
اجلريدة الر�سمية العدد )1107(

مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/30

باإن�سـاء مركـز عمـان للحوكمـة واال�ستدامـة واإ�سـدار نظامـه

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

ين�ساأ مركز ي�سمى "مركــز عمان للحوكمة وال�ستدامــة" يتبــع الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ، 

ويعمل فـي �ساأنه باأحكام النظام املرفق .

املــادة الثانيــــة

يتمتع املركز بال�سخ�سية العتبارية ، وال�ستقالل املايل والإداري ، ويكون له اأهلية متلك 

الأمــوال الثابتــة واملنقولــة ، واإدارتهــا ، والت�سرف فيها ، ويكون مقــره حمافظـــة م�سقــــط ، 

ويجوز اإن�ساء فروع له فـي املحافظات .

املــادة الثالثــــة

ال�سركات  واملوجودات اخلا�سة مبركز عمان حلوكمة  املخ�س�سات  املركز جميع  اإىل  توؤول 

بالهيئة العامـة ل�سوق املال ، كما ينقــل اإليــه بذات درجاتهم املالية واأو�ساعهــم الوظيفيــة 

جميع موظفـي مركز عمان حلوكمة ال�سركات .

ويكون اإعمال مقت�سى الأيلولة وفقا لالآلية التي يتم التفاق عليها بني الرئي�س التنفيذي 

للهيئة العامة ل�سوق املال ، واملدير التنفيذي للمركز .
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املــادة الرابعــة

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة مركز عمان للحوكمة وال�ستدامة القرارات واللوائح الالزمة 

لتنفيــــذ اأحكــــام النظــام املرفـــق ، بعد موافقـــة جمل�س اإدارة املركز ، واإىل اأن ت�ســـدر ت�ســـري 

على املركز القوانني والنظم التي تخ�سع لها الهيئة العامة ل�سوق املال فيما مل يرد ب�ساأنه 

ن�س خا�س فـي النظام املرفق ، ومبا ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة اخلام�ســة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة ال�ساد�سـة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 27 مـن رم�ســـــــــــان �سنــة 1436هـ

الموافــق : 14 مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظــام مركـز عمـان للحوكمــة واال�ستدامــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيـــق اأحكــــام هذا النظــــام يكون للكلمات وامل�سطلحــــات التاليـــة املعنـــى املبــــني قريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الهيئــــــة :

 الهيئة العامة ل�سوق املال .

املـركـــــز :

مركز عمان للحوكمة وال�ستدامة . 

اأع�ســـاء املركــــز :

ال�سركــــات واملوؤ�ســ�ســــات بكافــــة اأ�سكالهـــــا القانونيــــة والأفـــــراد الراغبــيـــن فـــــي الن�سمــــام 

لع�سويــــة املركـــز .

املجلــــــ�س :

 جمل�س اإدارة املركز .

الرئيـــــ�س : 

 رئي�س املجل�س . 

املديـــر التنفيـــذي :

 املدير التنفيذي للمركز .

املــادة ) 2 ( 

يهـدف املركـز اإىل حتقيــق الآتــي :

ن�سر مفهوم وثقافة احلوكمة اإىل كافة ال�سركات فـي ال�سلطنة .   1

ال�سركات مبا يكفل    2 امل�سوؤولية الجتماعية لدى  تر�سيخ وت�سجيع وتفعيل مبادئ 

القيام بدورها نحو خدمة املجتمع وحتقيق متطلبات التنمية امل�ستدامة . 
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اأ�سكالهــا    3 بكافــة  ال�سركـــات  اإدارة  جمـــال�س  واأع�ساء  روؤ�ســـاء  اأداء  م�ستــوى  حت�سني 

القانونية ، واإداراتها التنفيذية ، فـي جمال تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات .

اإعداد اخت�سا�سات جمال�س اإدارات ال�سركات ، وحتديد م�سوؤولياتها .   4

املــادة ) 3 ( 

للمركـــــز فـي �سبيــــل حتقيـــق اأهدافــــه ممار�ســـة كافـــة ال�سالحيـــات التي متكنـــه مـــن ذلك ، 

وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

اإعداد برامج تخ�س�سية تاأهيلية فـي املجالت التي ي�سرف عليها .   1

عقد ور�س عمل وندوات وموؤمترات على امل�ستويني املحلي والدويل لتبادل اخلربات    2

فـي جمالت حوكمة ال�سركات وامل�سوؤولية الجتماعية وباقي جمالت عمل املركز .

لل�سركـــات    3 والبحـــوث والدرا�ســـات  الفنية والإدارية  الدعم وال�ست�ســـارات  تقديــــم 

فـي املجالت املتعلقة بحوكمة ال�سركات وامل�سوؤولية الجتماعية .

ن�سر الوعي مبجالت عمل املركز ، وذلك من خالل اإ�سدار املطبوعات والن�سرات    4

واملجـــــــالت ذات ال�سلــــة بحوكمــــة ال�سركــــات وامل�سوؤوليـــــة الجتماعـيــــــة وغريهــــا 

من الو�سائل .

العمـــل على و�ســـع وترويـــج ال�سوابـــــط واملعاييـــر املعنيـــة باحلوكمـــة وامل�سوؤوليــــة    5

الجتماعية على اأن يتم اعتمادها من املجل�س .

اإعداد مواثيق ونظم حوكمة ال�سركات وامل�سوؤولية الجتماعية .   6

اإن�ساء جوائز الإجادة فـي جمال حوكمة ال�سركات وامل�سوؤولية الجتماعية .   7

متثيل ال�سلطنة فـي املوؤمترات والجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة مبجالت    8

عمل املركز .

اأي �سالحيات اأخرى ي�سدر بها قرار من جمل�س اإدارة الهيئة .   9

املــادة ) 4 ( 

اأمـــوره ، ويكون للمجلـــ�س كافـــة  اإدارة املركـــز وتنظيــم �سوؤونـــه وت�سريــف  يتولــى املجلــ�س 

ال�سالحيات واإ�ســدار القرارات واتخــاذ الإجراءات الالزمة ملمار�ســة املركز اخت�سا�ساتــه ، 

وحتقيق اأهدافه املن�سو�س عليها فـي هذا النظام ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 
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ر�سم ال�سيا�سات العامة للمركز ، ومتابعة تنفيذها .    1

املوافقة على م�سروع لئحة نظام �سري العمل باملجل�س .   2

اعتماد م�سروعات اللوائح املنظمة لأعمال املركز .   3

اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتق�سيمات الإدارية وحتديد اخت�سا�ساتها .    4

اعتماد اخلطط والربامج والتقارير املرفوعة اإليه عن اأعمال املركز .   5

ال�سركــــات وامل�سوؤوليـــة    6 اأنظمـــة منح جوائـــز الإجـادة فـي جمـــال حوكمـــة  اعتمـــاد 

الجتماعية .

املوافقة على التفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�سلة باخت�سا�سات املركز .    7

اإدارة    8 اإىل جمل�س  ورفعهما   ، للمركز  اخلتامي  واحل�ساب  ال�سنوية  امليزانية  اإقرار 

الهيئة لالعتماد .

اإعداد تقرير �سنوي عن ن�ساط املركز ، ورفعه اإىل جمل�س اإدارة الهيئة .    9

حتديد �سروط واإجراءات وواجبات وحقوق ع�سوية املركز .   10

اإن�ساء فروع للمركز داخل ال�سلطنة .   11

اقتـــراح تعديــــل القوانـــــني املرتبطــــة بحوكمــة ال�سركـــــات ، ورفعهــــــا اإلــــى جملــــ�س    12

اإدارة الهيئة .

تعيني مراقب ح�سابات مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ، وحتديد    13

اأتعابه ، للقيام بتدقيق ح�سابات املركز ، بعد موافقة جهاز الرقابة املالية والإدارية 

للدولة .

حتديـــد الر�ســـوم واملبالـــغ التي يتقا�ساهـــا املركــز مقابــل اخلدمــات التـــي يقدمهـــا    14

بعد موافقة وزارة املالية . 

ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة لدرا�سة بع�س الأمور املتعلقة باخت�سا�سات املركز .   15

اأي اخت�سا�سات اأخرى ي�سدر بها قرار من جمل�س اإدارة الهيئة .   16

املــادة ) 5 ( 

ي�سكـــل املجلـــ�س بقـــرار مـــن جملـــ�س اإدارة الهيئـــة ، برئا�ســـة الرئيــ�س التنفيــذي للهيئــة ، 

وع�سويـة كـل مـن :
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املدير التنفيذي .   1

ممثل عن البنك املركزي العماين ، ل تقل درجته عن مدير عام اأو ما يعادلها .   2

ممثل عن غرفة جتارة و�سناعة عمان .   3

ع�سو اأكادميي من ذوي الخت�سا�س فـي جمالت عمل املركز .   4

اأربعة اأع�ساء ملدة )3( ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة ، ويتم اختيارهم    5

اآلية  اإدارة الهيئة قرارا ب�ساأن  بالنتخاب من بني اأع�ساء املركز ، وي�سدر جمل�س 

انتخـــاب هـــوؤلء الأعــ�ساء ، وال�ســــروط الواجب توفرهـــا فيهم ، كما ي�ســـدر قـــرار 

باختيارهم فـي الدورة الأوىل للمجل�س بناء على تو�سية املدير التنفيذي . 

ويكون للمجل�س مقرر يعني بقرار من الرئي�س .

املــادة ) 6 ( 

يعـــني املجلـــ�س فـي اأول اجتمــــاع له من بني اأع�سائــه نائبا للرئيــــ�س ، يحــل حمـــل الرئيـــ�س 

عند غيابه ، اأو قيام مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته . 

املــادة ) 7 ( 

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو نائبه ، اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ، وذلك للنظر 

فيما يعــــر�س عليه من مو�سوعــــات مدرجة بجـــدول اأعمالـــه ، ويجـــوز دعوتــــه لالنعقــــاد 

كلما اقت�ســـت احلاجــــة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحــــا اإل بح�سور اأغلبيــــة اأع�سائـــــه 

على اأن يكون من بينهـــم الرئي�س اأو نائبــــه ، وت�سدر القرارات باأغلبية اأ�ســوات الأع�ســـاء 

احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .

وللمجلـــ�س ال�ستعانـــــة مبـــن يـــرى من ذوي اخلبــرة والخت�ســـا�س حلــــ�سور اجتماعاتــــه ، 

دون اأن يكون له �سوت معدود . 

املــادة ) 8 ( 

يكون للمركز مدير تنفيذي ، ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�س ، وتكون له كافة ال�سالحيات 

املعمــــول  والإداريـــة  املاليـــة  والنظم  واملرا�سيـــم  للقوانـــني  ، وفقا  الوحدة  لرئيـــ�س  املقـــررة 

بها فـي وحـــدات اجلهاز الإداري للدولة ، ويتوىل ت�سييــر الأمــور املالية والإدارية للمركــز ، 

والإ�سراف على موظفيه ، وله ب�سفة خا�سة الآتي : 
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الإ�سراف على موظفـي املركز ، وتطوير ومتابعة نظام العمل به .   1

اإعداد خطط وبرامج العمل باملركز ، وخطط التدريب والتاأهيل ملوظفـي املركز ،    2

وعر�سها على املجل�س .

اإعداد م�سروعي امليزانية ال�سنوية ، واحل�ساب اخلتامي ، وعر�سهما على املجل�س .    3

4    ، املركـــز  ال�سلــة بعمـــل  التفاهــم ذات  ، ومذكـــــرات  اإعـــداد م�سروعــات التفاقيـــات 

وعر�سهما على املجل�س .

اإعداد تقارير ربع �سنوية ، وتقرير �سنوي عن ن�ساط املركز ، وعر�سهما على املجل�س .    5

اإعداد م�سروعات اللوائح ذات ال�سلة بعمل املركز ، وعر�سها على املجل�س .   6

اإعداد الهيكل التنظيمي للمركز ، ورفعه اإىل املجل�س .    7

تنفيذ قرارات وتوجيهات املجل�س .   8

اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س .   9

املــادة ) 9 ( 

ميثل املدير التنفيذي املركز اأمام الق�ساء ، وفـي �سالته بالغري . 

املــادة ) 10 ( 

يكـــون للمركــــز ميزانية �سنويــــة م�ستقلـــة ، وتبــداأ ال�سنــة املاليــة للمركــز فـي اليـــوم الأول 

مــــن �سهـــر ينايــــر ، وتنتهــي فـي احلـــــادي والثالثــــني من �سهـــــر دي�سمبـر مــــن كــــل عـــــــام ، 

وتبــداأ ال�سنة املاليـة الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من العام نف�سه . 

املــادة ) 11 ( 

تتكون موارد املركز من الآتي :

العتمادات املالية التي تخ�س�سها الهيئة للمركز .   1

ر�سوم ا�سرتاكات اأع�ساء املركز .   2
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ح�سيلـــة املبالغ التي يتقا�ساها املركز مقابــل ما يقدمــــه من اأن�سطـــة ، وما يوؤديــه    3

من خدمات .

املنح والهبات والإعانات التي يقرر املجل�س قبولها ، وفقا للقوانني والنظم املعمول    4

بها فـي ال�سلطنة .

اأي اإيرادات اأخرى يقرها املجل�س ، ويوافق عليها جمل�س اإدارة الهيئة .   5

املــادة ) 12 ( 

تودع اأموال املركز فـي ح�ساب خا�س باأحد امل�سارف املرخ�س لها بال�سلطنة ، ويحدد املجل�س 

قواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال .

املــادة ) 13 ( 

يتوىل تدقيق ح�سابات املركز مراقب ح�سابات مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ، 

وي�سدر بتعيينه وحتديد اأتعابه قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .

املــادة ) 14 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، يعفى املركز من كافة ال�سرائب والر�سوم .

املــادة ) 15 ( 

تعتبـــر اأموال املركـــــز اأموال عامة ، وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانـــة العامــــة وامتيازاتهــــا 

على اأموال الدائنني ، وللمركز حماية هذه الأموال بالطــرق ووفق الإجراءات املن�سو�س 

عليهــــا فـي نظـــام حت�سيــل ال�سرائــب والر�ســــوم وغريهــا من املبالـــغ امل�ستحقـــة لوحــــدات 

اجلهــاز الإداري للدولـــة . 
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