قانون ال�سجل التجاري
رقم 74/3
الباب الأول
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بناء على ما عر�ضه علينا وزير التنمية حول �إ�صدار قانون لل�سجل التجاري قررنا ما يلي :
املـــادة ( ) 1
تن�ش�أ فـي وزارة التجارة وال�صناعة �أمانة لل�سجل التجاري يعهد �إليها مب�سك �سجل ي�سمى
ال�سجــل التجــاري تـدون فيه املعلومـ ــات املتعلقـة بالتجـار وال�شركـ ــات والأ�شخــا�ص املعنويــة
العامة وفقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 2
يعترب ال�سجل التجاري �أداة للن�شر ي�ستعمل كدليل على املعلومات امل�سجلة فيه  .ويجوز لأي
�شخ�ص �أن يح�صل من مكتب ال�سجل التجاري على �صورة م�ستخرجة من القيد �أو �شهادة
ببع�ض البيانات �أو �شهادة �سلبية بعدم القيد لقاء ر�سم حتدده وزارة التجارة وال�صناعة .
واليجوز �أن ت�شتمل ال�صورة امل�ستخرجة على ماي�أتي :
�أ � -أحكام �إ�شهار الإفال�س �إذا حكم ب�إلغائها �أو برد االعتبار .
ب � -أحكام وقرارات احلجز �إذا ق�ضي برفع احلجز .
املـــادة ( ) 3
تعترب �أمانة ال�سجل التجاري فـي العا�صمة الأمانة املركزية لل�سجل التجاري  .وميكن
بقرار من وزير التنمية �إن�شاء �أمانات �سجل جتاري �إقليمية فـي واليات املناطق الأخرى
التي يحددها الق ــرار  .حتتفــظ كل �أمان ــة �إقليميــة ب�سجــل جت ــاري للمنطق ــة التابعة لها
وتر�سل ن�سخة عن جميع املعلومات امل�سجلة لديها �إىل الأمانة املركزية ليتم تدوينها فـي
ال�سجل التجاري املركزي .
املـــادة ( ) 4
يجب �أن ي�سجل فـي ال�سجل التجاري :
 التجار الذين مركز عملهم الرئي�سي فـي عمان . ال�شركات التجارية التي مركز عملها الرئي�سي فـي عمان .-1-

 الفروع والوكاالت التي �أن�ش�أها فـي عمان جتار �أو �شركات جتارية مركز عملهمالرئي�سي فـي اخلارج .
 الفروع والوكاالت التي �أن�ش�أها فـي عمان جتار �أو �شركات جتارية مركز عملهمالرئي�سي م�سجل فـي عمان فـي منطقة ال ت�شمل على ال�صعيد الإداري هذه الفروع
والوكاالت .
 التجار وال�شركات التجارية والفروع والوكاالت القائمة ب�صوره قانونية فـي عمانوالتي متار�س ن�شاطا جتاريا فيها بتاريخ ن�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية .
 الأ�شخا�ص املعنوية العامة التي تبا�شر بنف�سها ن�شاطا جتاريا .املـــادة ( ) 5
يعترب تاجرا كل �شخ�ص طبيعي تكون مهنته القيام ب�أعمال جتاريه ويعترب �شركـة جتاريه
كل �شخ�ص معنوي يتعاطى الأعمال التجارية .
تعترب �أعماال جتارية الأعمال املدرجة �أدناه والأعمال امل�شابهة لها التي تقوم على ال�سعي
وراء الك�سب :
� - 1شراء الأموال املنقولة �أو غري املنقولة املادية �أو غري املادية من �أجل بيعها بربح ،
�سواء بيعت على حالتها الأ�صلية �أو بعد حتويلها .
� - 2شراء �أو ا�ستئجار هذه الأموال من �أجل ت�أجريها من الغري .
 - 3بيع �أو ا�ستئجار �أو �إعادة ت�أجري الأموال امل�شرتاة �أو امل�ست�أجرة على الوجه املبني
�أعاله .
 - 4الأعمال امل�صرفية �أو ال�صريفية .
�	- 5أعمال الت�صنيع .
 - 6عمليات النقل الربي و البحري وخدمات التخزين .
 - 7معامالت العمالة وال�سم�سرة .
 - 8خدمات الت�أمني .
 - 9خدمات الفنادق واملطاعم واملالهـي .
�	- 10أعمال الن�شر والطبع .
 - 11ا�ستثمار موارد البرتول والغاز واملعادن .
 - 12عمليات الإن�شاءات العقارية والإمناء العقاري .
�	- 13أعمال الوكالة التجارية .
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املـــادة ( ) 6
يعفى من القيد فـي ال�سجل التجاري الأفراد امل�شتغلون بالزراعة �أو ال�صيد �أو الذين
يقومون بنقليات �صغرية على الرب �أو �سطح املاء لقاء �أجور �أو نفقات عامة زهيدة .
ويجوز لوزير التجارة وال�صناعة �إعفاء الفئات ال�صغرية من التجار �أو �أ�صحاب احلرف
الب�سيطة من القيد بال�سجل التجاري بال�شروط والأو�ضاع التي يحددها بقرار منه .
الباب الثاين
فـي ت�سجيل التجار الذين مركز عملهم الرئي�سي فـي عمان
املـــادة ( ) 7
على كل تاجر يكون مركز عمله الرئي�سي فـي عمان �أن يطلب من �أمانة ال�سجل التجاري
التابع لها هذا املركز  ،وخالل �شهر من تاريخ مبا�شرته العمل ت�سجيل ا�سمه فـي ال�سجل
التجاري  .يقدم التاجر �إىل �أمانة ال�سجل ت�صريحا على ن�سختني موقعا منه وحمتويا على
ما يلي :
 - 1ا�سمه و�شهرته .
 - 2اال�سم الذي ميار�س به جتارتـه � ،إن وجد .
 - 3مكان وتاريخ والدتـه .
 - 4تاريخ وطريقة اكت�سابه اجلن�سية العمانية .
 - 5نوع جتارته .
 - 6عنوان مركز عمله الرئي�سي .
 - 7عناوين فروع �أو وكاالت جتاريه �سواء فـي عمان �أو فـي اخلارج .
� - 8شعار املحل .
 - 9ا�سم و�شهرة كل �شخ�ص مفو�ض بالتوقيع ومدى ال�صالحيات املعطاة له .
 - 10ا�سم ونوعية التجارة التي مار�سها قبال �صاحب الت�صريح �أو التي ميار�سها حاليا
فـي عمان .
يدون �أمني ال�سجل م�ضمون الت�صريح فـي ال�سجل التجاري وي�سلم التاجر �إحدى ن�سختيه
بعد �أن ي�صادق عليها ب�أنها مطابقة للأ�صل وبعد �أن يدون عليها رقم الت�سجيل .
املـــادة ( ) 8
يجب كذلك �أن ي�سجل فـي ال�سجل التجاري وخالل �شهر واحد من تاريخ ح�صوله :
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 - 1كل تعديل �أو تبديل يتعلق ب�أي من الأمور امل�سجلة �أ�سا�سا .
 - 2الأحكام والقرارات القا�ضية ب�إلقاء احلجز على التاجر �أو برفعه عنه .
 - 3الأحكام والقرارات املعلنة �إفال�س التاجر �أو املتعلقة بالإفال�س �أو تلك القا�ضية
ب�إنهاء حالة �إفال�س �أو باعادة االعتبار .
 - 4بيع املحل التجاري �أو التفرغ منه .
يجري الت�سجيل بناء على طلب التاجر فـي الأحوال امل�شار �إليها فـي الفقرتني 1و  4من
هذه املادة  ،ويجري بناء على طلب كاتب املحكمة �أو الهيئة التي �أ�صدرت احلكم �أو القرار
الواجب ت�سجيله فـي الأحوال امل�شار �إليها فـي الفقرتني 2و 3منها .
الباب الثالث
فـي ت�سجيل ال�شركات التجارية التي مركز عملها الرئي�سي فـي عمان
املـــادة ( ) 9
كل �شركة جتارية يكون مركز عملها الرئي�سي فـي عمان يجب �أن يتم ت�سجيلها فـي ال�سجل
التجاري املخت�ص باملنطقة التابع لها هذا املركز  .وعلى مديري ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها �أن يطلبوا الت�سجيل خالل �شهر من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة  .على طالبي الت�سجيل
�أن يقدموا �إىل �أمانة ال�سجل التجاري ن�سخة عن نظام ال�شركة �أو عقد ت�أ�سي�سها موقعة
ح�سب الأ�صول من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ال�شركاء مع ت�صريح  .على ن�سختني موقعتني
من طالبي الت�سجيل  .ي�شتمل على ما يلي :
 - 1ا�سم ال�شركة ونوعها .
 - 2مو�ضوع ال�شركة .
 - 3مركز عمل ال�شركة الرئي�سي وعناوين الفروع والوكاالت التابعة لها �سواء �أكانت
فـي عمان �أو فـي اخلارج .
 - 4ا�سم و�شهرة وجن�سية وتاريخ وحمل والدة كل �شريك فـي ال�شركة  ،وي�ستثنى من
ذلك ال�شركات امل�ساهمة التي يكتفـى بهذه املعلومات بالن�سبة �إىل �أع�ضاء جمل�س
�إدارتها فقط .
 - 5ا�سم و�شهرة كل مفو�ض بالتوقيع عن ال�شركة ومدى �صالحياته .
 - 6ر�أ�سمال ال�شركة والقيمة املقدرة لأية م�ساهمة فـي ر�أ�س املال �سواء �أكانت مقدمات
عينية �أم خدمات .
 - 7تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وتاريخ انتهائها � ،أن وجد .
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 - 8تاريخ ورقم ترخي�ص وزارة التنمية � ،إذا ت�ضمنت ال�شركة �شريكا �أو �أكرث من غري
العمانيني عمال ب�أحكام قانون ا�ستثمار الر�أ�سمال الأجنبي  .يدون �أمني ال�سجل
م�ضمون الت�صريح فـي ال�سجل التجاري وي�سلم �صاحب الت�صريح �إحدى ن�سختيه
بعد �أن ي�صادق عليها ب�أنها مطابقـة للأ�صل وبعد �أن يدون عليها رقم الت�سجيل .
املـــادة ( ) 10
يجب كذلك �أن ي�سجل فـي ال�سجل التجاري وخالل �شهر واحد من تاريخ ح�صوله :
 - 1كل تعديل �أو تبديل يتعلق ب�أي من الأمور امل�سجلة �أ�سا�سا .
 - 2الأحكام والقرارات القا�ضية بحل ال�شركة �أو �إبطالها .
 - 3الأحكام والقرارات املعلنة �إفال�س ال�شركة �أو املتعلقة ب�إفال�سها �أو تلك القا�ضية
ب�إنهاء حالة الإفال�س �أو باعادة االعتبار .
 - 4بيع ال�شركة �أو التفرغ عنها �أو اندماجها مع �شركة �أخرى  .يجرى الت�سجيل بناء
على طلب ال�شركة فـي الأحوال امل�شار �إليها فـي الفقرتني  1و 4من هذه املادة ،
ويجري بناء على طلب كاتب املحكمة �أو الهيئة التي �أ�صدرت احلكم �أو القرار
الواجب ت�سجيله فـي الأحوال امل�شار �إليها فـي الفقرتني  2و 3منها .
الباب الرابع
فـي ت�سجيل الفروع والوكاالت
املـــادة ( ) 11
على كل تاجر �أو �شركة مركزها الرئي�سي فـي اخلارج ويكون لأي منهما فرع �أو وكالة فـي
عمان �أن ي�سجل فرعه �أو وكالته فـي �أمانة ال�سجل التجاري للمنطقة التي يقع فيها الفرع
�أو الوكالة .
على كل تاجر �أو �شركة مركزهما الرئي�سي فـي عمان ويكون لأي منهما فرع �أو وكالة فـي
عمان فـي منطقة غري املنطقة التي يقع فيها املركز الرئي�سي � .أن ي�سجل فرعه �أو وكالته
فـي �أمانة ال�سجل التجاري للمنطقة الكائن فيها الفرع �أو الوكالة .
�إن الت�سجيل املن�صو�ص عليه فـي هذه املادة يجب �أن يتم بالن�سبة �إىل التجار بالطريقة
املن�صو�ص عليها فـي املادتني  7و 8وبالن�سبة �إىل ال�شركات بالطريقة املن�صو�ص عليها فـي
املادتني  9و 10من هذا القانون .
يقدم ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن الفرع �أو الوكالة الت�صريح كما يق ــدم املعلومات املطلـوبة
مبوجب هذه املواد بالإ�ضافة �إىل ا�سم و�شهرة كل �شخ�ص مفو�ض بالتوقيع عن الفرع �أو
الوكالة ومدى �صالحياته .
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الباب اخلام�س
فـي ت�سجيل التجار وال�شركات والفروع والوكاالت
الذين ميار�سون ن�شاطا جتاريا فـي عمان بتاريخ ن�شر هذا القانون
املـــادة ( ) 12
تطبق �أحكام هذا القانون على التجار وال�شركات التجارية والفروع والوكاالت القائمني
فـي عمان ب�صورة قانونية والذين ميار�سون ن�شاطا جتاريا فيها بتاريخ ن�شر هذا القانون
فـي اجلريدة الر�سمية  .وعليهم �أن ي�سجلوا فـي ال�سجل التجاري خالل �ستة �أ�شهر مــن
تاريخ نفاذ هـذا القانـون .
املـــادة (  ) 12مكرر
مع عدم الإخالل ب�أحكام الت�سجيل فـي هذا القانون �أو ب�شروط الرتخي�ص املن�صو�ص عليها
فـي �أي قانون �آخر  ،ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي من تاريخ �سريان هذا التعديل
�أن يحرتف التجارة فـي ال�سلطنة قبل احل�صول على ترخي�ص بذلك من وزارة التجارة
وال�صناعة  -وتقدم الطلبات على النماذج املعدة لذلك وفقا للقواعد والإجراءات املو�ضحة
بالالئحة التنفيذية .
الباب ال�ساد�س
�أحكام خمتلفة
املـــادة ( ) 13
يرتتب على كل طالب ت�سجيل �أن يودع �أمانة ال�سجل التجاري منوذجا عن توقيع كل �شخ�ص
مفو�ض بالتوقيع عنه  .و�أن يحدد ما �إذا كان هذا ال�شخ�ص مفو�ضا بالتوقيع باالنفراد �أو
فقط باالحتاد مع �آخرين  ،وعليه �أن يحدد ما �إذا كانت تلك ال�صالحية مقت�صرة على مبلغ
�أو �صفقة معينة �أم ال .
يجب �أن تقدم مناذج التواقيع مع الطلب الأ�سا�سي لت�سجيلها  ،كما يجب ت�سجيل كل تعديل
لها فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( ) 14
ت�شكل مندرجات ال�سجل التجاري  .التي تعني الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع عن �صاحب
الت�سجيل وحتدد مدى �صالحياتهم  ،دليال قاطعا على وجود تلك ال�صالحيات ومداها
عندما يتذرع بها �أ�شخا�ص ثالثون من ذوي النية احل�سنة .
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املـــادة ( ) 15
�إذا توفـي تاجر �أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية �أو �إذا �صفيت �شركة �أو �أقفل فرع �أو
وكالة  ،وجب �شطب الت�سجيل املخت�ص بذلك التاجر �أو ال�شركة �أو الفرع �أو الوكالة من
ال�سجل التجاري .
على �أي من التاجر �أو ورثته �أو امل�صفـي �أو ال�شركة �أن يتقدموا بطلب �شطب الت�سجيل
خالل �شهر من تاريخ ح�صول احلدث الذي �أوجب ال�شطب  .ويحق كذلك لأمني ال�سجل
التجاري �أن يجري ال�شطب من تلقاء نف�سه .
املـــادة ( ) 16
يجب على موظفـي ال�سجل التجاري �أن يتحققوا من توافر �شروط القيد فـي الطلب املقدم
ومن �صحة البيانات املقيدة به  .ولهم فـي �سبيل ذلك مطالبة طالب القيد �أو الت�أ�شرية
بامل�ستندات امل�ؤيدة ملا هو مدون بالطلب  ،كما يكون للموظفني الذين يحددهم �أمني ال�سجل
التجاري التحقق من �صحة البيانات  ،ويجب على �أمانة ال�سجل التجاري البت فـي الطلب
خالل �شهرين من تاريخ تقدميه وا�ستيفاء امل�ستندات امل�ؤيدة له  -و�إذا تبني للأمانة عدم
�صحة البيانات املقدمة وجب رف�ض طلب القيد  ،بقرار م�سبب يعتمد من وزير التجارة
وال�صناعة �أو من ينيبه ويبلغ �إىل �صاحب ال�ش�أن بكتاب م�سجل .
ول�صاحب ال�ش�أن الطعن فـي القرار �أمام هيئة ح�سم املنازعات التجارية خالل 60يوما من
تاريخ �إخطاره .
املـــادة ( ) 17
يجب �أن يذكر رقم ومكان الت�سجيل فـي ال�سجل التجاري على املرا�سالت الر�سمية والفواتري
و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عن الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني امل�سجلني .
املـــادة ( ) 18
كل من �أوجب عليه القانون �أن يتقدم بطلب �أو م�ستند ما �إىل �أمانة ال�سجل وال يقوم بهذا
الواجب خالل الفرتة املن�صو�ص عليها قانونا  .وكل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي م�سجل فـي
ال�سجل التجاري يخالف �أحكام املادة ال�سابقة يعاقب بغرامة من مائة ريال �إىل �ألف ريال
وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
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وكل �شخ�ص يقوم عن ق�صد ومعرفة بتقدمي معلومات غري �صحيحة للقيد فـي ال�سجل
التجاري يعاقب بغرامة من خم�سمائة �إىل �ألف ريال عماين �أو ال�سجن من �شهر �إىل �ستة
�أ�شهر �أو بكلتا العقوبتني معا  .وال يحول فر�ض العقوبة املن�صو�ص عليها دون ترتيب
النتائج القانونية الناجمة عن القيام بالعمل �أو االمتناع عنه املعاقب عليهما .
املـــادة ( ) 19
تعود �سلطة فر�ض العقوبات املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة و�صالحية ف�صل اخلالفات
املتعلقة بتف�سري �أو تطبيق �أحكام هذا القانون �إىل جلنة ح�سم املنازعات التجارية التي
تطبق الأ�صول املن�صو�ص عليها فـي قانون ال�شركات التجارية .
املـــادة ( ) 20
ال يجوز لل�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي امللزم بالت�سجيل فـي ال�سجل التجاري �أن يتذرع
جتاه الأ�شخا�ص الثالثني بالوقائع التي مل يعمد �إىل ت�سجيلها �أو قيدها والتي يفر�ض هذا
القانون ت�سجيلها وقيدها .
املـــادة ( ) 21
ي�صدر وزير التنمية قرارات لو�ضع هذا القانون مو�ضع التنفيذ ويعود له تعيني �شك ــل
طلبات الت�سجيل وكيفية احل�صول على �إفادات كاملة �أو جزئية وحتديد الر�سوم الواجب
ا�ستيفا�ؤها عن كل ذلك .
املـــادة ( ) 22
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد انق�ضاء �شهر كامل على ن�شره .
حرر فـي  22 :ربيع الآخر 1394هـ
املوافــــق  14 :مايــــــــــــــــو 1974م

قــابـو�س بــن �سعيـد
�سلطــــــــان عمــــــان
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