقرر قانوناً 
املوؤمن له باإخطار املوؤمن بجميع الظروف لأنه اإمنا اأمـّن على حياته من هذه 
الظروف بالذات وقبل املوؤمن اأن يوؤمنه عن الظروف القائمة وامل�ستقبلية التي 
تهدد حياته باخلطر ، ملا كان ذلك وكان الثابت باأوراق الدعوى اأن املوؤمن عليه 
 2226548 رقم  حتت  1991/4/25م  بتاريخ  احلياة  على  تاأمي  وثيقة  حرر  قد 
يف  تنتهي  الوثيقة  واأن  الوثيقة  حترير  تاريخ  ذات  يف  بالبيانات  بالإدلء  وقام 
بتاريخ  عليه  للموؤمن  الطاعنة  من  املر�سل  للخطاب  طبقاً  2007/5/25م 
 2226548 رقم  حتمل  التي  التاأمي  وثيقة  باأن  اإخطاره  تت�سمن  2003/4/6م 
اأنه مت حترير  الطاعنة من  فاإن ما تدعيه  ، ومن ثم  تنتهي يف 2007/5/25م 
هو  التاريخ  هذا  اأن  ذلك   ، �سحيح  غري  2002/10/17م  بتاريخ  جديدة  وثيقة 
اإعادة الوثيقة ذاتها اإىل ال�سريان بعد اأن مت اإيقافها لتاأخر املوؤمن عليه يف دفع 
الأق�ساط ، ومن ثم فل يجوز للطاعنة التذرع بالتقارير الطبية اللحقة على 
اأن م�سئوليتها تتحقق عن الأخطار  املوؤمن عليه ذلك  اأدىل بها  التي  البيانات 
امل�ستقبلية التي يتعر�ص لها املوؤمن عليه ، واإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا 
طبق  قد  يكون   ، احلياة  على  التاأمي  بولي�سة  بقيمة  الطاعنة  واألزم  النظر 

�سحيح القانون ويكون النعي عليه ب�سببي الطعن على غري اأ�سا�ص .





المبادئ الصادرة عن أحكام 
محكمة القضاء اإلداري

من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون
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المادة )2(

تراخي�س – اأعمال التاأمين – مبا�سرتها دون الح�سول على ترخي�س بذلك من 
جهة االخت�سا�س – اأثره :

تن�ص املادة )2( من قانـون �سـركات التاأمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم )79/12( على اأنه: “ 1- ... ل يجوز اأن ميار�ص اأعمال التاأمي يف �سلطنة 
عمان اإّل �سركة تكون قد ا�ستوفت املتطلبات التالية ) ويطلق عليها فيما بعد: 

�سركة تاأمي(: 

اأ ـ ... . 

اأعمال  عن  امل�سوؤولة  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  لها  ترخ�ص  اأن  ـ  ب 
التاأمي ... مبمار�سة كل اأو اأي من اأنواع التاأمي املن�سو�ص عليها يف املادة )1( 

من هذا القانون . ... . ج ـ ... “.

وتن�ص املادة )54( مكررا من القانون املذكور على اأنه : “ يخول �ساغلوا 
الرئي�ص  مع  بالتفاق  العدل  وزير  من  قرار  ب�ساأنها  ي�سدر  التي  الوظائف 
التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال �سفة ال�سبطية الق�سائية يف تطبيق اأحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له “ . 

باملر�سوم  ال�سادر  املال  راأ�ص  �سوق  قانون  من   )48( املادة  تن�ص  كما 
ل�سوق  العامة  – الهيئة  الهيئة  “ تتوىل  اأنه:  على   )98/80( رقم  ال�سلطاين 

املال – ما يلي :

1 ـ ... . 2- ... . 3- ... . 4- ... . 5- الإ�سراف على �سركات التاأمي .  
. “ ... -6
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وتن�ص املادة )60( من القانون الأخري على اأنه : “ اأ- للهيئة �سلحية 
اأي �سخ�ص  اإجراء التحقيقات كلما راأت ذلك �سرورياً عند وقوع خمالفة من 
ب-   .  ... ت�سدرها.  التي  التعليمات  اأو  الداخلية  اللوائح  اأو  القانون  لأحكام 
تتوىل اجلهة املخت�سة بالهيئة اإجراء التحقيقات اللزمة يف املخالفات املحالة 
من الرئي�ص التنفيذي ، ولها دعوة املخالف ل�ستجوابه وال�ستماع اإىل اأقواله 

ولها ا�ستدعاء من ت�ساء ل�سماع اأقواله يف املو�سوع .  ...” .

من  بقرار  ت�سكل   “ اأنه:  على  ذاته  القانون  من   )61( املادة  وتن�ص 
جمل�ص اإدارة الهيئة جلنة التظلمات بع�سوية اثني من رجال الق�ساء بوظيفة 
قا�سي حمكمة ابتدائية اأول على الأقل ير�سحهما وزير العدل وتكون الرئا�سة 

لأقدمهما وع�سو اآخر تر�سحه غرفة جتارة و�سناعة عمان .

وتخت�ص اللجنة بالنظر يف التظلمات التي يقدمها اأ�سحاب ال�ساأن من 
القرارات التي ت�سدر من الوزير اأو الرئي�ص اأو الهيئة ... ويكون ميعاد التظلم 

من القرار ثلثي يوماً من تاريخ الإخطار به ... “ .

من  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  – ي�سكل  “ اأ   : اأنه  على   )63( املادة  وتن�ص 
ي�سند  فيما  الف�سل  تتول  وع�سوين  رئي�ص  من  تاأديبية  جلنة  اأع�سائه  بي 
والتابعي  اجلهــات  هذه  ووكلء  الهيئة  ورقابة  لإ�سراف  اخلا�سعة  للجهات 
�سركات  وقانون  التجارية  ال�سركات  وقانون  القانون  لهذا  خمالفات  من  لها 
التاأمي وقانون تاأمي املركبات واللوائح والتعليمات املنفذة لها وتوقيع اأي من 

اجلزاءات الآتية :

1- التنبيه.

2- الإنذار .
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 3- غرامة ل تزيد على )5000( ريال عماين .

 4- الوقف عن العمل يف ال�سوق ملدة ل تزيد على ثلثة اأ�سهر .

 5- ال�سطب النهائي من ع�سوية ال�سوق .

ميعاد  بفوات  نهائية  بعد �سريورتها  اإّل  اللجنة  قرارات  تنفذ  ول   ...
الطعن املن�سو�ص عليه يف البند )ب( من هذه املادة اأو الف�سل يف الطعن . ... . 

   ب- يجوز الطعن يف قرارات اللجنة التاأديبية اأمام جلنة التظلمات 
خلل 30 يوماً من تاريخ تبليغها اإىل �ساحب ال�ساأن ، ويكون قرار اللجنة يف 

.  “ هذا الطعن نهائياً 

كذلك تن�ص املادة )1( من القرار رقم )خ/2007/31( ب�ساأن متطلبات 
ترخي�ص  على  احل�سول  يجب   “ اأنه:  على  التاأمي  اأعمال  مزاولة  ترخي�ص 
ويجب  املال،  ل�سوق  العامة  الهيئة  من  ال�سلطنة  يف  التاأمي  اأعمال  مبزاولة 
جميع  به  مرفقاً  الهيئة  اإىل  بطلب  التقدم  الرتخي�ص  هذا  على  للح�سول 

البيانات وامل�ستندات املوؤيدة لذلك ... “ .

يف  التاأمي  اأعمال  نظم  القانون  اأن  املتقدمة  الن�سو�ص  من  وي�ستفاد 
العامة  الهيئة  ال�سلطنة واأوجب ملبا�سرتها احل�سول على ترخي�ص بذلك من 
ل�سوق املال باعتبارها اجلهة امل�سرفة على �سركات التاأمي العاملة يف ال�سلطنة، 
به منها  التاأمي دون ترخي�ص م�سبق  اأعمال  باأي عمل من  القيام  اأن  واعترب 
يف  للنظر  تاأديبية  جلنة  ت�سكيل  بالهيئة  واأناط  القانون،  لأحكام  خمالفة 
املخالفات التي تن�سب لل�سركات التي تخ�سع لإ�سرافها ومنها �سركات التاأمي، 
وتوقيع العقوبات التي اأجاز للجنة توقيعها املن�سو�ص عليها باملادة )63( من 
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اأمام جلنة  التاأديبية  اللجنة  قرارات  الطعن يف  واأجاز  املال،  راأ�ص  �سوق  قانون 
يف  البت  يف  قرارها  واعترب  ق�سائي،  اخت�سا�ص  ذات  جلنة  وهي  التظلمات، 

التظلم املقدم اإليها من قرار اللجنة التاأديبية نهائياً.

اأن  الدعوى  اأوراق  من  يتبيمَّ  املاثلة  احلالة  على  م  تقدمَّ ما  وبتطبيق 
من  عمل  مبمار�سة  امل�ستاأنفة  ال�سركة  بقيام  علمت  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة 
اأعمال التاأمي التكافلي اأو التعاوين بالتعاون مع مكتبة ال�ستقامة، وذلك دون 
اإطار دورها الإ�سرايف والرقابي  احل�سول على ترخي�ص بذلك من قبلها، ويف 
على �سركات التاأمي وجهت فريق ال�سبط الق�سائي لديها بالذهاب اإىل املكتبة 
املذكورة لإجراء عملية تاأمي تكافلي )تاأمي على مركبة(، وقام موظف املكتبة 
بتوفري ا�ستمارة ت�سجيل لهذه اخلدمة ت�سمنت �سروط التاأمي التكافلي التابع 
من  املكتبة  تاأخذها  ريالت  ع�سرة  مقدارها  عمولة  مقابل  امل�ستاأنفة،  لل�سركة 
اأجل اإ�سافة ا�سم العميل ملجموعة التاأمي التكافلي، مع ترحيل هذا املبلغ اإىل 
ال�سركة لو�سعه يف �سندوق امل�سرتكي بالتاأمي التكافلي، ثم قام فريق ال�سبط 
بعد ذلك بزيارة فرع ال�سركة امل�ستاأنفة بدار�سيت و�سلم ا�ستمارة ال�سرتاك يف 
خم�سة  وقدره  مبلغ  باحت�ساب  قام  الذي  املخت�ص  للموظف  التكافلي  التاأمي 
و�ستون رياًل مت دفعها من قبل فريق ال�سبط واأخذ اإي�سال بذلك مكتوب عليه 
ذلك  اإثر  وعلى  اللزمة،  التاأمي  وثيقة  مع  الجنليزية  باللغة  )التعاوين( 
اإحالة املخالفة املن�سوبة لل�سركة اإىل اللجنة التاأديبية املخت�سة بالهيئة  تقرر 
التي قامت بالنظر يف تلك املخالفة يف اجتماعها بتاريخ 2009/11/25م الذي 
ح�سره ممثل ال�سركة القانوين امل�ست�سار اأ�سامة عبيد، حيث طلبت منه اللجنة 
القيام باإجراء حتقيق �سامل عن مو�سوع املخالفة وتقدميه لها، وحتديد عدد 
قامت  كما  التعاوين،  التاأمي  ب�ساأن  ال�ستقامة  مكتبة  من  ال�سادرة  الوثائق 
2010/4/17م  بتاريخ  امل�ستاأنفة  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  با�ستدعاء  اللجنة 
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واأجرت حتقيقاً معه يف �ساأن املخالفة املن�سوبة لل�سركة املدعية، وانتهى الأمر 
اإىل �سدور القرار رقم )2010/5( بتوقيع غرامة مالية على ال�سركة امل�ستاأنفة 
قدرها )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ملخالفتها املادتي )2 و 49( من قانون 
تنظيم  ب�ساأن   )2007/31/ )خ  رقم  القرار  من   )1( واملادة  التاأمي،  �سركات 
متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمي ، فتظلمت ال�سركة من ذلك القرار 
اأمام جلنة التظلمات بالهيئة التي اأ�سدرت قرارها رقم )2010/7( املطعون فيه 

بتاريخ 2010/10/13م برف�سه وتاأييد قرار اللجنة التاأديبية.

بالهيئة  الق�سائية  ال�سبطية  فريق  اأن  تقدم  مما  الثابت  اإن  وحيث 
العامة ل�سوق املال اأثبت �سحة املخالفة حمل الدعوى املن�سوبة لل�سركة العمانية 
املتحدة للتاأمي )امل�ستاأنفة(، كما اأن اإدارة الإدعاء العام مبطرح اأكدت بالر�سالة 
املوؤرخة يف 2009/11/9م على ممار�سة �ساحب مكتبة  الدعوى  املرفقة مبلف 
ال�ستقامة لأعمال التاأمي دون ترخي�ص بالتعاون مع ال�سركة املذكورة، ف�سل 
اأنه ورد مبحا�سر اللجنة التاأديبية من تاأكيد كل من امل�ست�سار القانوين  عنه 
عن  ناجتة  الدعوى  حمل  املخالفة  اأن  على  التنفيذي  والرئي�ص  لل�سركة، 
ت�سرفات بع�ص املوظفي لدى ال�سركة، فيتحقق بذلك ثبوت خمالفة ال�سركة 
امل�ستاأنفة مبمار�سة عمل من اأعمال التاأمي دون احل�سول على ترخي�ص بذلك 
املت�سمنة نفيها  اأ�سباب هذا ال�ستئناف  املال، وتكون  العامة ل�سوق  الهيئة  من 
لهذه املخالفة جمرد اأقوال مر�سلة تدح�سها اأوراق الدعوى، مما يتعي عدم 

العتداد بها.  

قرارا  اأ�سدرت  �سدها  امل�ستاأنف  بالهيئة  التاأديبية  اللجنة  اإن  وحيث 
عماين  ريال  اآلف  خم�سة  مقدارها  امل�ستاأنفة  ال�سركة  على  غرامة  بتوقيع 
اجلزاءات  بي  من  العقوبة  هذه  اأن  ومبا  املخالفة،  تلك  ارتكابها  عن  كعقوبة 
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واأيدته  اإليه،  امل�سار  املال  راأ�ص  املادة )63( من قانون �سوق  املن�سو�ص عليها يف 
جلنة التظلمات مبوجب قراراها املطعون فيه، فيكون كل من هذين القرارين 
قد قاما على اأ�سا�ص �سليم من القانون، الأمر الذي يتعي معه الق�ساء برف�ص 

مو�سوع الدعوى املاثلة.

اإليها  انتهت  التي  النتيجة  ذات  اإىل  انتهى  امل�ستاأنف  احلكم  اإن  وحيث 
هذه الدائرة فيكون قد �سدر متفقا و�سحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعي 

معه تاأييده حممول على اأ�سبابه، ورف�ص هذا ال�ستئناف .

) حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم 119 ل�سنة  11  ق . �س 
ال�سادر بجل�سة 2011/4/18 ، مج �سنة 2010-2011 �س376(

---------------------------------------
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المادة )29(

خطابات مدير دائرة التاأمين بوزارة التجارة وال�سناعة المطعون عليها ب�سبب 
رف�سها مطالبات ال�سركة القائمة باإ�سالح المركبات الموؤمنة لدى �سركة التاأمين 
باعتبار ديونها من الديون المغطاة باالحتياطي المجنب لمواجهة حقوق حملة 

وثائق التاأمين وغيرهم من الدائنين ال توفر قانونًا القرار االإداري - عدم 
قبول الدعوى

طبقا لن�ص املادة )29( من قانون �سركات التاأمي فاإن وزارة التجارة 
وال�سناعة وعلى راأ�سها الوزير هما اأ�سحاب ال�سلطة املخولة )بح�سب الأحوال( 
اأو حتى جمرد  الوفاء بالتزاماتها  اأو ف�سلها يف  التاأمي  ملواجهة عجز �سركات 
الأ�سول  من  اأي  عن  الإفراج  عن  اأو  ذلك  اإزاء  لقدرتها  الوزير  اطمئنان  عدم 
املحتفظ بها - موؤدي ذلك - اإن خطابات مدير دائرة التاأمي بوزارة التجارة 
باإ�سلح  القائمة  ال�سركة  مطالبات  رف�سها  ب�سبب  عليها  املطعون  وال�سناعة 
املغطاة  الديون  من  ديونها  باعتبار  التاأمي  �سركة  لدى  املوؤمنة  املركبات 
بالحتياطي املجنب ملواجهة حقوق حملة وثائق التاأمي وغريهم من الدائني 
ل توفر قانوناً القرار الإداري باملعنى القانوين الذي ي�ستنه�ص هذه املحكمة 
اأو عدم �سحته طبقاً حلكم املادتي )6، 15( من قانونها  لكي تق�سي ب�سحته 
اأثر ذلك - عد قبول الدعوى لنتفاء  واإمنا يعرب فقط عن راأيه ال�سخ�سي - 

القرار الإداري.

)حكم محكمة الق�ساء االإداري في اال�ستئناف رقم12ل�سنة2 ق.�س بجل�سة 
2003/1/18، �س 51(

-----------------------------------------------
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الفتاوى القانونية الصادرة عن 
وزارة الشؤون القانونية

من عام 2000 م اإىل 2012م
بشأن هذا القانون





- 229 -

القوانين التجــــــارية

فتاوى المادة رقم )2(

فبالإ�سارة اإىل الكتب املتبادلة بيننا واملنتهية بالكتاب رقم ....... املوؤرخ....... 
العربية  التاأمي   �سركة     " حلول  جواز  مدى  يف  الراأي  اإبداء  طلب  ب�ساأن 
ال�سعودية املحدودة �ص م ب م " حمل "�سركة الن�سر للتاأمي " وامل�سجلة يف �سجل 
�سركات التاأمي  ب�سلطنة عمان بحيث يتم اإلغاء ترخي�سها واإ�سدار ترخي�ص 
ال�سركة  تقدمت  حيث   . م  ب  م  �ص  ال�سعودية  العربية  التاأمي  ل�سركة  جديد 
بطلب اإىل وزارة التجارة وال�سناعة مبوجب كتابها املوؤرخ 2004/7/3م ، ودعمته 
اأن ال�سركة خليجية مملوكة بالكامل مل�ساهمي  بعدد من املربرات ومن بينها 
�سعوديي وم�سجلة مبملكة البحرين ، واأن ال�سركتي تابعتان لنف�ص املجموعة 
، واأن راأ�سمال ال�سركة اجلديدة وحجم اأعمالها يفوق ال�سركة احلالية باأ�سعاف 
، واأن التزام ال�سلطنة يف منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق  بالتاأمي  هو فتح 

الأ�سواق لتاأ�سي�ص �سركات جديدة اأو فروع �سركات جديدة . 

وتذكرون اأن الفقرة ) 1/اأ( من املادة ) 2 ( من قانون �سركات التاأمي  ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 وتعديلته ن�ست على اأنه " مع عدم الإخلل 
بحكم املادة )51 ( من هذا القانون ، بالن�سبة لل�سركات الأجنبية ، ليجوز اأن 
ميار�ص اأعمال التاأمي  يف �سلطنة عمان اإل �سركة تكون قد ا�ستوفت املتطلبات 

التالية ) ويطلق عليها فيما بعد �سركة   التاأمي  ( : 
لعام  التجارية  ال�سركات  لقانون  �سركة م�ساهمة موؤ�س�سة طبقا  اأن تكون  اأ   - 

1974 بهدف ممار�سة عمليات   التاأمي  ....... الخ .

واإذ ت�ستطلعون الراأي يف مدى جواز حلول "�سركة التاأمي العربية ال�سعودية 
املحدودة �ص م ب م " حمل " �سركة الن�سر للتاأمي " بحيث يتم اإلغاء ترخي�سها 
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واإ�سدار ترخي�ص جديد ل�سركة   التاأمي  العربية ال�سعودية . 

وردا على ذلك نفيد اأن قانون �سركات التاأمي  ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
79/12 وتعديلته تناول بالتنظيم قطاع التاأمي  مبا يحقق اطمئنان املوؤمني 
لدى �سركات التاأمي  ويوفر الثقة ويكفل �سلمة التعامل ، فيحدد ال�سركات 
التي متار�ص اأعمال التاأمي  وكيفية اإدارتها وحقوق والتزامات دائنيها ، وحدد 
قانون  نظم  كما   ، وحلها  واإفل�سها  التاأمي   �سركة    حمفظة  حتول  حالت 
ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4 وتعديلته ال�سركات 
التجارية ب�سفة عامة وحدد اأنواعها و�سروط تاأ�سي�سها وكيفية اإدارتها وحقوق 
والتزامات دائنيها وحدد حالت حتولها وحلها والإجراءات اللزمة لت�سفيتها 

.

 وخلت اأحكام القانوني امل�سار اإليهما من اأية اأحكام تنظم احللول بي ال�سركات 
ب�سفة عامة ، وفى ممار�سة اأعمال التاأمي  ب�سفة خا�سة. 

ممار�سة  يف  ال�سركات  بي  احللول  امل�سرع  ينظم  مل  واإذ  اأنه  تقدم  ما  وموؤدى 
اأعمالها املرخ�ص لها بها يف قطاع التاأمي، فاإن حلول �سركة حمل �سركة اأخرى 

مرخ�ص لها مبزاولة اأعمال التاأمي  بال�سلطنة يغدو اأمرا غري جائز . 

املرفقة  الأوراق  الثابت من  كان  وملا   ، تقدم  ما  على  وبالبناء   ، اأنه  ومن حيث 
 ( برقم  عمان  ب�سلطنة  التجاري  بال�سجل  م�سجلة  التاأمي   الن�سر  �سركة  اأن 
-/1/12487 ( ومقرها الرئي�ص اجلمهورية اللبنانية ومتار�ص اأعمال التاأمي  
بتاريخ   7 رقم  حتت  التاأمي   �سركات  ب�سجل  لها  املمنوح  للرتخي�ص  طبقا 
1980/7/15 ، واأن ال�سركة العربية املحدودة ) �سركة �سعودية ( مقرها مملكة 
البحرين وتقدمت بطلب تلتم�ص فيه اأن حتل حمل �سركة الن�سر للتاأمي يف 
ممار�سة ن�ساط   التاأمي  بال�سلطنة وفى التزاماتها وواجباتها وحقوقها ، فاإنه 
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وفقا ملا تقدم ل يجوز ال�سماح لها بذلك ، وغنى عن البيان اأنه ل ينال مما تقدم 
التي   ) جات�ص   ( العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقية  حيال  عمان  �سلطنة  التزام 
– بدء ال�سماح بالتواجد  – يف خدمات التاأمي واخلدمات ذات ال�سلة  قررت 
اأول  بالكامل للأجانب من تاريخ ل يتجاوز  تابعة مملوكة  التجاري ل�سركات 
الأجنبية  لل�سركات  ال�ستثمار  بفتح  ال�سلطنة ملتزمة  اأن  وذلك   ، يناير 2003 
ال�سركات  اأن متار�ص هذه  على   ، التاأمي   بينها قطاع  املجالت ومن  كافة  يف 

ن�ساطها يف قطاع التاأمي طبقا للقواني املنظمة لهذا املجال بال�سلطنة . 

لذلك انتهى الراأي اإىل عدم جواز حلول "�سركة   التاأمي  العربية ال�سعودية 
املحدودة �ص م ب م " حمل " �سركة الن�سر للتاأمي " يف ممار�سة ن�ساط   التاأمي  

بال�سلطنة.

) فتوى رقم و �س ق / م و/2004/1535/24/9م بتاريخ 2004/12/18 م (
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فتاوى المادة رقم )59(

اأثري  ما  �ساأن  رقم....بتاريخ....فى  بكتابكم  املنتهية  الكتب  اإىل  فبالإ�سارة   
بخ�سو�ص مو�سوع �سندوق طوارئ التاأمي  

وزير  معايل  اأن  فى  املو�سوع  هذا  اأوراق  من  البي  هو  كما  الوقائع  وتتح�سل 
التجارة وال�سناعة اأ�سدر القرار الوزاري رقم 2002/102 بتعديل بع�ص اأحكام 
ا�ستبدال  على  القرار  هذا  ون�ص  التاأمي  �سركات  لقانون  التنفيذية  اللئحة 
بع�ص  اأثريت  وقد  اللئحة  تلك  من   )46( املادة  من  الأوىل  الفقرة  ن�ص 
�سندوق  ر�سوم  اإليها من حت�سيل  امل�سار  الفقرة  ت�سمنته  ما  الت�ساوؤلت حول 

طوارئ التاأمي وتتمثل تلك الت�ساوؤلت فى الآتي:  
مدى تطبيق تلك الر�سوم على وثائق التاأمي على احلياة طويلة الأجل  1   ـ 
القرار  �سريانها قبل �سدور  اأق�ساطها فى �سكل دفعات وبداأ  ت�سدد  والتي 

الوزاري امل�سار اإليه ، فى حي اأن الدفعات ل زالت م�ستمرة .

وت�ستطلعون الراأي فى هذا املو�سوع .

وردا على ذلك نفيد :  

اأول : بالن�سبة ملدى تطبيق الر�سوم امل�سار اإليها على الوثائق ال�سادرة للوحدات 
احلكومية فاإن القرار الوزاري رقم 102 / 2002 ين�ص فى مادته الأوىل على 
الآتى " ي�ستبدل بن�ص الفقرة الأوىل من املادة ) 46 ( من اللئحة التنفيذية 
التاأمي  �سركات  توؤدى   ( الآتي  الن�ص  اإليها  امل�سار  التاأمي  �سركات  لقانون 

للوزارة �سنويا ر�سميا ن�سبيا على جملة وثائق التاأمي على النحو التايل : 

اأ ـ 2 % تخ�س�ص لتمويل �سندوق طوارئ التاأمي . 
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3 فى الألف بالن�سبة لوثائق التاأمي على احلياة . ب  ـ 
6 فى الألف بالن�سبة لباقي وثائق التاأمي " . ج   ـ 

ون�ست املادة الثانية من القرار على اأن " ين�سر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية 
ويعمل به فى تاريخ ن�سره " . 

امل�سار  التنفيذية  اللئحة  من   )  46  ( املادة  من  الأخرية  قبل  الفقرة  ون�ست 
اإليها على اأن " ........ ول يجوز لل�سركة اقت�ساء هذا الر�سم من حملة وثائق 

التاأمي مبا يجاوز الفئتي امل�سار اإليهما فى هذه املادة " .

ومن حيث اأن امل�ستفاد مما تقدم اأنه ولئن كان الر�سم الن�سبي املخ�س�ص لتمويل 
�سندوق طوارئ التاأمي الذى توؤديه �سركات التاأمي للوزارة �سنويا يكون على 
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ورد الن�ص عليه �سراحة مبا موؤداه اأن ذلك ي�سمل 
جميع وثائق التاأمي ، اإل اأنه ملا كان امل�سرع مبوجب الفقرة الأخرية من املادة ) 
46 ( ال�سالف الإ�سارة اإليها قد اأعطى احلق ل�سركات التاأمي فى اقت�ساء الر�سم 
املن�سو�ص عليه بتلك املادة ) الفقرة الأوىل ( وذلك من جملة وثائق التاأمي 
من  الر�سم  حت�سيل  على  يقت�سر  ـ  هذه  واحلالة  ـ  التاأمي  �سركات  دور  فاإن 
حملة الوثائق واأدائه للوزارة، ومن ثم فاإن التزام تلك ال�سركات باأداء الر�سم 
امل�سار اإليه اإىل الوزارة ين�سرف اإىل جميع وثائق التاأمي التي ل يوجد ن�ص 
باإعفاء حامليها من كافة الر�سوم ول ي�سمل الوثائق اخلا�سة باجلهات املعفية 
من كافة الر�سوم مبوجب املرا�سيم والت�سريعات النافذة التي ن�ست على هذا 
الإعفاء، والقول بغري ذلك من �ساأنه حتميل �سركات التاأمي بر�سوم الوثائق 

اخلا�سة باجلهات املعفية من الر�سوم وذلك دون �سند �سحيح .

على  التاأمي  وثائق  على  اإليها  امل�سار  الر�سوم  تطبيق  ملدى  بالن�سبة   : ثانيا 
احلياة طويلة الأجل والتي ت�سدد اأق�ساطها على �سكل دفعات وبداأ �سريانها قبل 
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�سدور القرار الوزاري فى حي اأن الدفعات ل زالت م�ستمرة ، فاإن الر�سم امل�سار 
 )  59  ( املادتي  من  كل  ن�ص  من  القانونية  م�سروعيته  وي�ستمد  ي�ستند  اإليه 
ال�سلطاين رقم  باملر�سوم  ال�سادر  التاأمي  �سركات  قانون  ( مكررا من   59 ( و 
12 / 79 معدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 51 / 2002 ، وقد ن�ست املادة ) 59 ( 
املبا�سرة  الأق�ساط  جملة  على  يح�سب  الن�سبي  الر�سم  اأن  على  الإ�سارة  �سالفة 

التي ت�ستحق لل�سركة عن جملة الوثائق فى ال�سنة ال�سابقة.

 وفى �سوء ذلك وما ورد بالقرار الوزاري رقم 102 / 2002 ال�سالف الإ�سارة اإليه 
على  ن�ص  الذى  القرار  لهذا  بالن�سبة  واملبا�سر  الفوري  الأثر  لقاعدة  واإعمال 
اأق�ساط  اإليه ي�سرى على  العمل به اعتبارا من تاريخ ن�سره فاإن الر�سم امل�سار 

التاأمي التي ت�ستحق لل�سركة بعد العمل بالقرار الوزاري �سالف الذكر . 

لذلك انتهى الراأي اإىل الآتي : 

اأول : تطبيق الر�سوم امل�سار اإليها على جميع وثائق التاأمي التي ل يوجد ن�ص 
باإعفاء حامليها من كافة الر�سوم .

العمل  بعد  ت�ستحق  التي  التاأمي  اأق�ساط  على  الر�سوم  تلك  تطبيق   : ثانيا 
بالقرار الوزاري رقم 102 / 2002 امل�سار اإليه .

فتوى رقم )و �س ق/ م و/ 9/ 1/ 2003/273م بتاريخ 2003/3/8م  

---------------------



ال�سفحةاملـــــــو�ســـــــــــــــوعم

8-القــــــــــــــــوانين التجــــــــــــــــــارية
7قـــــــــانـــــــــــــون التجــــــــــــارة1

9املبادئ ال�سادرة عن اأحكام املحكمة العليا  من عام 2012-2006
الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 

2012-200037

65قــــــانون السجـــــل التجـــــــاري2
67املبادئ ال�سادرة عن اأحكام املحكمة العليا  من عام 2012-2006
الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 

2012-200071

83قـــــــــــانون الشركات التجارية3
85املبادئ ال�سادرة عن اأحكام املحكمة العليا  من عام 2012-2006
الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 

2012-200091

183قانون الوكاللت التجـــــــــارية4
185املبادئ ال�سادرة عن اأحكام املحكمة العليا  من عام 2012-2006

املبادئ ال�سادرة عن اأحكام حمكمة الق�ساء الداري   من عام 
2012-2000189

193قانون غرفة تجارة وصناعة عمان5
املبادئ ال�سادرة عن اأحكام حمكمة الق�ساء الداري   من عام 

2012-2000195

الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 
2012-2000199

209قانون شركـــــــــــات التأمين6
211املبادئ ال�سادرة عن اأحكام املحكمة العليا  من عام 2012-2006

املبادئ ال�سادرة عن اأحكام حمكمة الق�ساء الداري   من عام 
2012-2000217

الفتاوى القانونية  ال�سادرة عن وزارة ال�سوؤون القانونية من عام 
2012-2000227






