ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1381

∫ÉŸG ¥ƒ°ùd áeÉ©dG áÄ«¡dG
QGô``b
2021/27 º``bQ
áeÉ©dG áªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdG áëF’ QGó°UEÉH
ا�ستنادا إا قانون �سوق راأ�ش املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/80
و إا املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/82بتاأ�سي�ش �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع،
واإ قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
و إا القرار الوزاري رقم  2002/137ب�ساأن قواعد و�سرو انتخاب اأع�ساء جمال�ش اإدارة
�سركات امل�ساهمة العامة واالأحكام اخلا�سة �سوؤولياتهم،
و إا القرار الوزاري رقم  2002/156باإجراءات واأحكام التنازل عن حق االأف�سلية فـي االكتتاب
فـي اأ�سهم الزيادة فـي راأ�سمال �سركات امل�ساهمة العامة،
و إا الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�ش املال ال�سادرة بالقرار رقم ،2009/1
واإ الئحة �سوابط اعتماد مراقبي احل�سابات ال�سادرة بالقرار رقم ،2018/8
و إا القرار رقم  2018/10ب�ساأن �سوابط ت�سكيل جلنة التدقيق وتعيني املراقب الداخلي
وامل�ست�سار القانوين فـي �سركات امل�ساهمة العامة،
و إا موافقة جمل�ش اإدارة الهي ة العامة ل�سوق املال،
و إا موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
يعمل باأحكام الئحة ال�سركات امل�ساهمة العامة ،املرفقة.
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ي�سدر الرئي�ش التنفـيذي للهي ة العامة ل�سوق املال القرارات والنماذج والتعليمات
الالزمة لتنفـيذ اأحكام الالئحة املرفقة ،و إا اأن ت�سدر ي�ستمر العمل بالقرارات والنماذج
والتعليمات املعمول بها فـيما ال يتعار�ش مع اأحكام قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه
والالئحة املرفقة.
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’áeÉ©dG áªgÉ°ùŸG äÉcô°ûdG áëF
∫hC’G π```°üØdG
á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ش
عليه فـي قانون ال�سركات التجارية ،كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين
كل منها ،ما مل يقت�ش �سياق الن�ش معنى اآخر
:¿ƒ``fÉ≤dG - 1
قانون ال�سركات التجارية.
:¥ƒ``°ùdG - 2
�سوق م�سقط لالأوراق املالية.
:…ò«`ØæàdG ¢ù«FôdG - 3
الرئي�ش التنفـيذي للهي ة.
:á``cô°ûdG - 4
ال�سركة امل�ساهمة العامة.
:IQGOE’G ¢ù``∏› - 5
جمل�ش اإدارة ال�سركة.
:QGó°UE’G ô``jóe - 6
�سركة من ال�سركات العاملة فـي جمال االأوراق املالية ،واملرخ�ش لها من الهي ة
مار�سة ن�سا اإدارة االإ�سدارات.
:á``bÓ©dG hP ±ô``£dG - 7
ال�سخ�ش الذي يعد طرفا ذا عالقة فـي االأحوال املحددة فـي املباد املنظمة للحوكمة
التي ت�سعها الهي ة.
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( 2 ) IOÉ``ŸG
يج ــب عل ــى اجله ــات املخاطبــة باأحكــام هــذه الالئحــة االحتفــا بالوثائق وامل�ستندات
وال�سجالت الورقية واالإلكرتونية املتعلقة بالعمليات التي تقوم بها ملدة ( )10ع�سر �سنوات
من تاري انتهاء العملية.
( 3 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن تكون جميع الوثائق وامل�ستندات واملحررات وال�سجالت التي تقدم اإ الهي ة
مكتوبة باللغة العربية ،ويجوز اأن تكون مقرونة برتجمة باللغة االإ ليزية اأو باأي لغة
اأخر ددها الهي ة.
( 4 ) IOÉ``ŸG
اإذا �سادف اآخر يوم للوفاء باأي التزام وفقا الأحكام هذه الالئحة اإجازة ر�سمية ،امتد امليعاد
اإ اأول يوم عمل بعدها.
( 5 ) IOÉ``ŸG
على جميع ال�سركات اإ�سناد مهمة توزيع االأرباح اإ �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع.
»``fÉãdG π```°üØdG
»``fhÎµdE’G ô``°ûædG ΩÉ``¶f
( 6 ) IOÉ``ŸG
على الهي ة و�سع نظام للن�سر االإلكرتوين لن�سر البيانات واملعلومات التي يوجب القانون
ن�سرها.
ويتم الن�سر فـي هذا النظام من قبل ال�سركات ومدير االإ�سدار ومراقب احل�سابات بن�سر
هـ ــذه البيانـ ــات واملعلوم ــات ،وللهي ــة اإ�س ــناد مهمة و�سع هذا النظام اإ جهة اأخر وفق
ما دده لها من ا�سرتاطات.
( 7 ) IOÉ``ŸG
تلتزم ال�سركات ومدير االإ�سدار ومراقب احل�سابات عند ا�ستخدام نظام الن�سر االإلكرتوين،
باالآتي
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 - 1اأن يتم ا�ستخدام النظام من قبل االأ�سخا�ش امل�سوؤولني عن الن�سر فـي ال�سركات
ومدير االإ�سدار ومراقب احل�سابات ،ويتم �سرف ا�سم امل�ستخدم والرقم ال�سري
لكل �سخ�ش دده ال�سركة اأو اجلهة على حدة ،وذل بعد توقيعه على تعهد يوؤكد
وجبه اطالعه على اإجراءات ا�ستخدام النظام.
 - 2اأن يتم و�سع االآليات الفنية التي متنع اإ�ساءة ا�ستخدام النظام من قبل اأطراف
اآخرين.
 - 3مراجعة البيانات واملعلومات الواردة فـي النظام للتاأكد من ا�ستيفائها العنا�سر
ال�سكلية واملو�سوعية قبل ن�سرها على موقعها فـي �سبكة املعلومات العاملية.
 - 4اأي �سوابط اأخر ت�سعها الهي ة اأو اجلهة املعنية االأخر التي ددها الهي ة.
( 8 ) IOÉ``ŸG
تكون ال�سركة اأو مدير االإ�سدار اأو مراقب احل�سابات م�سوؤولني قانونا عن �سحة وكفاية
ودقة البيانات واملعلومات التي قام باإر�سالها عرب نظام الن�سر االإلكرتوين والتاأكد من
تثبيتها بالنظام ،وعليها االحتفا ب�سجالت معتمدة تبني فـيها البيانات واملعلومات التي
مت اإر�سالها وتاري ووق وا�سم ال�سخ�ش الذي قام باإر�سالها اأو تعديلها اأو اإلغائها ،على اأن
تكون هذه ال�سجالت متاحة لالطالع من قبل الهي ة اأو ال�سوق عند الطلب.
( 9 ) IOÉ``ŸG
ال يرتتب على اأي عطل فـي نظام الن�سر االإلكرتوين االإعفاء من امل�سوؤولية القانونية عن
االلتزام واعيد الن�سر املقررة قانونا.
ويجب على ال�سركة اأو مدير االإ�سدار اأو مراقب احل�سابات عند حدو العطل اأن تن�سق مع
الهي ة اأو اجلهة امل�سوؤولة عن النظام ،وذل للن�سر بالطريقة املنا�سبة.
å```dÉãdG π```°üØdG
¢ù```«°SCÉàdG
( 10 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب تاأ�سي�ش ال�سركة من اللجنة التاأ�سي�سية اإ الهي ة مرفقا به االآتي
 - 1ن�سخة من وثائق التاأ�سي�ش موقعة من جميع املوؤ�س�سني وفق النموذج الذي تعده
الهي ة.
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 - 2تقرير اخلبري املخت�ش بتقييم احل�سة العينية اإن وجدت.
 - 3موافقة اجلهات احلكومية على ترخي�ش ال�سركة التي تخ�سع لها اإن وجدت.
 - 4قائمة باأ�سماء اأع�ساء اللجنة التاأ�سي�سية وتوقيعاتهم.
 - 5اأي بيانات اأو م�ستندات اأخر تر الهي ة �سرورة تقد ها.
ويعد الطلب مكتمال بعد ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات والتعديالت التي تطلبها
الهي ة.
( 11 ) IOÉ``ŸG
ت�سدر الهي ة قرارها بتاأ�سي�ش ال�سركة خالل ( )15خم�سة ع�سر يوما من تاري تقد
الطلب م�ستوفـيا كافة االأوراق املطلوبة ،ويعد م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للطلب.
والأ�سحاب ال�ساأن التظلم فـي حالة الرف�ش.
( 12 ) IOÉ``ŸG
تن�سر اللجنة التاأ�سي�سية قرار التاأ�سي�ش فـي نظام الن�سر االإلكرتوين ،وفـي �سحيفة يومية
واحدة على االأقل �سادرة باللغة العربية ،وذل خالل مدة ال تتجاوز ( )3ثالثة اأيام عمل
من تاري ت�سلم قرار التاأ�سي�ش.
∫hC’G ´ô```ØdG
ΩÉ``©dG ÜÉ``ààc’G »```a º``¡°SC’G QGó``°UEG
( 13 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة التي تر ب فـي اإ�سدار اأ�سهم فـي اكتتاب عام تعيني مدير اإ�سدار ،على اأال يكون
طرفا ذا عالقة بال�سركة ،ويكون املخول بالتعامل فـي هذا ال�ساأن.
وتتحمل ال�سركة ومدير االإ�سدار امل�سوؤولية عن املعلومات والبيانات والتحليالت التي
تت�سمنها ن�سرة االإ�سدار.
ويجوز ملدير االإ�سدار اإ�سناد بع�ش مهامه اإ جهة اأخر مرخ�ش لها باإدارة االإ�سدارات
فـي ال�سلطنة دون اإخالل �سوؤوليته اأمام ال�سركة والهي ة وامل�ستثمرين عن هذه املهام.
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( 14 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب املوافقة على ن�سرة االإ�سدار من مدير االإ�سدار اإ الهي ة قبل ( )30ثالثني
يوما على االأقل من التاري املحدد لبدء االكتتاب موقعا عليه من قبل ال�سركة ومدير
االإ�سدار وامل�ست�سار القانوين واملتعهد بالتغطية بالن�سبة لل�سركة قيد التاأ�سي�ش ،على اأن
يت�سمن الطلب امل�ستندات االآتية
 - 1االإي�سال الدال على �سداد الر�سم املقرر.
 - 2ن�سرة االإ�سدار باللغة العربية وفق النموذج الذي تعده الهي ة ،وترجمتها اإ
اللغة االإ ليزية.
 - 3اإعالن االإ�سدار باللغة العربية وفق النموذج الذي تعده الهي ة ،وترجمته اإ
اللغة االإ ليزية.
 - 4طلب االكتتاب وفق النموذج الذي تعده الهي ة.
 - 5ما يفـيد قيام املوؤ�س�سني باإيداع قيمة م�ساهمتهم فـي راأ�ش مال ال�سركة بالن�سبة
لل�سركة قيد التاأ�سي�ش.
 - 6اأي م�ستندات اأخر تر الهي ة �سرورة تقد ها.
وال تبداأ الهي ة فـي مراجعة ن�سرة االإ�سدار اإال بعد ا�ستكمال جميع امل�ستندات امل�سار اإليها.
( 15 ) IOÉ``ŸG
يتعني على مدير االإ�سدار بالتن�سيق مع ال�سركة ت�سمني ن�سرة االإ�سدار جميع املعلومات
ال�سرورية املتعلقة بها ،والتي متكن امل�ستثمر من اتخاذ قراره ،وفـي حالة عدم اإف�ساح
ال�سركة عن اأي من املعلومات الهامة حماية مل�سلحتها وم�سلحة امل�ستثمرين ،فاإنه يجب
عليها االإ�سارة إا ذل فـي الن�سرة ،مع بيان مربرات واأ�سباب ذل واأثره.
ويجوز فـي هذه احلالة ن�سر اأو اإطالع اجلمهور على الن�سرة قبل اعتمادها �سريطة احل�سول
على موافقة م�سبقة من الهي ة ،اأو اأن تقوم الهي ة بذل من تلقاء نف�سها.
( 16 ) IOÉ``ŸG
ت�سدر الهي ة قرارها باعتماد ن�سرة االإ�سدار خالل ( )2يومي عمل بعد التاأكد من ا�ستيفائها
جميع املتطلبات ،على اأن تتحمل ال�سركة ومدير االإ�سدار م�سوؤولية �سحة البيانات الواردة
فـي ن�سرة االإ�سدار.
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( 17 ) IOÉ``ŸG
يجب على مدير االإ�سدار خالل ( )2يومي عمل من تاري اعتماد ن�سرة االإ�سدار تزويد
الهي ة واجلهة امل�سوؤولة عن نظام الن�سر االإلكرتوين بن�سخة اإلكرتونية حممية من الن�سرة
املعتمدة بغر�ش اإدراجها على �سبكة املعلومات العاملية ونظام الن�سر االإلكرتوين.
ويتعني على اللجنة التاأ�سي�سية ن�سر اإعالن االإ�سدار  -بعد اعتماد ن�سرة االإ�سدار  -فـي �سحيفة
يومية واحدة على االأقل �سادرة باللغة العربية وذل قبل (� )7سبعة اأيام على االأقل من
بدء االكتتاب العام.
( 18 ) IOÉ``ŸG
على مدير االإ�سدار عند اإجراء اأي تغيري اأو تعديل على ن�سرة االإ�سدار املعتمدة اأن يودع
هذا التغيري اأو التعديل لد الهي ة فورا وذل للح�سول على موافقتها.
ويتعني على مدير االإ�سدار فور ح�سوله على موافقة الهي ة ن�سر التغيري اأو التعديل عرب
نظام الن�سر االإلكرتوين ،وفـي �سحيفة يومية واحدة على االأقل �سادرة باللغة العربية.
واإذا كان التغيري اأو التعديل يتناول اأحد املعلومات اجلوهرية التي توؤثر على ال�سركة ،جاز
للهي ة اإلغاء االإ�سدار واإلزام مدير االإ�سدار باإعادة االأموال إا املكتتبني.
ويق�سد باملعلومات اجلوهرية تل املعلومات التي يكون لالإف�ساح عنها تاأثري ملمو�ش فـي
�سعر الورقة املالية ،اأو فـي القرارات اال�ستثمارية للمتعاملني عليها ،اأو ا اهات التعامل
فـي ال�سوق.
ويجوز للهي ة اأن ت�سدر منوذجا يحدد املعلومات اجلوهرية.
( 19 ) IOÉ``ŸG
يجب على اللجنة التاأ�سي�سية عند القيام بن�سر االإعالنات اأو عمل حمالت ترويجية عن
االأ�سهم امل�سدرة مراعاة تعريف امل�ستثمر بعوائد وخماطر اال�ستثمار واإبراز البيانات
الفعلية الواردة فـي ن�سرة االإ�سدار.
وفـي جميع االأحوال ،ال يجوز للجنة التاأ�سي�سية اأو مدير االإ�سدار اأو اأي طرف اآخر االإعالن
اأو الرتويج ببيانات اأخر ري واردة فـي ن�سرة االإ�سدار.
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( 20 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملدير االإ�سدار وللم�سارف املرخ�ش لها بالعمل فـي ال�سلطنة وال�سركات العاملة فـي
جمال االأوراق املالية املرخ�ش لها مار�سة ن�سا الو�ساطة القيام همة تلقي طلبات
االكتتاب باأي و�سيلة من خالل الربط مع نظام االكتتاب االإلكرتوين فـي �سركة م�سقط
للمقا�سة واالإيداع ،اأو اأي و�سيلة اأخر توافق عليها الهي ة.
( 21 ) IOÉ``ŸG
يجب على مدير االإ�سدار تعيني ( )3ثال جهات وطنية على االأقل من اجلهات املن�سو�ش
عليها فـي املادة ( )20من هذه الالئحة بالت�ساور مع ال�سركة ،واإبرام اتفاقيات مع هذه
اجلهات دد واجباتها وم�سوؤولياتها ،ويتعني على هذه اجلهات تلقي طلبات االكتتاب،
وت�سلم املبال  ،وتخ�سي�ش االأوراق املالية املكتتب بها وفقا الإجراءات االكتتاب املحددة فـي
ن�سرة االإ�سدار ،كما يتعني عليها التن�سيق مع مدير االإ�سدار وتوفـري البيانات الالزمة
عن التغطية ،وعليها التن�سيق مع �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع ب�ساأن �سجل املكتتبني،
والإعادة املبال الزائدة على االكتتاب خالل ( )3ثالثة اأيام على االأك بعد التخ�سي�ش.
( 22 ) IOÉ``ŸG
يكون مدير االإ�سدار وجهات االكتتاب م�سوؤولني اأمام ال�سركة امل�سدرة واملكتتبني عن جرب
االأ�سرار النا ة عن اأي اإهمال فـي اأداء مهامهم.
( 23 ) IOÉ``ŸG
اإذا تبني بعد انتهاء فرتة االكتتاب اأن االكتتابات جاوزت االأ�سهم املعرو�سة وجب اأن يتم
توزيع االأ�سهم بني املكتتبني بن�سبة عدد االأ�سهم املكتتب بها من كل منهم وبح�سب طريقة
التخ�سي�ش املبينة فـي ن�سرة االإ�سدار.
ويجوز للهي ة اأن تقرر توزيع حد اأدنى من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب العام ابتداء على
جميع املكتتبني بالت�ساوي ،ثم يجري توزيع باقي االأ�سهم على النحو الوارد بالفقرة
ال�سابقة.
( 24 ) IOÉ``ŸG
يتم ديد �سعر االكتتاب وفق ال�سوابط التي ت�سدرها الهي ة فـي هذا ال�ساأن.
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»``fÉãdG ´ô``ØdG
Ú°üàîŸG AGÈÿG Ú«©Jh á«æ«©dG ¢ü°ü◊G º««≤J
( 25 ) IOÉ``ŸG
تن�س الهي ة جدوال لقيد اخلبــراء لتقييــم احل�س ــ�ش العيني ــة فـ ــي �ست ــى التخ�س�س ــات
االقت�سادية اأو املحا�سبية اأو القانونية اأو ريها وفق املعايري التي ت�سعها الهي ة لقيد
اخلرباء ،ولها فـي �سبيل ذل اال�ستعانة باخلرباء املقيدين فـي وزارة العدل وال�سوؤون
القانونية.
( 26 ) IOÉ``ŸG
اإذا كان امل�ساهمة فـي راأ�ش مال ال�سركة ح�س�سا عينية عند التاأ�سي�ش ،ري اللجنة
التاأ�سي�سية تقو هذه احل�س�ش عن طريق خبري اأو اأك من بني اخلرباء املقيدين لد
الهي ة.
وللخبري االطالع اأو طلب اأي معلومات اأو م�ستندات ير اأنها �سرورية لتمكينه من اإعداد
تقرير التقييم املطلوب ،ويتعني على اللجنة التاأ�سي�سية اأو جمل�ش االإدارة بح�سب االأحوال
اتخاذ االإجراءات الالزمة لتزويده ا يطلب من معلومات وم�ستندات فـي اأقرب وق
كن من تاري ذل الطلب.
( 27 ) IOÉ``ŸG
يقوم اخلبري باإعداد تقرير ي�ستمل على بيانات تف�سيلية دقيقة عن احل�سة العينية وا�سم
مقدمها ،واالأ�س�ش التي بني عليها التقييم ،وجميع البيانات االأخر التي ير لزوم
اإدراجها ،ويجب تقد التقرير إا اللجنة التاأ�سي�سية اأو جمل�ش االإدارة بح�سب االأحوال
خالل ( )30ثالثني يوما من تاري اإحالة االأوراق اإليه.
( 28 ) IOÉ``ŸG
يكون اخلبري املقيم ،واللجنة التاأ�سي�سية اأو جمل�ش االإدارة بح�سب االأحوال م�سوؤولني عن
دقة وكفاية واكتمال البيانات واملعلومات الواردة فـي تقرير التقييم.
( 29 ) IOÉ``ŸG
للهي ة االعرتا�ش على تقرير التقييم ،وفـي هذه احلالة يجوز لها تعيني مقيم اآخر بقرار
م�سبب ،على اأن تتحمل ال�سركة قيد التاأ�سي�ش نفقات ذل .
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( 30 ) IOÉ``ŸG
على اللجنة التاأ�سي�سية اأو جمل�ش االإدارة بح�سب االأحوال اإرفاق تقرير تقييم احل�س�ش
العينية مع الدعوة املوجهة لعقد اجلمعية العامة التاأ�سي�سية.
( 31 ) IOÉ``ŸG
تتو اجلمعية العامة التاأ�سي�سية املوافقة على قيمة احل�س�ش العينية ،وذل وجب
قرار ت�سدره باالأ لبية املطلقة ،وال يكون ملقدمي تل احل�س�ش حق الت�سوي عليها.
وتعني االأ لبية املطلقة فـي تطبيق هذه املادة موافقة اأك من ( ) 50خم�سني فـي املائة
من االأ�سوات التي اقرتع .
( 32 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن تكون ملكية احل�سة العينية ري متنازع عليها ،واأن يتم التنازل عنها بالكامل
لل�سركة ،ويلتزم مقدمها بنقل ملكيتها إا ال�سركة فور موافقة اجلمعية العامة التاأ�سي�سية
على قيمة احل�سة العينية وفـي هذه احلالة تخ�س�ش ملقدمها اأ�سهم تعادل تقدير قيمة
احل�س�ش العينية.
™``HGôdG π``°üØdG
–``É¡``LÉeófGh á``cô°ûdG ∫ƒ
∫hC’G ´ô``ØdG
–```á```cô°ûdG ∫ƒ
’hCG
á``eÉY á``ªgÉ°ùe á``cô°T ≈``dEG ∫ƒ``ëàdG
( 33 ) IOÉ``ŸG
يجوز ول اأي �سركة من االأ�سكال املن�سو�ش عليها فـي املادة ( )4من القانون اإ �سركة
م�ساهمة عامة اإذا ا�ستوف اال�سرتاطات االآتية
� - 1سدور قرار من اجلمعية العامة ري العادية اأو من جمعية ال�سركاء اأو من جميع
ال�سركاء بتحولها إا �سركة م�ساهمة عامة بذات االإجراءات املقررة لتعديل وثائق
التاأ�سي�ش.
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 - 2اأال تكون ال�سركة قيد الت�سفـية.
 - 3اأال يقل راأ�ش مال ال�سركة عند التحول عن احلد االأدنى املقرر قانونا اإال اإذا كان
�ست�سدر اأ�سهما جديدة.
( 34 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة التي ت�ستوفـي ال�سرو املن�سو�ش عليها فـي املادة ( )33من هذه الالئحة،
اتباع االإجراءات االآتية
 - 1تقد طلب التحول إا الهي ة مرفقا به امل�ستندات االآتية
أا  -ن�سخ ــة مــن حم�سر اجتماع اجلمعية العامة ري العادية اأو جمعية ال�سركاء
اأو موافقة ال�سركاء الذي اتخذ فـيه قرار التحول.
ب  -ن�سخة من اأحد البيانات املالية لل�سركة مدققة من اأحد مراقبي احل�سابات
املعتمدين لد الهي ة ،على اأال يكون قد م�سى عليها اأك من (� )6ستة اأ�سهر.
ج  -ن�سخة من وثائق التاأ�سي�ش وفق النموذج الذي تعده الهي ة.
د  -ما يفـيد قبول الدائنني لقرار التحول اأو عدم اعرتا�سهم عليه.
هـ  -اأي بيانات اأو م�ستندات اأخر تطلبها الهي ة.
 - 2تتو الهي ة درا�سة طلب التحول واإ�سدار قرارها ب�ساأنه خالل ( )15خم�سة
ع�سر يوما من تاري تقد ه م�ستوفـيا ال�سرو وامل�ستندات املطلوبة ،وفـي حالة
الرف�ش يجب اإخطار ال�سركة باأ�سباب الرف�ش.
 - 3على ال�سركة خالل مدة ال تتجاوز (� )6ستة اأ�سهر من تاري املوافقة على التحول
ا�ستكمال االإجراءات الالزمة الإعداد ن�سرة االإ�سدار وتعيني اجلهات التي يتطلبها
القانون ،واالنتهاء من الطرح واإدراج ال�سركة فـي ال�سوق وفق متطلبات اإ�سدار
االأ�سهم فـي االكتتاب العام املن�سو�ش عليها فـي هذه الالئحة ،واإال اعتربت املوافقة
ملغاة.
 - 4تنعقد اجلمعية العامة لل�سركة قيد التحول للنظر فـي املو�سوعات التي تقت�سيها
ال�سركة بعد التحول إا �سركة م�ساهمة عامة ،وفق االإجراءات واملواعيد والن�ساب
القانوين واالخت�سا�سات املحددة للجمعية العامة التاأ�سي�سية.
 - 5ت�سجيل القرار باملوافقة على التحول لد امل�سجل.
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É````«fÉK
á``eÉY á``ªgÉ°ùe á``cô°T ø``e ∫ƒ``ëàdG
( 35 ) IOÉ``ŸG
يجب على ال�سركة تقد طلب التحول من �سركة م�ساهمة عامة اإ الهي ة للح�سول
على موافقتها ،مرفقا به امل�ستندات االآتية
 - 1حم�سر اجتماع جمل�ش االإدارة باملوافقة على التحول واالأ�سباب واملربرات الداعية
لذل .
 - 2تقد عر�ش ب�سعر عادل ل�سراء االأ�سهم من امل�ساهمني الرا بني فـي ال�سراء قبل
ا�ستكمال اإجراءات التحول.
 - 3اإقرار من قبل امل�ساهمني املتعهدين بال�سراء قدرتهم املالية على �سراء اأ�سهم
جميع امل�ساهمني الرا بني فـي البيع.
 - 4ن�سخ ــة م ــن تقريــر التقييم الأ�سول ال�سركة معد من اأحد مراقبي احل�سابات
املعتمدين لد الهي ة مو�سحا به ال�سعر العادل ل�سراء االأ�سهم ،على اأال يكون قد
م�سى عليه اأك من (� )6ستة اأ�سهر ،ويجوز ا�ستثناء ال�سركات التي تاآكل () 75
خم�سة و�سبعون فـي املائة اأو اأك من راأ�ش مالها من هذا البند وافقة الهي ة.
( 36 ) IOÉ``ŸG
تتو الهي ة درا�سة طلب التحول واإ�سدار قرارها باملوافقة على التحول ،وفـي حالة
الرف�ش يجب اإخطار ال�سركة باأ�سباب الرف�ش.
( 37 ) IOÉ``ŸG
يجب على ال�سركة بعد احل�سول على موافقة الهي ة على التحول االإف�ساح فورا للجمهور
عرب نظام الن�سر االإلكرتوين ،ون�سر اإعالن ر بة امل�ساهمني املتعهدين ب�سراء االأ�سهم فـي
ذل النظام قبل بدء عملية ال�سراء دة ال تقل عن ( )14اأربعة ع�سر يوما ،ويجب اأن
يت�سمن االإعالن االآتي
 - 1ا�سم وعنوان ال�سركة وال�سكل القانوين املقرتح للتحول.
 - 2ا�سم اأو اأ�سماء امل�ساهمني الرا بني بال�سراء.
-55-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1381

� - 3سعر ال�سراء املقرتح ،واأ�س�ش ديده.
 - 4تاري بداية ونهاية عر�ش �سراء االأ�سهم.
 - 5ا�سم �سركة الو�ساطة اأو الو�سطاء املنفذين للعملية وو�سائل التوا�سل معهم.
 - 6اأي معلومات اأخر تطلب الهي ة ن�سرها فـي االإعالن.
( 38 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة  -بعد موافقة الهي ة على التحول  -الدعوة اإ عقد جمعية عامة ري عادية
الأخذ موافقتها.
( 39 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة ا�ستكمال االإجراءات الالزمة للتحول لل�سكل القانوين اجلديد لد امل�سجل
فور االنتهاء من �سراء اأ�سهم �سغار امل�ساهمني خالل (� )6ستة اأ�سهر على االأك من تاري
تقد الطلب ،وفـي حالة عدم ا�ستكمال اإجراءات التحول خالل تل املدة يعترب الطلب
كاأن مل يكن.
( 40 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة التي ا�ستكمل اإجراءات التحول ،خماطبة ال�سوق و�سركة م�سقط للمقا�سة
واالإيداع الإنهاء االإجراءات اخلا�سة باإلغاء االإدراج اأو التحول اإ ال�سوق الثالثة ح�سب
طبيعة احلال ،خالل مدة ال تتجاوز ( )14اأربعة ع�سر يوما.
»``fÉãdG ´ô``ØdG
á``cô°ûdG êÉ```eófG
( 41 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة الرا بة فـي االندماج ،الدعوة اإ عقد جمعية عامة ري عادية مرفقا بها
مذكرة اإي�ساحية ت�ستوفـي املتطلبات االآتية
 - 1تو�سي االأ�سباب الداعية لالندماج واأثره على ال�سركة وم�ساهميها.
� - 2سرو االندماج املتفق عليها بني ال�سركات الرا بة فـي االندماج.
 - 3نتيج ــة تقييــم اأ�س ــول وخ�س ــوم كل �سركــة طبقا الآخر بيانات مالية مدققة ،على
اأال يكون قد م�سى عليها اأك من (� )6ستة اأ�سهر.
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 - 4اجلهة التي تول عملية تقييم االأ�سول واخل�سوم واالأ�س�ش املحا�سبية التي اتبع
لذل .
 - 5التاري الذي اتخذ كاأ�سا�ش للتقييم.
 - 6املقابل الذي �سيح�سل عليه ال�سركاء اأو امل�ساهمون بعد االندماج واالأ�س�ش التي
اتبع فـي تقديره.
 - 7تقرير براأي مراقب احل�سابات لل�سركة املندجمة فـي االأ�س�ش التي اتبع فـي
تقدير املقابل الذي �ستح�سل عليه ال�سركة املندجمة اأو ال�سركة اجلديدة بح�سب
االأحوال.
 - 8اأي متطلبات اأو م�ستندات تر الهي ة �سرورة اإرفاقها.
( 42 ) IOÉ``ŸG
يتو جمل�ش االإدارة ،باالإ�سافة إا امل�سوؤوليات املحددة فـي القانون ،تقد طلب اإدراج
ال�سركة بال�سوق خالل ( )15خم�سة ع�سر يوما على االأك من تاري ت�سجيلها لد امل�سجل.
¢ù``eÉÿG π``°üØdG
á``cô°ûdG ∫É``e ¢SCGQ
( 43 ) IOÉ``ŸG
ينق�سم راأ�ش مال ال�سركة اإ اأ�سهم مت�ساوية القيمة فـي االإ�سدار الواحد.
( 44 ) IOÉ``ŸG
تلتزم ال�سركة بحف �سجل امل�ساهمني لد �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع والتي تتو
ت�سجيل وقيد كل الت�سرفات التي تطر أا على ال�سجل و دي بيانات امل�ساهمني فـيه.
ولل�سركة احلق فـي االطالع على �سجل م�ساهميها وفق االإجراءات التي ت�سعها �سركة
م�سقط للمقا�سة واالإيداع ،و كن للم�ساهم اأن يح�سل على بيان ما لكه من اأوراق مالية.
وال يعتد لكية اأي م�ساهم الأي �سهم ما مل ت�سجل ملكيته لد �سركة م�سقط للمقا�سة
واالإيداع.
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∫hC’G ´ô``ØdG
IRÉ``àªŸG º``¡°SC’G
( 45 ) IOÉ``ŸG
يجوز اأن ين�ش النظام االأ�سا�سي لل�سركة على تقرير بع�ش االمتيازات لبع�ش االأ�سهم فـي
الت�سوي اأو االأرباح اأو نا الت�سفـية اأو ري ذل من احلقوق.
وت�سمى االأ�سهم التي لها هذه االمتيازات باالأ�سهم املمتازة ،ويجوز اأن ت�سدر ف ات خمتلفة
منها بح�سب نوع االمتياز الذي مله ،مع مراعاة اأن يكون االمتياز موحدا فـي ذات الف ة
واإن اختلف فـي االإ�سدار.
( 46 ) IOÉ``ŸG
يجوز لل�سركة اإ�سدار اأ�سهم تازة �سريطة مراعاة االآتي
 - 1اأن يكون النظام االأ�سا�سي لل�سركة يجيز اإ�سدار تل االأ�سهم.
 - 2احل�سول على موافقة اجلمعية العامة ري العادية على ذل .
 - 3اأال تتجاوز ن�سبة االأ�سهم املمتازة ( ) 20ع�سرين فـي املائة من اإجمايل راأ�ش املال.
»``fÉãdG ´ô``ØdG
™``àªàdG º``¡°SCG
( 47 ) IOÉ``ŸG
يتم اإ�سدار اأ�سهم متتع لل�سركات التي ين�ش نظامها االأ�سا�سي على ا�ستهال اأ�سهمها خالل
مدة ال�سركة ب�سبب تعلق ن�سا ال�سركة بالتزام ا�ستغالل مورد من موارد ال وة الطبيعية
اأو تقد خدمة او اإدارة مرفق من املرافق العامة نوح لها ملدة حمددة اأو بوجه من
اأوجه اال�ستغالل ا ي�ستهل باال�ستعمال اأو ينفد بعد مدة معينة ،وذل وفقا الأحكام
هذه الالئحة.
( 48 ) IOÉ``ŸG
يح�سل امل�ساهم الذي ت�ستهل اأ�سهمه على اأ�سهم متتع ويكون له جميع احلقوق املقررة
الأ�سحاب حملة اأ�سهم راأ�ش املال فـي حدود ما ين�ش عليه النظام االأ�سا�سي لل�سركة دون اأن
يكون له حق فـي اال�سرتا عند تق�سيم موجودات ال�سركة عند حل وت�سفـية ال�سركة.
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( 49 ) IOÉ``ŸG
يتم ا�ستهال اأ�سهم التمتع عن طريق رد جزء من قيمة ال�سهم بحي ينتهي اال�ستهال
الكلي خالل املدة التي يحددها النظام االأ�سا�سي لل�سركة ،ويجب اأن يتم اال�ستهال على
وجه امل�ساواة بالن�سبة لالأ�سهم من ذات النوع.
( 50 ) IOÉ``ŸG
تدفع قيمة االأ�سهم امل�ستهلكة من االأرباح اأو من االحتياطيات القابلة للتوزيع.
( 51 ) IOÉ``ŸG
ي�سدر قرار ا�ستهال اأ�سهم التمتع من اجلمعية العامة ري العادية ،على اأن دد فـيه
�سرو اال�ستهال ون�سبة االأ�سهم التي يتم ا�ستهالكها ومواعيد ذل .
å``dÉãdG ´ô```ØdG
É``¡›Oh º``¡°SC’G á``FõŒ
( 52 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملجل�ش االإدارة بقرار منه زئة اأ�سهم ال�سركة اأو دجمها على اأن يتم االإف�ساح عن
ذل فـي نظام الن�سر االإلكرتوين قبل ( )14اأربعة ع�سر يوما من التاري املقرر لتنفـيذ
التجزئة اأو الدمج ،ويت�سمن بيان االإف�ساح االأ�سباب التي دع جمل�ش االإدارة التخاذ ذل
القرار والعوائد املرجوة منه والتاري املحدد الإنفاذ القرار ،وبيان اأثر ذل على امل�ساهمني
واملعدل الذي �سيح�سل عليه امل�ساهم نتيجة ذل .
وعلى ال�سركة التن�سيق مع كل من �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع لتعديل �سجل
امل�ساهمني ،ومع ال�سوق الأ را�ش اإدراج االأ�سهم اجلديدة وفق االإجراءات املعمول بها.
™``HGôdG ´ô``ØdG
á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »`a ∫hGóà∏d á∏HÉb ´GójEG äGOÉ¡°T
( 53 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة الرا بة فـي ويل بع�ش اأ�سهمها اإ �سهادات اإيداع قابلة للتداول فـي
االأ�سواق العاملية مراعاة ال�سرو االآتية
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 - 1اأال يزيد عدد االأ�سهم املخ�س�سة للتحويل على ( ) 20ع�سرين فـي املائة من اإجمايل
عدد االأ�سهم امل�سدرة.
 - 2اأن تعني ال�سركة مدير اإ�سدار فـي البلد الذي يتم فـيه اإدراج وتداول �سهادات االإيداع
الدولية (بن االإيداع الدويل) ،وحافظا اأمينا حمليا من ال�سركات املرخ�ش لها
بالعمل فـي جمال االأوراق املالية.
 - 3اأي �سرو اأخر ت�سعها الهي ة.
( 54 ) IOÉ``ŸG
يكون اإ�سدار �سهادات اإيداع قابلة للتداول فـي االأ�سواق العاملية بقرار من جمل�ش االإدارة،
اإما بتحويل بع�ش اأ�سهم ال�سركة امل�سدرة �سابقا اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة ،وفـي حال اإ�سدار
اأ�سهم جديدة يتوجب على ال�سركة اتباع االإجراءات القانونية الالزمة لزيادة راأ�ش املال،
ويجب اأن يحدد ب�سكل �سري عدد �سهادات االإيداع و�سعر االإ�سدار.
( 55 ) IOÉ``ŸG
يكون حلملة �سهادات االإيداع القابلة للتداول فـي االأ�سواق العاملية احلق فـي توزيع االأرباح
وحق الت�سوي فـي اجلمعيات العامة لل�سركة من خالل احلاف االأمني املحلي.
( 56 ) IOÉ``ŸG
يجوز تداول �سهادات االإيداع الدولية من خالل ال�سوق املدرجة فـيه ،و كن ا�ستبدالها
باأ�سهم ال�سركة عرب احلاف االأمني املحلي ،و رير االأ�سهم وبيعها فـي ال�سوق املحلي.
¢ù``eÉÿG ´ô``ØdG
º``¡°SC’G Qƒ``°ùc
( 57 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة بيع ك�سور االأ�سهم النا�س ة عن زئة االأ�سهم اأو زيادتها اأو توزيع اأ�سهم اأو
عمليات االندماج اأو ويل ال�سندات إا اأ�سهم اأو تخفـي�ش راأ�ش املال.
ويتم اإيداع ح�سيلة البيع فـي �سندوق اأمانات امل�ستثمرين.
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¢SOÉ``°ùdG ´ô``ØdG
∫É```ŸG ¢SCGQ IOÉ``jR
( 58 ) IOÉ``ŸG
تكون زيادة راأ�ش مال ال�سركة املرخ�ش به بقرار من اجلمعية العامة ري العادية ،كما تكون
زيادة راأ�ش املال امل�سدر فـي حدود راأ�ش املال املرخ�ش به بقرار من جمل�ش االإدارة.
( 59 ) IOÉ``ŸG
يجب على جمل�ش االإدارة اأن ينظر فـي الو�سيلة االأن�سب لتمكني ال�سركة من احل�سول على
حاجتها من التمويل ،وفـي حال كان ذل بطريق زيادة راأ�ش املال فعليه اأن ي�سمن اقرتاحه
بزيادة راأ�ش املال امل�سدر مربرات ذل واأن يرفق به تقريرا عن اأعمال ال�سركة خالل ال�سنة
املالية احلالية واآخر ميزانية معتمدة وتقريرا من مراقب احل�سابات ب�ساأن مد �سحة
البيانات املالية الواردة فـي تقرير جمل�ش االإدارة.
( 60 ) IOÉ``ŸG
يجوز اأن تكون زيادة راأ�ش املال اإما نقدا اأو بح�سة عينية اأو ويل ديون ال�سركة اإ اأ�سهم.
( 61 ) IOÉ``ŸG
ت�سري اإجراءات تقييم احل�س�ش العينية وتعيني اخلرباء املخت�سني بذل الواردة فـي
الف�سل الثال من هذه الالئحة فـي حال زيادة راأ�ش مال ال�سركة عن طريق تقد
ح�س�ش عينية.
™``HÉ°ùdG ´ô``ØdG
¢UÉ`ÿG ÜÉ`ààc’G »``a º`¡°SC’G QGó`°UEG
( 62 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة التي تر ب فـي زيادة راأ�ش مالها عن طريق تخ�سي�ش اأ�سهم الزيادة ل�سخ�ش
معني اأو اأك الدعوة إا جمعية عامة ري عادية للح�سول على موافقتها فـي هذا
ال�ساأن ،وعليها اأن ترفق بجدول االأعمال ملخ�سا وافـيا ملقرتح االكتتاب اخلا�ش من حي
ال�سعر واالأ�س�ش التي وجبها مت احت�سابه ،واأ�سماء االأ�سخا�ش املقرتح تخ�سي�ش االأ�سهم
ل�ساحلهم مع نبذة عن خربات وموؤهالت كل منهم ،باالإ�سافة اإ تو�سي املزايا والفوائد
املتوقع اأن تعود على ال�سركة من هذا التخ�سي�ش ،و ريها من املعلومات التي تر ال�سركة
اأهمية االإف�ساح عنها.
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وعلى ال�سركة احل�سول على �سمان مايل من االأ�سخا�ش املوجه اإليهم االكتتاب اخلا�ش
قبل اجتماع اجلمعية العامة لتغطية قيمة االأ�سهم املخ�س�سة لهم.
واإذا كان االأ�سخا�ش املقرتح تخ�سي�ش االأ�سهم ل�ساحلهم اأطرافا ذوي عالقة بال�سركة تعني
على ال�سركة امل�سدرة االإف�ساح عن ذل للم�ساهمني فـي الدعوة املوجهة اإليهم حل�سور
اجتماع اجلمعية العامة وبيان امل�سال املرتبطة بال�سركة.
( 63 ) IOÉ``ŸG
يجوز لل�سركة تعيني مدير اإ�سدار لتويل عملية اإ�سدار االأ�سهم فـي االكتتاب اخلا�ش.
( 64 ) IOÉ``ŸG
تقدم ال�سركة بعد احل�سول على موافقة اجلمعية العامة اإ الهي ة ن�سرة االإ�سدار وفق
النموذج الذي تعده الهي ة ،وبعد �سداد الر�سم املقرر العتماد الن�سرة.
( 65 ) IOÉ``ŸG
تقوم ال�سركة بتح�سيل مبال االكتتاب خالل ( )30ثالثني يوما من تاري قرار اجلمعية
العامة ،وفـي حالة عدم �سيل مبال االكتتاب خالل تل الفرتة يجب على جمل�ش
االإدارة الدعوة إا جمعية عامة ري عادية اأخر لتجديد موافقتها فـي هذا ال�ساأن متى
ر ب ال�سركة فـي تنفـيذ مقرتح االكتتاب اخلا�ش.
( 66 ) IOÉ``ŸG
تقوم ال�سركة بتحديد �سعر االإ�سدار املقرتح على النحو االآتي
 - 1فـي حالة اإ�سدار اأ�سهم زيادة راأ�ش املال عن طريق االكتتاب اخلا�ش فقط ،يجب
اأال يقل �سعر االإ�سدار عن متو�سط جمموع �سعري االإ الق االأعلى واالأدنى الأ�سهم
ال�سركة املدرجة فـي ال�سوق وامل�سجلة خالل كل اأ�سبوع من االأ�سابيع ( )26ال�ستة
والع�سرين اأو ( )4االأربعة اأ�سابيع االأخرية التي ت�سبق تاري االإف�ساح عن االتفاق
لعملية التخ�سي�ش اأيهما اأعلى ،ويجوز للهي ة املوافقة على ديد �سعر اآخر
لالإ�سدار.
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 - 2فـي حالة اإ�سدار اأ�سهم زيادة راأ�ش املال عن طريق االكتتاب اخلا�ش بعد االنتهاء من
اإجراءات عر�سها على م�ساهمي ال�سركة ملمار�سة حق االأف�سلية ،يجب اأال يقل �سعر
االإ�سدار املقرتح لالكتتاب اخلا�ش عن �سعر االإ�سدار الذي مت عند اإ�سدار اأ�سهم
حق االأف�سلية� ،سريطة اأن يتم �سيل مبال االكتتاب وا�ستكمال اإجراءات اإ�سدار
االأ�سهم لالكتتاب اخلا�ش خالل ( )30ثالثني يوما من تاري اإقفال االكتتاب.
( 67 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز ملن خ�س�س له اأ�سهم الزيادة فـي راأ�ش املال الت�سرف فـيها قبل م�سي (� )2سنتني
على االأقل من تاري اإدراجها فـي ال�سوق دون اأن يخل ذل بحقه فـي اإجراء رهن من
الدرجة الثانية على تل االأ�سهم.
ø``eÉãdG ´ô``ØdG
¬æY ∫RÉæàdGh á«∏°†aC’G ≥M »`a ÜÉààc’G
( 68 ) IOÉ``ŸG
لكل م�ساهم فـي حالة الزيادة فـي راأ�ش املال حق االأف�سلية فـي االكتتاب بعدد من االأ�سهم
اجلديدة بن�سبة عدد االأ�سهم التي لكها.
ويق�سد بحق االأف�سلية حق امل�ساهم فـي االكتتاب بعدد من اأ�سهم الزيادة فـي راأ�ش مال
ال�سركة بن�سبة عدد االأ�سهم التي لكها فـي تاري اكت�ساب احلق.
( 69 ) IOÉ``ŸG
ت�سري فـي �ساأن اإ�سدار االأ�سهم فـي االكتتاب بحق االأف�سلية االأحكام الواردة فـي الف�سل
الثال من هذه الالئحة دون التقيد بتعيني ( )3ثال جهات وطنية على االأقل تتلقى
طلبات االكتتاب على النحو الوارد فـي املادة ( )21من هذه الالئحة.
( 70 ) IOÉ``ŸG
الأ�سحاب حق االأف�سلية خالل مدة االكتتاب التنازل عن حق اأف�سلية اكتتابهم فـي كل اأو
بع�ش اأ�سهم الزيادة التي يحق لكل منهم االكتتاب فـيها ،ويكون للمتنازل اإليهم االكتتاب
فـيها وجب هذا احلق اأو التنازل عنه حتى نهاية تل املدة.
ويق�سد باأ�سحاب حق االأف�سلية امل�ساهمون امل�سجلون ب�سجالت ال�سركة املحفو ة لد
�سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع فـي تاري اكت�ساب احلق.
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( 71 ) IOÉ``ŸG
يتعني على ال�سركة  -بعد اعتماد ن�سرة االإ�سدار  -وقبل ( )5خم�سة اأيام عمل على االأقل
من تاري اكت�ساب حق االأف�سلية ن�سر اإعالن االإ�سدار عرب نظام الن�سر االإلكرتوين وفـي
�سحيفة يومية واحدة على االأقل �سادرة باللغة العربية ،على اأن يت�سمن هذا االإعالن
ملخ�سا وافـيا عن ن�سرة االإ�سدار ا فـي ذل مقدار ون�سبة الزيادة فـي راأ�ش املال و�سعر
االإ�سدار وتاري اكت�ساب حق اأف�سلية االكتتاب فـيها وجهات االكتتاب وفرتة االكتتاب،
واملدة التي يتم خاللها التنازل عن حقوق االأف�سلية اأو االكتتاب وجبها.
ويتم ديد تاري اكت�ساب احلق فـي ن�سرة االإ�سدار بقرار من اجلمعية العامة اأو جمل�ش
االإدارة بح�سب االأحوال.
( 72 ) IOÉ``ŸG
يكون التنازل عن حق االأف�سلية خالل مدة تبداأ من تاري االإدراج بال�سوق وتنتهي فـي
التاري الذي دده ن�سرة االإ�سدار على اأن يكون قبل انتهاء فرتة االكتتاب بوق كاف،
ويكون التنازل عن حق االأف�سلية ب�سفة م�ستقلة عن االأ�سهم العادية.
( 73 ) IOÉ``ŸG
يقوم مدير االإ�سدار بالتن�سيق مع �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع وال�سوق باتخاذ
اإجراءات اإدراج حقوق االأف�سلية فـي ال�سوق خالل ( )5خم�سة اأيام عمل على االأك من
تاري اكت�ساب احلق ،ويتعني اإعداد �سجل الأ�سحاب حقوق االأف�سلية ر على اأ�سا�سه
عمليات التنازل عنها خالل املدة املحددة لذل .
( 74 ) IOÉ``ŸG
يقوم مدير االإ�سدار قبل املوعد املحدد لبداية ار�سة حق االأف�سلية ( )3بثالثة اأيام
على االأقل باإر�سال اإخطار لكل م�ساهم فـي حمل اإقامته اأو بريده االإلكرتوين اأو اأي و�سيلة
اأخر  ،وامل�سجلة فـي �سجل امل�ساهمني الإعالمه بحق االأف�سلية مرفقا به ملخ�ش من
ن�سرة االإ�سدار املعتمدة من الهي ة ،على اأن يحدد فـي هذا االإخطار احلد االأق�سى امل�سموح
االكتتاب فـيه من اأ�سهم الزيادة واملدة املحددة لالكتتاب وجب هذا احلق اأو التنازل عنه
ا ال يتجاوز ( )15خم�سة ع�سر يوما من تاري ن�سر االإعالن.
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( 75 ) IOÉ``ŸG
على مدير االإ�سدار بعد انتهاء مدة االكتتاب بحق االأف�سلية مطابقة �سجل اأ�سماء اأ�سحاب
حقوق االأف�سلية النهائي مع طلبات االكتتاب الواردة من قبل جهة االكتتاب.
( 76 ) IOÉ``ŸG
يكون الربنامج الزمني الإجراءات التداول واالكتتاب بحق االأف�سلية وفقا للنموذج الذي
ت�سدره الهي ة.
( 77 ) IOÉ``ŸG
يجوز ت�سمني طلب االكتتاب ح�سول امل�ساهم على اأ�سهم اإ�سافـية اإذا مل تتم تغطية كامل
اأ�سهم الزيادة ،وذل على النحو الذي دده ن�سرة االإ�سدار.
واإذا مل يتم االكتتاب فـي اأ�سهم الزيادة اأو بع�سها من قبل امل�ساهمني خالل املدة املحددة،
وجب على جمل�ش االإدارة اأن يقوم بطرحها لالكتتاب العام اأو اخلا�ش ،اأو تخفـي�ش قيمة
الزيادة فـي راأ�ش املــال ا يعادل قيمة االأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فـيها.
™``°SÉàdG ´ô``ØdG
Ú``∏eÉ©dG õ``«`Ø– è``eGôH
( 78 ) IOÉ``ŸG
يجوز لل�سركة تقد مقرتح للجمعية العامة ري العادية لتخ�سي�ش بع�ش اأ�سهم الزيادة
فـي راأ�ش مالها امل�سدر للعاملني لديها ،وذل ا ال يجاوز ( ) 5خم�سة فـي املائة من تل
االأ�سهم ،على اأن تت�سمن موافقة اجلمعية العامة االآتي
 - 1ديد الن�سبة املخ�س�سة للعاملني من اأ�سهم الزيادة ،ون�سيب كل عامل منها.
 - 2ف ة الو ائف امل�ستهدفة واأ�س�ش ديدها ،اإن وجدت.
 - 3ديد الدعم الذي توفره ال�سركة للعاملني  -اإن وجد  -وطرق متويله ،على اأن
ي�سدد العامل كامل قيمة االأ�سهم املكتتب بها.
( 79 ) IOÉ``ŸG
مع عدم االإخالل باأحكام املادة ( )78من هذه الالئحة ،يجوز لل�سركة و�سع برنامج الإ�سدار
اأ�سهم جديدة تخ�س�ش لتحفـيز العاملني لديها ،من خالل منحهم اخليار فـي متل هذه
االأ�سهم ،وذل وفقا لل�سوابط االآتية
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 - 1اأن تتو ال�سركة اإعداد الربنامج واإدارته ومتابعة تنفـيذه.
 - 2احل�سول على موافقة اجلمعية العامة ري العادية على الربنامج ،على اأن تت�سمن
موافقة اجلمعية العامة االآتي
أا  -عدد االأ�سهم املطروحة وجب الربنامج ،واحلقوق التي ي�ستطيع العامل
ار�ستها واحل�سول عليها فـي حال م�ساركته فـي الربنامج ،ومعادلة ديد
�سعر الطرح.
ب  -اجلدول الزمني لتنفـيذ الربنامج ،و�سروطه ،واأحكامه.
ج  -ف ة الو ائف امل�ستهدفة واأ�س�ش ديدها ،اإن وجدت.
د  -احلد االأق�سى لالأ�سهم التي ي�ستطيع العامل الواحد اأن يتملكها ،والفرتة
الزمنية الالزمة لقبول التمل و ار�سته.
هـ  -املبل الواجب �سداده من قبل العامل عند تقد طلب التمل اأو القبول
واأ�س�ش ديده.
و  -ديد الدعم الذي توفره ال�سركة للعاملني  -اإن وجد  -وطرق متويله،
على اأن ي�سدد العامل كامل قيمة االأ�سهم املخ�س�سة له.
ز  -الفرتة الزمنية التي يجب على العامل االحتفا فـيها باالأ�سهم قبل اإمكانية
الت�سرف فـيها  -اإن وجدت ،-واأثر انتهاء خدمة العامل على ملكية االأ�سهم.
 - 3اأن يكون الربنامج مق�سورا على متل االأ�سهم العادية فقط.
 - 4اأال تزيد ن�سبة االأ�سهم املخ�س�سة للعاملني وجب هذا الربنامج  -فـي كل
االأوقات  -على ( ) 10ع�سرة فـي املائة من اإجمايل راأ�ش مال ال�سركة امل�سدر ،بدون
احت�ساب اأ�سهم اخلزينة.
 - 5اأال تتجاوز ن�سبة االأ�سهم املخ�س�سة لكل عامل ( ) 10ع�سرة فـي املائة من اإجمايل
الن�سبة املحددة فـي البند ( )4من هذه املادة.
 - 6اأال تتجاوز مدة الربنامج ( )10ع�سر �سنوات.
 - 7قيام اجلمعية العامة ري العادية بتفوي�ش جمل�ش االإدارة لتنفـيذ الربنامج.
 - 8اأال يتم تعديل اأو اإنهاء الربنامج اإال وافقة اجلمعية العامة ري العادية.
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( 80 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة  -بعد موافقة اجلمعية العامة ري العادية  -التقدم اإ الهي ة بطلب اعتماد
ن�سرة االإ�سدار مت�سمنة البيانات واملعلومات التي وافق عليها اجلمعية العامة ،ومرفقا
بها االإي�سال الدال على �سداد الر�سم املقرر العتماد ن�سرة االإ�سدار.
( 81 ) IOÉ``ŸG
يجب على ال�سركة ا�ستكمال اإجراءات طرح االأ�سهم ،واإدراج راأ�ش املال خالل (� )60ستني
يوما من اعتماد ن�سرة االإ�سدار ،واإال اعترب اعتماد الهي ة للن�سرة ملغيا.
( 82 ) IOÉ``ŸG
على جلنة التدقيق بال�سركة التحقق مرة واحدة فـي نهاية العام على االأقل من اأن الربنامج
املخ�س�ش لتحفـيز العاملني لد ال�سركة قد مت تنفـيذه وفقا لل�سوابط املن�سو�ش عليها
فـي هذه الالئحة ،والربنامج املعتمد من اجلمعية العامة ري العادية ،وعليها ت�سمني ما
يفـيد ذل فـي التقرير ال�سنوي لل�سركة.
ô``°TÉ©dG ´ô``ØdG
É``¡ª¡°SC’ á``cô°ûdG AGô``°T
( 83 ) IOÉ``ŸG
يجب على ال�سركة التي تر ب فـي �سراء بع�ش اأ�سهمها ما ياأتي
 - 1اأن ي�سم النظام االأ�سا�سي لل�سركة بذل .
 - 2اأن تكون قد اأ�سدرت ميزانيتني �سنويتني مدققتني.
 - 3اأال تكون قد اأ�سدرت اأ�سهم جديدة فـي االأ�سهر ال�ستة ال�سابقة لطلب ال�سراء.
 - 4اأال تتجاوز االأ�سهم املراد �سراوؤها ( ) 10ع�سرة فـي املائة من راأ�ش مالها.
( 84 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة التي تر ب فـي �سراء اأ�سهمها تقد طلب اإ الهي ة ،مرفقا به االآتي
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 - 1قرار جمل�ش االإدارة باملوافقة على ال�سراء ،على اأن يت�سمن خطة ال�سراء واالأ�سباب
الداعية اإليه ،وتفا�سيله ،واجلدو منه ،واأن ال�سراء ال يحتمل اأن ترتتب عليه اأي
تقلبات فـي �سعر االأ�سهم ،وم�سدر متويل �سراء االأ�سهم.
 - 2التوقعات املالية املعتمدة من جمل�ش االإدارة ا يفـيد االلتزام باأحكام املادة ()89
من هذه الالئحة.
 - 3موافقة اجلهات الرقابية اإن وجدت.
 - 4اإعالن �سراء ال�سركة الأ�سهمها وفق النموذج الذي تعده الهي ة.
 - 5اأي بيانات اأو معلومات اأخر تطلبها الهي ة.
( 85 ) IOÉ``ŸG
مع مراعاة حكم املادة ( )146من القانون ،على ال�سركة ن�سر اإعالن �سراء ال�سركة الأ�سهمها
عرب نظام الن�سر االإلكرتوين وفـي �سحيفة يومية واحدة على االأقل �سادرة باللغة العربية
خالل فرتة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�سر يوما من تاري احل�سول على موافقة الهي ة.
( 86 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن يتم �سراء ال�سركة الأ�سهمها من خالل ال�سوق الثانوية وفقا لل�سوابط االآتية
 - 1اأن يتم ال�سراء خالل ( )180مائة وثمانني يوما من تاري �سدور قرار ال�سراء.
 - 2اأن يكون ال�سراء من خالل و�سيط فاأك .
 - 3ال يجوز البدء فـي ال�سراء اإال بعد ( )15خم�سة ع�سر يوما من تاري ن�سر اإعالن
ال�سراء.
( 87 ) IOÉ``ŸG
قيق منافع لها ولكل امل�ساهمني ،وعلى
يجب اأن يهدف �سراء ال�سركة الأ�سهمها إا
جمل�ش االإدارة اأن يو�س ذل فـي االأ�سباب الداعية لل�سراء.
( 88 ) IOÉ``ŸG
يجب اأال تزيد قيمة االأ�سهم التي مت �سراوؤها عن االأرباح املحتجزة القابلة للتوزيع.
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( 89 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز لل�سركة �سراء اأ�سهمها فـي احلاالت االآتية
 - 1اإذا كان قائمة مركزها املايل تظهر خ�سائر مرتاكمة ح�سب اآخر ح�سابات معدة
ومدققة وفقا ملعايري املحا�سبة والتدقيق الدولية.
 - 2اإذا كان عليها التزامات قائمة وعجزت عن �سدادها ،اأو دعو ق�سائية قائمة،
ويتوقع اأن يكون لها تاأثري �سلبي كبري على مركزها املايل.
( 90 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز لل�سركة �سراء اأ�سهمها اإذا كان ال�سراء �سيوؤدي اإ واحد اأو اأك من االآتي
 - 1انخفا�ش راأ�ش املال امل�سدر عن احلد االأدنى املن�سو�ش عليه فـي القانون.
 - 2العجز عن �سداد التزامات قائمة اأو اأي التزامات ق�سرية اأو طويلة االأجل.
 - 3انخفا�ش ن�سبة االأ�سول اجلارية اإ اخل�سوم اجلارية عن ( ) 150مائة وخم�سني
فـي املائة.
 - 4انخفا�ش ن�سبة حقوق امل�ساهمني إا االلتزامات طويلة االأجل عن ( ) 100مائة
فـي املائة ،وت�سمل االلتزامات طويلة االأجل فـي هذا البند االلتزامات امل�سروطة
(.)Contingent liabilities
( 91 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز لل�سركة االحتفا باالأ�سهم التي مت �سراوؤها الأك من �سنة من تاري اكتمال
ال�سراء ،ويجوز متديدها ل�سنة اأخر بقرار ي�سدر من جمل�ش االإدارة ،وعليه اتخاذ قرار
بهذا ال�ساأن خالل مدة ال تقل عن ( )30ثالثني يوما قبل تاري انتهاء املدة بعد موافقة
الهي ة.
( 92 ) IOÉ``ŸG
ال تتمتع االأ�سهم التي مت �سراوؤها ،واالأ�سهم التي متتلكها ال�سركات التابعة فـي ال�سركة،
باحلقوق املن�سو�ش عليها فـي املادة ( )121من القانون.
( 93 ) IOÉ``ŸG
يجوز لل�سركة اأن تقوم ب�سراء اأ�سهمها مرة اأخر بعد مرور (� )2سنتني على االأقل من
تاري اكتمال ال�سراء ،وفقا لالأحكام املنظمة ل�سراء ال�سركة الأ�سهمها.
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¢SOÉ``°ùdG π``°üØdG
á``cô°ûdG IQGOEG
∫hC’G ´ô``ØdG
á``eÉ©dG á``«©ª÷G
’hCG
É¡dÉªYCG ∫hóLh áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO
( 94 ) IOÉ``ŸG
,áÄ«¡dG √ó©J …òdG êPƒªædG ≥ah ∫ÉªYC’G ∫hóL OGóYEGh áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO ºàJ ¿CG Öéj
äÉHÉ°ù◊G ÖbGôeh ¬ÑFÉf hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ πÑb øe Éª¡«∏Y ™«bƒàdG ºàj ¿CG ≈∏Y
.ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸGh
( 95 ) IOÉ``ŸG
á«©ª÷G IƒYO ¢VôY ∫GƒMC’G Ö°ùëH äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe hCG IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ≈∏Y
IQGOE’G ¢ù∏› πªëàj ¿CG ≈∏Y ,OÉªàY’Gh á©LGôª∏d ;áÄ«¡dG ≈∏Y ∫ÉªYC’G ∫hóLh áeÉ©dG
.Éª¡«`a IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG áë°U á«dhDƒ°ùe ∫GƒMC’G Ö°ùëH äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe hCG
( 96 ) IOÉ``ŸG
áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO ¿ÓYEG ô°ûf ∫GƒMC’G Ö°ùëH äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe hCG IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y
»`ah ,ÊhÎµdE’G ô°ûædG ΩÉ¶f »`ah ,ácô°û∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG »`a ∫ÉªYC’G ∫hóLh
(15) ` H ´ÉªàLÓd OóëŸG óYƒŸG πÑb ∂dPh ,á«Hô©dG á¨∏dÉH IQOÉ°U IóMGh á«eƒj áØ«ë°U
.πbC’G ≈∏Y Éeƒj ô°ûY á°ùªN
( 97 ) IOÉ``ŸG
äÉHÉ°ùM IQGOEÉH áÄ«¡dG πÑb øe É¡d ¢üNôŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ∫É› »`a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ≈∏Y
É¡JÉ≤aôeh ∫ÉªYC’G ∫hóLh áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO ∫É°SQEG ácô°ûdG »`a ÚªgÉ°ùŸG AÓª©dG
.É¡jód á∏é°ùŸG º¡æjhÉæY ≈∏Y É¡FÓªY ™«ª÷
( 98 ) IOÉ``ŸG
≥ah áeÉ©dG á«©ªé∏d ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG º«¶æJ ´GójE’Gh á°UÉ≤ª∏d §≤°ùe ácô°T ≈dƒàJ
.áÄ«¡dG É¡©°†J »àdG äGAGôLE’Gh §HGƒ°†dG
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É```«fÉK
á«fhÎµdE’G áª¶fC’G ÈY âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M
( 99 ) IOÉ``ŸG
É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M ácô°ûdG »`a ºgÉ°ùª∏d Rƒéj
:á«JB’G §HGƒ°†∏d É≤ah áÄ«¡dG É¡«∏Y ≥aGƒJ »àdG á«fhÎµdE’G áª¶fC’G ÈY
âjƒ°üàdGh É¡æjhóJh äÉ°ûbÉæŸG »`a ácQÉ°ûŸGh Qƒ°†◊G π«©ØàH ΩÉ¶ædG íª°ùj ¿CG - 1
.áeÉ©dG á«©ª÷G äGQGôb ≈∏Y
.√Qƒ°†M äÉÑKEGh ¬àjƒg øe ≥≤ëàdGh ºgÉ°ùŸG ≈∏Y ±ô©àdÉH ΩÉ¶ædG íª°ùj ¿CG - 2
.ájô°ùdGh ¿ÉeC’G äÉLQO ≈∏YCG ΩÉ¶ædG »`a ôaGƒàj ¿CG - 3
.áÄ«¡dG É¡©°†J iôNCG §HGƒ°V …CG - 4
É```ãdÉK
á``eÉ©dG á``«©ª÷G »`a á``HÉfE’G
( 100 ) IOÉ``ŸG
áHÉfEG »`a ≥◊G ºgÉ°ùª∏d ,¿ƒfÉ≤dG øe (169 ,168) ÚJOÉŸG »`a IOQGƒdG ΩÉµMC’G IÉYGôe ™e
.É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M »`a ¬æY »©«ÑW ¢üî°T …CG
øY áHÉ«f É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M IQGOE’G ¢ù∏› ƒ°†©d Rƒéjh
.ô°ü≤dG ¬FÉæHCG
( 101 ) IOÉ``ŸG
≥ah É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M »`a áHÉfE’G ¿ƒµJ ¿CG Öéj
á«©ª÷G IƒYóH á≤aôŸG ´GójE’Gh á°UÉ≤ª∏d §≤°ùe ácô°T øY IQOÉ°üdG áHÉfE’G ábÉ£H
∫É°SQEÉH É¡eÉ«b ó©H ácô°ûdG »`a Éª¡°SCG Gƒµ∏“ øjòdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ∂dP øe ≈æãà°ùjh ,áeÉ©dG
.∂dP âÑãj Ée Gƒeó≤j ¿CG ≈∏Y áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO
( 102 ) IOÉ``ŸG
RGƒL hCG º«≤ŸG ábÉ£H hCG á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG øe áî°ùf áHÉfE’G ábÉ£ÑH ≥aôJ ¿CG Öéj
É©bƒe áHÉfE’G ábÉ£H ¿ƒµJ ¿CG Öé«`a ÉjQÉÑàYG É°üî°T ºgÉ°ùŸG ¿Éc GPEGh ,ºgÉ°ùª∏d ôØ°ùdG
áî°ùf É¡H É≤aôeh ,ácô°ûdG ºàîH áeƒàflh ,™«bƒàdÉH Ú°VƒØŸG ¢UÉî°TC’G óMCG øe É¡«∏Y
.™«bƒàdÉH ¢VƒØŸG ábÉ£H øe áî°ùfh ,…QÉéàdG πé°ùdG IOÉ¡°T øe
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( 103 ) IOÉ``ŸG
ح�سابات العهدة اأو احلاف االأمني اإنابة ال�سركة املرخ�سة،
يجوز للم�ساهم امل�سجل
�سريطة اأن تكون االتفاقية املوقعة بني ال�سركة والعميل تعترب تل االإنابة من مهام
ال�سركة املرخ�سة.
( 104 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة اإعداد بيان بعدد االأ�سهم احلا�سرة باالأ�سالة واالإنابة ون�سبتها إا عدد اأ�سهم
راأ�ش املال ،و�سحة اكتمال الن�ساب القانوين من عدمه ،ويتم توقيعه من امل�ست�سار القانوين
ورئي�ش االجتماع.
É``©HGQ
É¡JGQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG
( 105 ) IOÉ``ŸG
يكون الت�سوي على قرارات اجلمعية العامة علنيا اإال اإذا تعلق بانتخابات اأع�ساء جمل�ش
االإدارة اأو باإقامة دعو امل�سوؤولية اأو بعزلهم اأو عزل اأي منهم ،فـيكون الت�سوي �سريا.
( 106 ) IOÉ``ŸG
على جمل�ش االإدارة الرد على اأي ا�ستف�سار حول املو�سوعات املدرجة فـي جدول االأعمال،
وعلى مراقب احل�سابات الرد على اأي ا�ستف�سار حول البيانات املالية التي قام بتدقيقها اأو
التي تتعلق بها ،وعلى امل�ست�سار القانوين الرد على اأي ا�ستف�سار يتعلق باالأو�ساع القانونية
لل�سركة.
( 107 ) IOÉ``ŸG
مع مراعاة اأحكام املادتني ( )177 ،173من القانون ،ال يجوز الأي من اأع�ساء جمل�ش االإدارة
اال�سرتا فـي الت�سوي على قرارات اجلمعية العامة فـي �ساأن ديد مكافاآت اأع�ساء
املجل�ش اأو فـي قرار له م�سلحة خا�سة فـيه ،وال يجوز لالأطراف ذوي العالقة اال�سرتا
فـي الت�سوي باالأ�سالة اأو االإنابة على القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة اإذا كان لهم
م�سلحة خا�سة فـي تل القرارات.
ويتم اتخاذ القرارات باأ لبية االأ�سوات التي اقرتع بعد ا�ستبعاد االأ�سوات ذات امل�سلحة.
( 108 ) IOÉ``ŸG
اإذا ح�سر امل�ساهم اأو من ينوب عنه بعد بداية اجتماع اجلمعية العامة ،فـيتم اإثبات ح�سوره
وال�سماح له بالت�سوي على القرارات التي ح�سرها.
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É``°ùeÉN
á``eÉ©dG á``«©ª÷G ´É``ªàLG ô``°†fi
( 109 ) IOÉ``ŸG
على رئي�ش اجتماع اجلمعية العامة اقرتاح تعيني اأمني لل�سر توافق عليه اجلمعية العامة.
( 110 ) IOÉ``ŸG
يجوز لل�سركة ت�سجيل وقائع االجتماع �سوتيا اأو مرئيا.
( 111 ) IOÉ``ŸG
يحرر حم�سر اجتماع اجلمعية العامة على االأوراق الر�سمية لل�سركة �سواء ب�سيغة ورقية
اأو اإلكرتونية ،ويدرج فـيه الن�ساب القانوين ل�سحة انعقاد اجلمعية العامة ،واملو�سوعات
املعرو�سة فـيه ،والقرارات التي اتخذت ب�ساأنها ،وعدد االأ�سوات املوؤيدة لكل قرار واملعار�سة
له ،واالأ�سوات التي مل تقرتع ب�ساأن القرار ،ويجب اأن يتو اأمني ال�سر تدوين ذل املح�سر
على اأن يت�سمن كل املناق�سات واملداوالت مع ذكر اأ�سماء اأ�سحابها فـي اأثناء االجتماع،
والتحفظات التي يبديها اأي منهم وما يطلب منه اإثباته فـي املح�سر.
وفـي حال قيام ال�سركة بتعديل نظامها االأ�سا�سي ،فـيجب اأن يرفق مع املح�سر التعديل
وفقا للنموذج الذي تعده الهي ة موقعا من امل�ست�سار القانوين ورئي�ش االجتماع.
( 112 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة اإيداع اأ�سل حم�سر اجتماع اجلمعية العامة لد الهي ة خالل (� )7سبعة
اأيام �سب من اليوم التايل النعقادها ،على اأن يوقع املح�سر من اأمني ال�سر ومراقب
احل�سابات وامل�ست�سار القانوين واعتماده من رئي�ش االجتماع ،وتقوم الهي ة بالت�سديق على
( )4اأربع ن�س من املح�سر ا يفـيد االإيداع بعد �سداد الر�سم املقرر ،مرفقا به ا�ستمارات
الرت�س لد الهي ة اإذا كان جر انتخاب فـي اجلمعية.
وت�سلم ن�سخة م�سدقة من املح�سر إا كل من ال�سوق و�سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع
وال�سركة وامل�سجل.
( 113 ) IOÉ``ŸG
للم�ساهم احلق فـي االطالع على حم�سر اجتماع اجلمعية العامة فـي املركز الرئي�سي
لل�سركة ،ولكل ذي م�سلحة احلق فـي طلب االطالع لد الهي ة على حما�سر اجتماعات
اجلمعية العامة واحل�سول على �سورة طبق االأ�سل منها مقابل �سداد الر�سم املقرر.
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»```fÉãdG ´ô```ØdG
›∏```IQGOE’G ¢ù
’hCG
IQGOE’G ¢ù`∏› AÉ`°†YCG ÜÉ`îàfG äGAGô`LEG
( 114 ) IOÉ``ŸG
يتعني عند ت�سكيل جمل�ش االإدارة مراعاة االآتي
 - 1اأن يكون جميع اأع�ساء جمل�ش االإدارة ري تنفيذيني.
 - 2اأن يكون عدد اأع�ساء جمل�ش االإدارة على االأقل وفق اجلدول االآتي
AÉ°†YC’G OóY
Ú∏≤à°ùŸG AÉ°†YC’G OóY

5
2

7
3

9
3

11
4

و دد املباد املنظمة للحوكمة التي ت�سعها الهي ة احلاالت التي ال يعد فيها ع�سو جمل�ش
االإدارة م�ستقال.
( 115 ) IOÉ``ŸG
ي�سرت فيمن ير ب فـي الرت�س لع�سوية جمل�ش االإدارة تقد ما يفيد ا�ستيفاء
ال�سرو االآتية
 - 1اأن يكون �سخ�سا طبيعيا.
 - 2اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة.
 - 3اأال يقل عمره عن ( )25خم�ش وع�سرين �سنة.
 - 4اأن يكون لديه رقم م�ساهم م�سجل لد �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع.
 - 5اأال يكون عاجزا عن �سداد مديونيته لل�سركة التي يتقدم باأوراق تر�سيحه لع�سوية
جمل�ش اإدارتها.
 - 6اأال يكون قد حكم عليه فـي جناية ،اأو جر ة خملة بال�سرف واالأمانة ما مل يكن
قد رد اإليه اعتباره ،اأو باالإفال�ش ،اأو باالإع�سار.
 - 7اأال يكون مت�سببا بت�سرفات فردية اأو �سمن امل�سوؤولية اجلماعية ملجل�ش االإدارة فـي
اإفال�ش اإحد ال�سركات.
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 - 8اإذا كان مرت�سحا ب�سفته ع�سوا م�ستقال فيقدم اإقرارا بذل وباأنه �ست�سقط
ع�سويته اإذا فقد �سفة اال�ستقاللية.
 - 9اأال يرتتب على اكت�سابه الع�سوية اأن ي�سب ع�سوا فـي اأك من ( )4اأربع �سركات
م�ساهمة عامة مركز عملها الرئي�سي فـي ال�سلطنة ،واأال يكون رئي�سا ملجل�ش اإدارة
اأك من �سركتني.
 - 10اأال يكون عامال اأو ع�سوا فـي جمل�ش اإدارة �سركة م�ساهمة عامة اأو مقفلة متار�ش
اأ را�سا م�سابهة فـي ال�سلطنة الأ را�ش ال�سركة التي يتقدم للرت�س لع�سوية
جمل�ش اإدارتها.
( 116 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز اأن يت�سمن النظام االأ�سا�سي لل�سركة متل حد اأدنى من االأ�سهم للرت�س لع�سوية
جمل�ش االإدارة.
( 117 ) IOÉ``ŸG
يقدم من ير ب فـي الرت�س لع�سوية جمل�ش االإدارة ا�ستمارة وفق النموذج الذي تعده
الهي ة إا ال�سركة بعد تدوين جميع البيانات املطلوبة بها ،وذل قبل ( )5خم�سة اأيام على
االأقل من التاري املحدد الجتماع اجلمعية العامة النتخاب اأع�ساء جمل�ش االإدارة.
وعلى ال�سركة ن�سر اأ�سماء املرت�سحني ونبذة خمت�سرة عنهم فـي نظام الن�سر االإلكرتوين
قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة دة ال تقل عن ( )3ثالثة اأيام.
( 118 ) IOÉ``ŸG
يتو امل�ست�سار القانوين لل�سركة مراجعة واعتماد ا�ستمارات املرت�سحني للتاأكد من تدوين
جميع البيانات املطلوبة بها والتحقق من ا�ستيفائهم ال�سرو الواجب توافرها ،وذل قبل
موعد انعقاد اجلمعية العامة دة ال تقل عن ( )3ثالثة اأيام.
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( 119 ) IOÉ``ŸG
,ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ô°TÉÑŸG …ô°ùdG ÜÉîàf’G ≥jôW øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfG ºàj
âjƒ°üàdG ¬d ≥ëjh º¡°SCG øe ¬µ∏Á Ée Oó©d hÉ°ùe äGƒ°UC’G øe OóY ºgÉ°ùe πµd ¿ƒµjh
OóY RhÉéj ’ ÉÃ Úë°TÎŸG øe ºgQÉàîj øe ÚH É¡ª«°ù≤J hCG óMGh í°TÎŸ É©«ªL É¡H
»`` dÉªLEG ¿ƒ`` µj å`` «ëH â`` jƒ°üàdG á``bÉ£ÑH ∂dPh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ IôZÉ°ûdG óYÉ≤ŸG
.É¡µ∏Á »àdG º¡°SC’G Oó©d ÉjhÉ°ùe äGƒ°UCG øe º¡d √É£YCG Ée
( 120 ) IOÉ``ŸG
πbCG Úë°TÎŸG OóY ¿Éch IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàf’ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ó≤Y GPEG
iôNCG Iôe áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO ÖLh ,»°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG »`a OóëŸG AÉ°†YC’G OóY øe
.»≤ÑàŸG AÉ°†YC’G OóY ÜÉîàf’ OÉ≤©f’G ïjQÉJ øe ÌcC’G ≈∏Y Éeƒj Úà°S (60) ∫ÓN
( 121 ) IOÉ``ŸG
√ògh ¿ƒfÉ≤dG »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ΩÉµMCÓd áØdÉîŸÉH ¬HÉîàfG ºàj øe ájƒ°†Y ¿ƒµJ
áeÉ©dG á«©ª÷G IƒYO IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y Öéjh ,¬HÉîàfG ïjQÉJ øe á∏WÉH áëFÓdG
≈∏Y ,¿Ó£ÑdG ±É°ûàcG øe ÌcC’G ≈∏Y Éeƒj ÚKÓK (30) ∫ÓN ôNBG ƒ°†Y ÜÉîàf’
IQGOE’G ¢ù∏› ¬dƒNO π«¡°ùJ »`a ∑QÉ°T øe πc ≈∏Yh ƒ°†©dG ∂dP ≈∏Y ácô°ûdG Oƒ©J ¿CG
.∂dP AGôL øe QGô°VCG øe É¡HÉ°UCG ÉªY ¢†jƒ©àdÉH
É``«fÉK
IQGOE’G ¢ù```∏› äÉ``°UÉ°üàNG
( 122 ) IOÉ``ŸG
:»JB’G IQGOE’G ¢ù∏› ≈dƒàj ,¿ƒfÉ≤dG øe (184 ) IOÉ``ŸG ΩÉµMCG IÉYGôe ™e
Iô°TÉÑe á«©ÑJ ¬fƒ©Ñàj øjòdG Ú∏eÉ©dGh ¬ªµM »`a øe hCG …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ú«©J - 1
º¡JÉ°UÉ°üàNG ójó–h ácô°û∏d »ª«¶æàdG πµ«¡dG ≥ah ¬«dEG ºgôjQÉ≤J ¿ƒ©aôjh
.º¡bƒ≤Mh
QGôb øª°†àjh ∫ÉªYC’G ¢†©ÑH ΩÉ«≤∏d IQGOE’G ¢ù∏› øY á≤ãÑæŸG ¿Éé∏dG π«µ°ûJ - 2
.º¡JÉÑLGhh º¡bƒ≤Mh º¡eÉ¡e ójó–h AÉ°†YC’G á«ª°ùJ π«µ°ûàdG
-76-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1381

 - 3تقييم اأداء العاملني املن�سو�ش عليهم فـي البند ( )1من هذه املادة ،وتقييم االأعمال
التي تقوم بها اللجان املنبثقة عن جمل�ش االإدارة.
 - 4ت�سمني التقرير ال�سنوي املقدم للجمعية العامة م�سو ات مقدرة ال�سركة على
اال�ستمرار فـي ار�سة االأن�سطة املحددة لها و قيق اأهدافها.
 - 5تعيني اأمني �سر جمل�ش االإدارة فـي اأول اجتماع له.
 - 6ت�سمني تقرير احلوكمة بيانا كامال عن جميع املبال التي يكون قد تلقاها اأي
ع�سو من ال�سركة خالل ال�سنة.
 - 7التاأكد من ا�ستيفاء اأي قرار للمتطلبات القانونية قبل االإف�ساح عنه للجمهور.
 - 8ديد مبل مقابل احل�سول على ن�سخة مطابقة لالأ�سل من النظام االأ�سا�سي،
ا ال يتجاوز ( )20ع�سرين رياال عمانيا.
( 123 ) IOÉ``ŸG
على جمل�ش االإدارة و�سع لوائ داخلية لتنظيم اإدارة ال�سركة وفقا لل�سوابط االآتية
 -1اأن تت�سمن الهيكل التنظيمي لل�سركة والتق�سيمات الفرعية واخت�سا�ساتها
التف�سيلية.
 - 2اأن دد اإجراءات رفع التقارير.
 - 3اأن دد اخت�سا�سات اللجان املنبثقة عن جمل�ش االإدارة.
 - 4اأن دد امل�ستويات وال�سالحيات املتعلقة باملوافقة على امل�سروفات والنفقات
املالية.
 - 5اأن تت�سمن االأحكام واالإجراءات اخلا�سة بتنظيم امل�سرتيات واملناق�سات واملمار�سات.
 - 6اأن تت�سمن التعيني والرتقية والرواتب والتطوير والتدريب واإنهاء اخلدمة
و ريها من �سوؤون العاملني.
 - 7اأن تنظم االإجراءات املتعلقة باإدارة املخاطر ،والتعامالت مع االأطراف ذات العالقة،
واالإف�ساح.
 - 8اأن تت�سمن ال�سيا�سات اال�ستثمارية بال�سركة.
 - 9اأن تنظم عقد اجتماعات جمل�ش االإدارة با�ستخدام و�سائل االت�سال املنا�سبة التي
تتي االت�سال ال�سفهي واملرئي.
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( 124 ) IOÉ``ŸG
على جمل�ش االإدارة دي النظام االأ�سا�سي وادراج جميع التعديالت التي مت اإقرارها من
اجلمعية العامة ري العادية ،ويجب التوقيع على الن�سخة املحدثة من امل�ست�سار القانوين
ورئي�ش جمل�ش االإدارة.
( 125 ) IOÉ``ŸG
على جمل�ش االإدارة مراجعة مد فاعلية وكفاية اأنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة اللوائ
الداخلية بال�سركة ملرة واحدة فـي ال�سنة على االأقل ،على اأن يتم التاأكيد فـي تقريره املوجه
إا امل�ساهمني باأنه مت عمل هذا االإجراء.
( 126 ) IOÉ``ŸG
على جمل�ش االإدارة العمل على و�سع ال�سيا�سات التي متكن امل�ساهمني من احل�سول على
املعلومات الكاملة وال�سحيحة ا يعينهم على ار�سة حقوقهم التي ر�سمها لهم القانون،
وعليه ديد املواعيد لت�سليم تل املعلومات ا ين�سجم مع القواعد املعمول بها لالإف�ساح.
( 127 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملجل�ش االإدارة اإ�سدار بع�ش من قراراته عن طريق حم�سر بالتمرير ،على اأن يراعى
الآتي:
 - 1اأال يكون مو�سوع القرار يتعلق بالبيانات املالية اأو املو�سوعات املحالة ملجل�ش
االإدارة من جلنة التدقيق.
 - 2عر�ش القرار املراد اإ�سداره على جميع االأع�ساء مرفقا به جميع امل�ستندات
والوثائق الالزمة لدرا�سته واتخاذ القرار ب�ساأنه.
 - 3يجب اأن يدون كل ع�سو دون ا�ستثناء موقفه من القرار ،وفـي حالة الرف�ش عليه
اأن يو�س كتابة اأ�سباب ومربرات الرف�ش.
( 128 ) IOÉ``ŸG
يقوم اأمني �سر جمل�ش االإدارة بتدوين وقائع كل اجتماعات جمل�ش االإدارة من خالل
حم�سر اجتماع يو�س فيه جميع املو�سوعات والتفا�سيل الهامة التي مت مناق�ستها
والقرارات التي مت اتخاذها ،على اأن تدون فيه اأ�سماء االأع�ساء احلا�سرين والذين �سوتوا
ل�سال اأو �سد كل قرار منها ،ويتعني اأن تكون املحا�سر موؤرخة و مل رقما م�سل�سال.
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É```ãdÉK
äÉ``°ù∏÷G Qƒ``°†M ∫ó``Hh äBÉ``aÉµŸG
( 129 ) IOÉ``ŸG
يجب اإدراج بند ديد بدل ح�سور جل�سات جمل�ش االإدارة واللجان املنبثقة عنه فـي جدول
اأعمال اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ،على اأال يتجاوز بدل ح�سور اجلل�سات ()10.000
ع�سرة اآالف ريال عماين لكل ع�سو خالل ال�سنة الواحدة.
( 130 ) IOÉ``ŸG
يكون توزيع مكافاآت اأع�ساء جمل�ش االإدارة من االأرباح ال�سافية لل�سركة بعد خ�سم ال�سرائب
وا�ستقطاع االحتياطي القانوين واحل�سابات االحتياطية االختيارية ،وما تخ�س�سه ال�سركة
من االأرباح لزيادة راأ�ش مالها اأو لتوزيعه على م�ساهميها.
واإذا كان لد ال�سركة ح�سابات مالية جممعة فيجب على جمل�ش االإدارة اأن يحدد ال�سيا�سة
املتبعة حول ما اإذا كان مكافاآت اأع�ساء جمل�ش االإدارة �سوف ت�سب من نتائج بياناتها
املالية لل�سركة االأم اأو املجمعة.
( 131 ) IOÉ``ŸG
تكون اآلية توزيع املكافاآت وبدل ح�سور اجلل�سات على اأع�ساء جمل�ش االإدارة واللجان
املنبثقة عنه فـي احلدود املقررة من اجلمعية العامة وفق املعايري املعتمدة من جمل�ش
الإدارة.
( 132 ) IOÉ``ŸG
يحدد جمل�ش اإدارة الهي ة املكافاآت ،وبدل ح�سور جل�سات جمل�ش االإدارة املوؤق واللجان
املنبثقة عنه املكلف بت�سيري اأعمال ال�سركة ،والع�سو املراقب املعني من قبل الهي ة ،على اأن
يتم ال�سرف من ال�سركة.
( 133 ) IOÉ``ŸG
دد اجلمعية العامة مكافاآت اأع�ساء جمل�ش االإدارة ،وفقا للقواعد االآتية
 - 1اأال تتجاوز املكافاآت مبل ( )300.000ثالثمائة األف ريال عماين لل�سركة التي
حقق اأرباحا �سافية م�ساوية اأو تفوق االأرباح املحققة فـي �سنتها املالية ال�سابقة
وال توجد لديها خ�سائر مرتاكمة ومل يلحق براأ�ش مالها خ�سارة.
 -2اأال تتجاوز املكافاآت مبل ( )150.000مائة وخم�سني األف ريال عماين لل�سركة التي
حقق اأرباحا �سافية اأقل عن االأرباح املحققة فـي �سنتها املالية ال�سابقة ومل يلحق
براأ�ش مالها خ�سارة.
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É``©HGQ
á`bÓ©dG …hP ±Gô`WC’G ™`e äÓ`eÉ©àdG §`HGƒ°V
( 134 ) IOÉ``ŸG
äÉ≤Ø°üdG »`a Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe áë∏°üe …CG ábÓY …P ±ôW …C’ ¿ƒµj ¿CG Rƒéj ’
:Úà«JB’G ÚàdÉ◊G »`a ’EG ,É¡HÉ°ù◊ ácô°ûdG É¡jôŒ »àdG Oƒ≤©dGh
É¡WÉ°ûf ¥É«°S »`a É¡«a ÉaôW ácô°ûdG πNóJ »àdG ájOÉ«àY’G äÉ≤Ø°üdGh Oƒ≤©dG - 1
.Iõ«e …CG ≈∏Y ábÓ©dG hP ±ô£dG π°üëj ’CG ≈∏Y …OÉ«àY’G
ádhGóàŸG äÉ≤Ø°üdGh Oƒ≤©dG ájOÉ«àY’G äÉ≤Ø°üdÉH ó°ü≤j óæÑdG Gòg ≥«Ñ£J »`ah
.á«°ù«FôdG É¡°VGôZCG ádhGõŸ ácô°ûdG É¡eÈJ »àdGh π°UGƒàe hCG ™£≤æe ÒZ πµ°ûH
∫ÓN øe áeÉ©dG äÉ°übÉæŸG ≥jôW øY ºàJ »àdG ájOÉ«àY’G äÉ≤Ø°üdGh Oƒ≤©dG - 2
±ô``£dG ø``e Ωó``≤ŸG ¢Vô`` ©dG ¿ƒ`` µj ¿CG ≈`` ∏Y ,¢Vhô`` Y á`` KÓK (3) ø`` Y π``≤j ’ É``e
.¢Vhô©dG π°†aCG ƒg ábÓ©dG …P
:äÓeÉ©àdG ∂∏J ò«ØæJ »`a »JCÉj ÉÃ ΩGõàd’G Öéj ,ÚàdÉ◊G Éà∏c »`ah
.πeÉ©àdG ò«ØæJ »`a ´hô°ûdG πÑb ≥«bóàdG áæ÷ á©LGôŸ äÓeÉ©àdG ∂∏J ™°†îJ ¿CG - CG
.≥«bóàdG áæ÷ á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH IQGOE’G ¢ù∏› á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G - Ü
.äÓeÉ©àdG ∂∏àH Éª∏Y É¡d ´ÉªàLG ∫hCG »`a áeÉ©dG á«©ª÷G áWÉMEG - ê
( 135 ) IOÉ``ŸG
ÒZ äÓeÉ©àdG ò«ØæJ »`a ´hô°ûdG πÑb áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G Öéj
,IóM ≈∏Y πeÉ©J πµd áëjô°Uh á°ü°üfl á≤aGƒŸG ¿ƒµJ ¿CG á£jô°T ,ábÓ©dG …hP ±GôWC’G
.πeÉ©àdÉH á°UÉÿG π«°UÉØàdG ™«ªL É¡«a ôcòj ¿CGh
∫ÉªYCG ∫hóL Úª°†J ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G øe á≤Ñ°ùŸG á≤aGƒŸG Ö∏W ádÉM »`a Öéjh
:»JB’G á«©ª÷G
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:»JB’G ƒëædG ≈∏Y äÓeÉ©àdG √òg π«°UÉØJ - 1
.ó«Øà°ùŸG ábÓ©dG …P ±ô£dG º°SG - GC
.¬FGôLEG äGQÈeh ¬Whô°Th πeÉ©àdG á©«ÑW - Ü
.πeÉ©àdG áª«b - ê
.πeÉ©àdG ò«ØæJ Ióe - O
.∫ƒ°UC’G »`a ±ô°üàdG hCG AGô°ûdG ádÉM »`a π≤à°ùe º««≤J AGôLEG - `g
.πeÉ©àdG ¿CÉ°ûH IQGOE’G ¢ù∏›h ≥«bóàdG áæ÷ …CGQ ¿É«H - 2
( 136 ) IOÉ``ŸG
IQGOE’G ¢ù∏› hCG áeÉ©dG á«©ª÷G »`a âjƒ°üàdG »`a ábÓ©dG …P ±ô£dG ∑GÎ°TG Rƒéj ’
.Iô°TÉÑe ÒZ hCG Iô°TÉÑe á«°üî°T áë∏°üe ¬«a ¬d ¿ƒµj …òdG πeÉ©àdG ¿CÉ°ûH QGôb …CG ≈∏Y
( 137 ) IOÉ``ŸG
äÉ≤Ø°üdG ∞«æ°üJ óæY á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG IÉYGôe ácô°ûdG ≈∏Y
( 138 ) IOÉ``ŸG
…P ±ô£dG ò«ØæJ øe ócCÉàdG á«dÉàdG áæ°ùdG »`a ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ÖbGôe ≈∏Yh ,ábÓ©dG
.É¡«a ÉaôW ¿Éc äÓeÉ©J …CGh πeÉ©àdG Gò¡H á≤∏©àŸG ¬JÉeGõàdG ™«ªL ábÓ©dG
( 139 ) IOÉ``ŸG
,á∏WÉH ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e äÓeÉ©àdG §HGƒ°†d áØdÉîŸÉH â“ »àdG á≤Ø°üdG Èà©J
QGô°VC’G äÉ©ÑJ ábÓ©dG hP ±ô£dG πªëàjh ,ÚªgÉ°ùŸGh ácô°ûdG á¡LGƒe »`a …ô°ùJ ’h
.∂dP øY áŒÉædG
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å``dÉãdG ´ô```ØdG
á``jò«ØæàdG IQGOE’G
( 140 ) IOÉ``ŸG
¢ù∏› øe óªà©j »ª«¶æJ πµ«g ≥ah É¡JÉ«MÓ°Uh É¡JÉ«dhDƒ°ùe ájò«ØæàdG IQGOE’G ¢SQÉ“
Öéj Éªc ,ájò«ØæàdG IQGOE’G »`a Ú∏eÉ©dG äÉ«MÓ°Uh äÉ«dhDƒ°ùe ójó– ¬«a ºàj IQGOE’G
QÉ°ûŸG äÉ«MÓ°üdGh äÉ«dhDƒ°ùª∏d GQÉWEG ¿ƒµj º¶æe ¢†jƒØJ ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏› ¥OÉ°üj ¿CG
IQGOE’G ¢ù∏› äÉÑ∏£d áÑ°SÉæŸGh á«aÉµdG áHÉéà°S’G ájò«ØæàdG IQGOE’G ≈∏Y Ú©àj Éªc ,É¡«dEG
.ò«ØæàdG ™°Vƒe ¬JÉ°SÉ«°S ™°Vh ¢Vô¨H ¬fÉ÷h
( 141 ) IOÉ``ŸG
.É¡JÉaô°üJ ™«ªL øY á∏eÉc á«dhDƒ°ùe IQGOE’G ¢ù∏› ΩÉeCG ádhDƒ°ùe ájò«ØæàdG IQGOE’G ¿ƒµJ
( 142 ) IOÉ``ŸG
:»JCÉj ÉÃ ΩÉ«≤dG ájò«ØæàdG IQGOE’G ≈∏Y Öéj
äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ù∏d É≤ah ¢UÓNEGh IAÉØc πµH ácô°û∏d á«eƒ«dG ∫ÉªYC’G Ò«°ùJ - 1
.IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe Ióªà©ŸG
.»°SÉ°SC’G É¡eÉ¶f »`a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ácô°ûdG ¢VGôZCG ò«ØæJ - 2
.Ióªà©ŸG äGAGôLE’Gh äÉ°SÉ«°ùdG Ö°ùM äÉHƒ©°üdGh ôWÉîŸÉH IQGOE’G ¢ù∏› ´ÓWEG - 3
.É¡MÉHQCG IOÉjRh ácô°ûdG á«ªæJh ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ájÉªM - 4
ácô°ûdG »`a ™≤J áØdÉfl hCG çOÉM …CÉH á°üàîŸG äÉ¡÷Gh IQGOE’G ¢ù∏› ÆÓHEG - 5
.‹Ée ôKCG É¡«∏Y ÖJÎj
6
ób á«°üî°T ídÉ°üe ≈dhC’G áLQódG ≈àM º¡HQÉbCG øe …C’ hCG É¡«a º¡d ¿ƒµj
.ácô°ûdG áë∏°üe ™e ¢VQÉ©àJ
ájƒæ°ùdG ™HQh ájƒæ°ùdG É¡éFÉàfh ácô°ûdÉH á≤∏©àŸG á«°SÉ°SC’G äÉeƒ∏©ŸG ™°Vh - 7
É¡©bƒe ≈∏Y ácô°ûdG É¡H Ωƒ≤J »àdG äÓ«∏ëàdGh á«ë«°VƒàdG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh
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( 143 ) IOÉ``ŸG
تلتزم االإدارة التنفيذية باد ال�سلو املهني التي ي�سعها جمل�ش االإدارة.
( 144 ) IOÉ``ŸG
مع عدم االإخالل بامليزة التناف�سية لل�سركة اأو االإف�ساح عن اأي بيانات اأو معلومات من
�ساأنها االإ�سرار �سلحة ال�سركة ،يجب اأن يت�سمن التقرير ال�سنوي موجزا ملناق�سات
االإدارة التنفيذية و ليالتها باالإ�سافة إا راأي جمل�ش االإدارة ب�ساأنها وفق النموذج الذي
تعده الهي ة.
™``HÉ°ùdG π``°üØdG
÷äÉ`HÉ°ù◊G Ö`bGôeh »`fƒfÉ≤dG QÉ`°ûà°ùŸGh »`∏NGódG Ö`bGôŸGh ≥`«bóàdG á`æ
∫hC’G ´ô`ØdG
÷≥`«bóàdG á`æ
( 145 ) IOÉ``ŸG
يجب على ال�سركة اأن تكون لديها جلنة للتدقيق ،وعلى جمل�ش االإدارة اأن ي�سدر قرارا
بت�سكيل جلنة التدقيق من بني اأع�سائه ،وفق القواعد االآتية
 - 1ت�سكل جلنة التدقيق من ( )3ثالثة اأع�ساء على االأقل ،على اأن يكون اأ لبيتهم من
االأع�ساء امل�ستقلني.
 - 2اأن يرتاأ�ش جلنة التدقيق اأحد االأع�ساء امل�ستقلني ،ويحظر اجلمع بني رئا�سة جلنة
التدقيق ،ورئا�سة جمل�ش االإدارة.
 - 3اأن يتوفر لد رئي�ش واأع�ساء جلنة التدقيق االإملام باإدارة املخاطر واحلوكمة ،واأن
تتوفر لد اأحد اأع�سائها اخلربة املالية واملحا�سبية.
 - 4اأن يت�سمن قرار ت�سكــيل جلنــة التدقي ــق نظــام عملهــا ومكــان ون�ســاب �سحــة
اجتماعاتها ومدة عملها وكيفية القيام باأعمالها وواجباتها.
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( 146 ) IOÉ``ŸG
تعقد جلنة التدقيق ( )4اأربعة اجتماعات فـي ال�سنة على االأقل على اأن يكون من بني
احلا�سرين أا لبية االأع�ساء امل�ستقلني.
( 147 ) IOÉ``ŸG
تتو جلنة التدقيق املهام وامل�سوؤوليات االآتية
 - 1بح ودرا�سة اجلوانب املتعلقة بتعيني مكاتب مراقبي احل�سابات ،واأتعابهم،
و�سرو اال�ستعانة بهم.
 - 2مراجعة تفا�سيل خطة عمل مكاتب مراقبي احل�سابات ونتائج عملية التدقيق،
والتاأكد من اإعطاء مراقب احل�سابات حق االطالع الكامل على جميع امل�ستندات
الالزمة لتنفيذ مهامه.
 - 3التاأكد من وجود اإجراءات كافية ملنع واكت�ساف اأي حالة احتيال اأو تزوير مايل
وت�سمن االلتزام باملباد املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية ،والتي
تظهر املركز املايل احلقيقي لل�سركة.
 - 4االإ�سراف على اأعمال التدقيق الداخلي ،وذل من خالل خطة عمل التدقيق
املعتمدة ،ودرا�سة تقارير املراقب الداخلي ،و�سمان اطالع املراقب الداخلي الكامل
على جميع امل�ستندات ذات العالقة ،ومراجعة وبح مد فعالية وكفاءة عملية
التدقيق الداخلي ب�سكل دوري.
 - 5مراجعة �سيا�سات ال�سركة املتعلقة باإدارة املخاطر ،والتاأكد من مد مالءمة
وكفاية اأنظمة الرقابة الداخلية بال�سركة من واقع التقارير الدورية للمراقب
الداخلي ومراقب احل�سابات اأو اال�ستعانة بجهات ا�ست�سارية متخ�س�سة فـي هذا
املجال.
 - 6مراجعة القوائم املالية الف�سلية وال�سنوية قبل اإ�سدارها ،ومراجعة فظات
مراقب احل�سابات على م�سودة القوائم املالية  -اإن وجدت  ،-والتاأكد من التزام
ال�سركة عايري املحا�سبة الدولية ،ومتطلبات االإف�ساح ال�سادرة من الهي ة.
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ÖbGôŸGh ,äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe øe πch ,IQGOE’G ¢ù∏› ÚH ∫É°üJG IÉæ≤c πª©dG - 7
.»∏NGódG
äGP ±GôWC’G ™e ácô°ûdG É¡H Ωƒ≤J ¿CG ìÎ≤ŸG äÓeÉ©àdGh äÉ≤Ø°üdG á©LGôe - 8
.IQGOE’G ¢ù∏› ≈dEG É¡fCÉ°ûH áÑ°SÉæŸG äÉ«°UƒàdG Ëó≤Jh ,ábÓ©dG
IQGOE’G ¢ù∏› ≈dEG ¬Áó≤Jh ,»∏NGódG ÖbGôª∏d »LQÉÿG º«≤ŸG ôjô≤J á©LGôe - 9
øe Aõéc º««≤àdG á«∏ªY èFÉàæd ¢üî∏e øY ìÉ°üaE’Gh ,É¡JÉ«°UƒàH ÉYƒØ°ûe
.áªcƒ◊G ôjô≤J
≥«bóàdG IóMh »`a Ú∏eÉ©∏d á«æ«©dGh á«dÉŸG ÉjGõŸGh äBÉaÉµŸGh QƒLC’G ìGÎbG - 10
.»∏NGódG
( 148 ) IOÉ``ŸG
ÖbGôŸGh »∏NGódG ≥«bóàdG IóMh ¢ù«FQh ‹ÉŸG ôjóŸG Qƒ°†M Ö∏W ≥M ≥«bóàdG áæé∏d
…hP øe ¢UÉî°TCÉH áfÉ©à°S’Gh ,äÉMÉ°†jE’G øe ójõŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d É¡JÉYÉªàLG »∏NGódG
πeÉY …CG øe äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,∂dP ≈dEG áLÉ◊G âYO Ée GPEG ,IAÉØµdGh IÈÿG
.ácô°ûdÉH
( 149 ) IOÉ``ŸG
¿hóH »∏NGódG ÖbGôŸGh äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe AGQBG ≈dEG ™ªà°ùJ ¿CG ≥«bóàdG áæ÷ ≈∏Y Öéj
.ΩÉ©dG ∫ÓN πbC’G ≈∏Y IóMGh IôŸ ájò«ØæàdG IQGOE’G Qƒ°†M
ÊÉãdG ´ôØdG
»∏NGódG ÖbGôŸG
( 150 ) IOÉ``ŸG
∫ÓN øe É¡H »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d »∏NGO ÖbGôe Ú«©J ácô°T πc ≈∏Y Öéj
ÖJÉµe óMCG ™e óbÉ©àdG hCG »∏NGódG ≥«bóà∏d á∏≤à°ùe IóMh »ª«¶æàdG É¡∏µ«g Úª°†J
(10^000^000) É¡dÉe ¢SCGQ ≠∏Ñj ácô°T πc ≈∏Y Öéjh ,áÄ«¡dG iód Ióªà©ŸG »∏NGódG ≥«bóàdG
Ú«©J ∫ÓN øe »∏NGO ≥«bóJ IóMh É¡d ¿ƒµj ¿CG ÌcCG hCG ÊÉªY ∫ÉjQ ÚjÓe Iô°ûY
.ácô°ûdG »`a ÚZôØàe Ú∏eÉY
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≥«bóàdG IóMh ¢ù«FQ ádÉ≤à°SG ∫ƒÑbh ,óbÉ©àdG AÉ¡fEGh Ú«©J á£∏°S IQGOE’G ¢ù∏éŸ ¿ƒµjh
áæ÷ á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH ∂dPh ,áÄ«¡dG øe Ióªà©ŸG »∏NGódG ≥«bóàdG ÖJÉµe óMCG hCG »∏NGódG
.≥«bóàdG
»∏NGódG ÖbGôŸG Ú«©àH á≤∏©àŸG äGAGôLE’G ™«ªL IQGOE’G ¢ù∏› ô°S ÚeCG ≈dƒàjh
.IQGOE’G ¢ù∏› ±Gô°TEÉHh
( 151 ) IOÉ``ŸG
.É¡©e óbÉ©àdG ácô°û∏d øµÁ »àdG »∏NGódG ≥«bóàdG ÖJÉµe OÉªàY’ πé°S áÄ«¡dÉH ó©j
( 152 ) IOÉ``ŸG
≥«bóàdG ∫É› »`a á«∏ª©dG É¡JÈN π≤J ’CGh áæ£∏°ùdG »`a á∏é°ùe ¿ƒµJ ¿CG - 1
á«ŸÉ©dG ÖJÉµŸG AÉØYEG …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d Rƒéjh ,äGƒæ°S ¢ùªN (5) øY »∏NGódG
≥«bóàdG ∫É› »`a áæ°ù◊G á©ª°ùdGh ,áÑ°SÉæŸG á«æØdGh á«æ¡ŸG IAÉØµdÉH ™àªàj ¿CG - 2
áŒÉf äGAGõL …CG √ó°V äQó°U hCG ,áæ¡ŸG á°SQÉ‡ øe ΩôM ób ¿ƒµj ’CGh ,»∏NGódG
.Úà«°VÉŸG Úàæ°ùdG ∫ÓN á«fƒfÉb äÉØdÉfl hCG ,á«æ¡e AÉ£NCG ¬HÉµJQG øY
á«∏ª©dG IÈÿG π≤J ’CG ≈∏Y ,á°ùªN (5) øY ¬jód ÚZôØàŸG Ú∏eÉ©dG OóY π≤j ’CG - 3
áªgÉ°ùŸG äÉcô°T »`a »∏NGódG ≥«bóàdG ∫É› »`a πbC’G ≈∏Y º¡æe ÚæKG (2) Oó©d
ÊƒfÉb Ö°SÉfi IOÉ¡°T ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H ,äGƒæ°S ¢ùªN (5) øY áæ£∏°ùdG »`a
äÉ°ù°SDƒe øe »∏NGódG ≥«bóàdG »`a á«æ¡e IOÉ¡°T hCG ,(Chartered accountant)
áæ£∏°ùdG »`a É¡H ±Î©e á©eÉL øe á«dÉŸG hCG áÑ°SÉëŸG »`a ¢SƒjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T
≥«bóàdG ∫É› »`a äGƒæ°S ™Ñ°S (7) øY π≤J ’ á«∏ªY IÈN ¬jód ¿ƒµJ ¿CGh
.IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H áªgÉ°ùŸG äÉcô°T ≈∏Y »∏NGódG
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( 153 ) IOÉ``ŸG
,¢Vô¨dG Gò¡d ó©ŸG êPƒªædG ≈∏Y áÄ«¡dG ≈dEG »∏NGódG ≥«bóàdG Öàµe OÉªàYG Ö∏W Ωó≤j
:á«JB’G äGóæà°ùŸG ¬H É≤aôe
.…QÉéàdG πé°ùdG IOÉ¡°T - 1
.™«bƒàdÉH Ú°VƒØŸG AÉª°SCÉH áªFÉb - 2
º¡JÓgDƒeh ,ÖàµŸG iód Ú«æ¡ŸG Ú∏eÉ©dGh AÉcô°ûdGh ,∑ÓŸG AÉª°SCÉH áªFÉb - 3
.á«∏ª©dG º¡JGÈNh ,á«æ¡ŸGh ,á«ª∏©dG
Ëó≤J âbh º¡d »∏NGódG ≥«bóàdG äÉeóN Ëó≤J ºàj øjòdG AÓª©dÉH áªFÉb - 4
.óLh ¿EG ,Ö∏£dG
AGôLEG »`a ÖàµŸG É¡eóîà°ùj »àdG ≥«bóàdG á«é¡æeh äÉ°SÉ«°ùdGh íFGƒ∏dG øe áî°ùf - 5
.≥«bóàdG á«∏ªY
.Qô≤ŸG º°SôdG OGó°S ó«Øj Ée - 6
.áÄ«¡dG É¡Ñ∏£J iôNCG äÉeƒ∏©e hCG äÉfÉ«H …CG - 7
( 154 ) IOÉ``ŸG
ïjQÉJ øe πªY ΩÉjCG á©Ñ°S (7) ∫ÓN ÉgQGôb Qó°üJh ,OÉªàY’G Ö∏W á°SGQO áÄ«¡dG ≈dƒàJ
.Ö∏£∏d ’ƒÑb OQ ¿hO IóŸG √òg »°†e ó©jh ,áHƒ∏£ŸG äGóæà°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG ™«ªL AÉØ«à°SG
( 155 ) IOÉ``ŸG
äGAGôLE’ÉH √ójóŒ Rƒéjh ,Qô≤ŸG º°SôdG OGó°S ó©H Úàæ°S (2) IóŸ OÉªàY’G Qó°üj
AÉ¡àfG ≈∏Y á≤HÉ°ùdG Éeƒj ÚKÓãdG (30
.OÉªàY’G
( 156 ) IOÉ``ŸG
¬eÉ¡e á°SQÉ‡ øY ∞bƒàdG √OÉªàYG AÉ¨dEG hCG ±É≤jEG óæY »∏NGódG ≥«bóàdG Öàµe ≈∏Y Öéj
»∏NGO ≥«bóJ Öàµe Ú«©Jh ,¬©e óbÉ©àdG AÉ¡fEG äGAGôLEG PÉîJG IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Yh ,GQƒa
.ôNBG
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ويجوز ملكتب التدقيق الداخلي الذي األغي اعتماده تقد طلب اعتماد جديد اإ الهي ة
بعد (� )2سنتني وفقا لل�سرو واالإجراءات املن�سو�ش عليها فـي هذه الالئحة ،وبعد اأن
يثب اإزالته الأ�سباب اإلغاء االعتماد ال�سابق.
( 157 ) IOÉ``ŸG
يجوز للهي ة اأو الأي طرف ثال متخ�س�ش تعينه ،القيام راجعة اأعمال اأي من مكاتب
التدقيق الداخلي املعتمدة لديها ،للتاأكد من اأن عملية التدقيق لل�سركة تتم وفقا لالإطار
الدويل للممار�سات املهنية الأعمال التدقيق الداخلي ( )IPPFال�سادرة عن معهد املدققني
الداخليني ( ،)IIAوال�سيا�سات واللوائ ومنهجية التدقيق املعتمدة لد املكتب.
ويجب على مكتب التدقيق الداخلي التعاون مع مدققي الهي ة اأو الطرف الثال الذي
تعينه وتزويدهم باأي بيانات اأو م�ستندات اأو معلومات يطلبونها ،بالكيفية والوق الذي
يتم ديده.
( 158 ) IOÉ``ŸG
يجب على جمل�ش االإدارة عند تنفيذ اأعمال التدقيق الداخلي من خالل وحدة فـي الهيكل
التنظيمي لل�سركة مراعاة االأحكام االآتية
 - 1اأن تكون الوحدة تابعة ملجل�ش االإدارة مبا�سرة وترفع تقاريرها اإليه مبا�سرة،
ويكون جمل�ش االإدارة م�سوؤوال عن جميع النواحي الفنية واالإدارية املتعلقة ب�سوؤون
الوحدة اأو عامليها ،وال تخ�سع ل�سلطة االإدارة التنفيذية.
 - 2يجب اأن تتكون الوحدة من ( )2مراقبني اثنني على االأقل.
 - 3يكون تعيني رئي�ش الوحدة بقرار من جمل�ش االإدارة بناء على تو�سية من جلنة
التدقيق ،ويجب اأال تقل خربته العملية فـي جمال التدقيق الداخلي عن ( )5خم�ش
�سنوات ،بعد ح�سوله على �سهادة حما�سب قانوين (،)Chartered accountant
اأو �سهادة مهنية فـي التدقيق الداخلي على �سركات امل�ساهمة من موؤ�س�سات معتمدة،
ويجوز تعيني العماين ري امل�ستوفـي لهذا ال�سر اإذا كان حا�سال على �سهادة
البكالوريو�ش فـي املحا�سبة اأو املالية من جامعة معرتف بها فـي ال�سلطنة واأن
تكون لديه خربة عملية ال تقل عن (� )7سبع �سنوات فـي جمال التدقيق الداخلي
على �سركات امل�ساهمة بعد ح�سوله على ال�سهادة.
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ácô°T …C’ »∏NGódG ≥«bóàdG ΩÉ¡Ã ΩÉ«≤dG »∏NGódG ≥«bóàdG IóMh ≈∏Y ô¶ëj - 4
.á©HÉàdG äÉcô°ûdG ∂dP øe ≈æãà°ùJh ,iôNCG
ácô°T …CG ájƒ°†Y »`a »∏NGódG ≥«bóàdG IóMh »`a Ú∏eÉ©dG øe …CG Ú«©J Rƒéj ’ - 5
.É¡d á≤«≤°T hCG á©HÉJ
( 159 ) IOÉ``ŸG
:á«JB’G ΩÉµMC’G IÉYGôe »∏NGódG ≥«bóàdG IóMh »`a Ú∏eÉ©dG Ú«©J óæY Öéj
.¬H áWƒæŸG ΩÉ¡ŸÉH ΩÉ«≤∏d ÉZôØàeh ácô°ûdG »`a ÓeÉY ¿ƒµj ¿CG - 1
ÊƒfÉb Ö°SÉëªc Ióªà©e äÉ°ù°SDƒe øe á«æ¡e IOÉ¡°T ≈∏Y Ó°UÉM ¿ƒµj ¿CG - 2
á«æ≤J ≈∏Y ≥«bóàdG »`a hCG »∏NGódG ≥«bóàdG »`a hCG (Chartered accountant)
ôNBG ¢ü°üîJ …CG hCG äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J hCG á«dÉŸG hCG áÑ°SÉëŸG »`a ¢SƒjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T
¬dƒ°üM á£jô°T ,áæ£∏°ùdG »`a É¡H ±Î©e á©eÉL øe ácô°ûdG ∫ÉªYCÉH ábÓY ¬d
ó©H πbC’G ≈∏Y Gô¡°T ô°ûY »æKG (12) IóŸ »∏NGódG ≥«bóàdG ∫É› »`a ÖjQóJ ≈∏Y
.IOÉ¡°ûdG ≈∏Y ¬dƒ°üM
( 160 ) IOÉ``ŸG
ΩÉµMC’G IÉYGôe »∏NGódG ≥«bóàdG ÖJÉµe óMCG ™e óbÉ©àdG óæY IQGOE’G ¢ù∏› ≈∏Y Öéj
:á«JB’G
.áÄ«¡dG iód Góªà©e ¿ƒµj ¿CG - 1
2
ácô°û∏d äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe ∫ÉªYCG ÚHh »∏NGódG ÖbGôŸG ∫ÉªYCG ÚH ™ªéj ’CG - 3
.É¡JGP
.≥«bóàdG á∏Môe ∫ÓN É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj »àdG äÉeƒ∏©ŸG ájô°S ≈∏Y á¶aÉëŸG - 4
-89-

(1381) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

( 161 ) IOÉ``ŸG
:»JB’G á°UÉN áØ°üH »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYCG äÉ«dhDƒ°ùeh ΩÉ¡e πª°ûJ ¿CG Öéj
1
.Qƒ¡ªé∏d É¡æY ìÉ°üaE’G πÑb É¡fCÉ°ûH ¬JÉ¶MÓÃ ôjô≤J ™aQh ,äÉHÉ°ù◊G ÖbGôe
2
.ihÉµ°ûdG hCG äÉØdÉîŸG
∫ÉªYCG áé«àæH ôjô≤J OGóYEGh ,áªcƒ◊G äÉÑ∏£àÃ ácô°ûdG ΩGõàdG ióe º««≤J - 3
4
IQGOEG IóYÉ°ùŸ ácô°û∏d á«∏NGódG íFGƒ∏dGh á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸÉH ácô°ûdG ΩGõàdG øe
á«°UƒàdGh á«∏NGódG áHÉbôdG áª¶fCG »`a ∞©°†dG øWGƒe ójó– »`a ácô°ûdG
5
,IQGOE’G ¢ù∏› á£°SGƒH ÉgOÉªàYG ” ¬fCGh ,á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸÉH Égó«≤J øe
.á©LGôŸG ∫ÉªYCG ájô°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ™e
6
á«Ñ°SÉëŸGh ájQGOE’G ÖfGƒ÷ÉH á≤∏©àŸG á«∏NGódG íFGƒ∏dGh á«∏NGódG áHÉbôdG áª¶fCG
.ácô°ûdG ∫ƒ°UCG ájÉª◊ É¡H ∫ƒª©ŸG äÉ«dB’Gh πFÉ°SƒdG á©LGôe - 7
ióeh ,OQGƒª∏d πãeC’G ∫Ó¨à°S’G øe ócCÉà∏d πª©dG ÖfGƒL ™«ªL á©LGôe - 8
9
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 - 10التعاون مع مراقب احل�سابات وتقد كل املعلومات ال�سرورية وجب معايري
التدقيق الدولية (.)ISA
 - 11مراجعة نظام اأمن املعلومات ،ونظام املراقبة ا فـي ذل نظام مراقبة التطبيقات،
ونظام اإدارة قاعدة البيانات حلماية اأمن ،و�سالمة ،و�سرية بيانات ال�سركة.
 - 12ن�سر الوعي بخ�سو�ش اجلوانب املتعلقة باإدارة املخاطر.
 - 13اأي مهام اأخر تقررها جلنة التدقيق اأو جمل�ش االإدارة� ،سريطة اأال تتعار�ش مع
مهام املراقب الداخلي ،اأو توؤثر على مو�سوعيته وحياديته.
( 162 ) IOÉ``ŸG
يجب على ال�سركة من املراقب الداخلي كافة ال�سالحيات للو�سول اإ جميع بيانات
العاملني بال�سركة و�سجالتها و تلكاتها ،واالت�سال املبا�سر برئي�ش واأع�ساء جلنة التدقيق
ورئي�ش جمل�ش االإدارة ،لطلب ما يراه من بيانات الزمة الأعمال التدقيق.
( 163 ) IOÉ``ŸG
يجب على وحدة التدقيق الداخلي اإعداد دليل لل�سيا�سات واالإجراءات الواجب اتباعها فـي
اأعمال التدقيق الداخلي ،واعتماده من جمل�ش االإدارة ،على اأن يت�سمن ما ياأتي
 - 1الهيكل التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي.
 - 2الو�سف الو يفـي واملوؤهالت املطلوبة لرئي�ش وحدة التدقيق الداخلي والعاملني
بها.
 - 3اآلية رفع تقارير التدقيق الداخلي.
 - 4منهجية التدقيق الداخلي التي تبني بو�سوح املعايري املقبولة دوليا وحمليا التي
�سوف يتم العمل بها.
 - 5اإجراءات التحقيق فـي االحتيال ،ورفع التقارير املتعلقة بها.
 -6اإجراءات التعامل فـي حالة عدم اال�ستقاللية مع اأي من العاملني فـي وحدة
التدقيق الداخلي.
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¬H í°Vƒj ácô°ûdG á£°ûfCG ™«ª÷ »∏NGódG ≥«bóàdG IóMh πª©d »ë«°VƒJ èeÉfôH - 7

8
9
10
( 164 ) IOÉ``ŸG

1
Enterprise risk management

2
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( 165 ) IOÉ``ŸG
يجوز اإجراء تعديالت على خطة التدقيق الداخلي بعد اعتمادها� ،سريطة اأن يكون اعتماد
التعديل من قبل جلنة التدقيق.
( 166 ) IOÉ``ŸG
يجب القيام باأعمال التدقيق الداخلي وفق االإطار الدويل للممار�سات املهنية الأعمال
التدقي ــق الداخلـ ــي ( )IPPFال�سادرة عن معهد املدققني الداخليني ( )IIAبالقدر الذي
ال يتعار�ش فيه مع ال�سوابط املن�سو�ش عليها فـي هذه الالئحة.
( 167 ) IOÉ``ŸG
يجب اإنهاء اأعمال التدقيق الداخلي لل�سنة املالية قبل انتهاء مراقب احل�سابات من اأعمال
التدقيق على ال�سركة.
( 168 ) IOÉ``ŸG
يج ــب علــى املراقب الداخلي رفع تقرير اأويل للتدقيق الداخلي اإ الرئي�ش التنفيذي
اأو املدير العام لل�سركة ،بح�سب االأحوال ،الإبداء املالحظات عليه ما عدا احلاالت املتعلقة
بوجود ا�ستباه فـي وقوع جر ة جزائية ،والتي يجب اإبال ها مبا�سرة الأع�ساء جلنة
التدقيق ورئي�ش جمل�ش االإدارة.
( 169 ) IOÉ``ŸG
يج ــب تقديــم التقرير النهائي للتدقيق الداخلي مرفقا به مالحظات الرئي�ش التنفيذي
اأو املدير العام لل�سركة بح�سب االأحوال ،وامللخ�ش التنفيذي للتقرير مرة واحدة على االأقل
كل ( )90ت�سعني يوما إا رئي�ش واأع�ساء جلنة التدقيق ،و إا الرئي�ش التنفيذي اأو املدير
العام لل�سركة بح�سب االأحوال ،قبل (� )7سبعة اأيام عمل على االأقل من تاري اجتماع جلنة
التدقيق.
( 170 ) IOÉ``ŸG
يجب على جلنة التدقيق اإثبات نقا االختالف بني وحدة التدقيق الداخلي ،والرئي�ش
التنفيذي اأو املدير العام لل�سركة فـي املو�سوعات اخلا�سة باأعمال التدقيق الداخلي ،واأي
مالحظات تتعلق بعرقلة اأو عدم ت�سهيل مهام عمل وحدة التدقيق الداخلي فـي حم�سر
االجتماع.
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( 171 ) IOÉ``ŸG
∫Éé©à°S’Gh á«ªgC’G äGP äÉYƒ°VƒŸG øY ≠«∏ÑàdG »∏NGódG ≥«bóàdG IóMh ¢ù«FQ ≈∏Y Öéj
.IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ hCG ≥«bóàdG áæ÷ ¢ù«FQ ≈dEG
( 172 ) IOÉ``ŸG
π≤J ’ IóŸ πª©dG ¥GQhCGh ,»∏NGódG ≥«bóàdG ôjQÉ≤àH ®ÉØàM’G »∏NGódG ÖbGôŸG ≈∏Y Öéj
á«aÉc IQƒ°üH á≤Kƒe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y »FÉ¡ædG ôjô≤àdG Ëó≤J ïjQÉJ øe äGƒæ°S ô°ûY (10) øY
QÉWEÓd á«ª«¶æàdG äÉÑ∏£àŸG ™e ≥Øàj ÉÃ â“ ób »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYCG ¿CG ô¡¶àd
Ú≤bóŸG ó¡©e øe IQOÉ°üdG (IPPF) »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYC’ á«æ¡ŸG äÉ°SQÉªª∏d ‹hódG
:»JB’ÉH ΩÉ«≤dG ¬«∏Y ∂dP ≥«≤– π«Ñ°S »`ah ,(IIA) Ú«∏NGódG
É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” »àdG ácô°ûdG äÉeƒ∏©eh ,äÉfÉ«H øe á«fhÎµdEG ï°ùf …CG ßØM - 1
IAÉ°SEG ΩóY ¿Éª°†d IôØ°ûe hCG áæeBG á≤jô£H »∏NGódG ≥«bóàdG á∏Môe ∫ÓN
.IQƒ°U …CÉH É¡î°ùf hCG ,É¡eGóîà°SG
∫ÓN É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” »àdG ácô°ûdG äÉeƒ∏©eh ,äÉfÉ«H øe á«bQh ï°ùf …CG ßØM - 2
¢UÉî°TC’G É¡«∏Y ™∏£j å«ëH ,áæeBG á≤jô£H äÉØ∏e »`a »∏NGódG ≥«bóàdG á∏Môe
.§≤a ¿ƒ°VƒØŸG
CGóÑJ ¬FÓª©H á≤∏©àŸG á«fhÎµdE’Gh á«bQƒdG äÉfÉ«ÑdGh äÉØ∏ŸGh äÓé°ùdG ßØM - 3
.á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ™«bƒàdG ïjQÉJ øe
ÉÃ ΩGõàd’G ¿Éª°†d áæeBG ßØM øcÉeCG ÒaƒJh ,áHƒàµe á«∏«°üØJ äGOÉ°TQEG ™°Vh - 4
.≥Ñ°S
®ÉØàM’ÉH ¬eGõàdG ¿hO »∏NGódG ≥«bóàdG Ö``àµe ∞``bƒJ ∫ƒ``ëj ’ ,∫Gƒ``M’C G ™``«ªL »`ah
QÉ°ûŸG Ióª∏d ,äÉeƒ∏©ŸGh ,äÉ``fÉ«ÑdGh ,äÉ``Ø∏ŸGh ,äÓ``é°ùdGh ,π``ª©dG ¥GQhCGh ,ô``jQÉ≤àdG ∂∏àH
.IOÉŸG √òg »`a É¡«dEG
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( 173 ) IOÉ``ŸG
:»JB’G IÉYGôe ™e »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYC’ πeÉ°T »LQÉN º««≤J AGôLEG ácô°ûdG ≈∏Y Öéj
iód Ióªà©ŸG »∏NGódG ≥«bóàdG ÖJÉµe óMCG ≥jôW øY º««≤àdG AGôLEG ºàj ¿CG - 1
ÖbGôe hCG äÉHÉ°ùM ÖbGôªc ácô°ûdÉH É≤HÉ°S ¬æ««©J ” ób ¿ƒµj ’CG ≈∏Y áÄ«¡dG
.á«°VÉŸG ™HQC’G äGƒæ°ù∏d »∏NGO
.IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe »∏NGódG ≥«bóàdG Öàµe Ú«©J QGôb Qó°üj ¿CG - 2
™HQC’G ∫ÉªYCG á«£¨àd πbC’G ≈∏Y äGƒæ°S ™HQCG (4) πc IóMGh Iôe º««≤àdG ¿ƒµj ¿CG - 3
.á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG
.IQGOE’G ¢ù∏› ≈dEG √ôjô≤J º«≤ŸG ™aôj ¿CG - 4
òæe âeÉb ób »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYCG âfÉc GPEG Ée º««≤àdG ôjô≤J í°Vƒj ¿CG Öéj - 5
:»JB’ÉH ÒNC’G º««≤àdG
.áëFÓdG √òg ΩÉµMCÉH ΩGõàd’G - GC
á«æ¡ŸG äÉ°SQÉªª∏d ‹hódG QÉWE’G ≥ah »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYCÉH ΩGõàd’G - Ü
Ú«∏NGódG Ú≤bóŸG ó¡©e øY IQOÉ°üdG (IPPF) »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYC’
.áëFÓdG √òg ΩÉµMCG ™e ¬«a ¢VQÉ©àj ’ …òdG Qó≤dÉH (IIA)
( 174 ) IOÉ``ŸG
≥«bóàdG ∫ÉªYCG Ëó≤J øY ∞bƒàdG »`a ¬àÑZQ óæY »∏NGódG ≥«bóàdG Öàµe ≈∏Y Öéj
:á«JB’G äGAGôLE’G PÉîJG ,»∏NGódG
≥«bóàdG ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ øY ∞bƒàdG ïjQÉàH É«HÉàc É≤Ñ°ùe ¬FÓªYh áÄ«¡dG QÉ£NEG - 1
.¬HÉÑ°SCGh ¬ØbƒJ Ióeh »∏NGódG
.áÄ«¡dG áHÉbôd á©°VÉÿG äÉcô°ûdG ™e óbÉ©àdG øY ∞bƒàdG - 2
áÑ°SÉæŸG äGAGôLE’G PÉîJG hCG ÖàµŸG iód á«≤ÑàŸG »∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYCG ∫Éªµà°SG - 3
.¬FÓªY ¥ƒ≤M ßØ◊
»∏NGódG ≥«bóàdG ∫ÉªYCG ò«Øæàd IòîàŸG äGAGôLE’G øY áÄ«¡dG ≈dEG ôjô≤J Ëó≤J - 4
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å``dÉãdG ´ô``ØdG
»``fƒfÉ≤dG QÉ``°ûà°ùŸG
( 175 ) IOÉ``ŸG
يجب على كل �سركة اأن يكون لديها م�ست�سار قانوين ،ويكون ذل اإما من خالل تعيني
عامل متفر بال�سركة يتمتع وؤهالت وخربات قانونية منا�سبة ،اأو التعاقد مع اأحد
مكاتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية امل�سجلة فـي ال�سلطنة واملعتمدة لد الهي ة.
ويتم تعيني امل�ست�سار القانوين اأو التعاقد معه ،واإنهاء خدماته ،وقبول ا�ستقالته ،وعزله
من قبل جمل�ش االإدارة.
( 176 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة التي تر ب فـي تعيني م�ست�سار قانوين كعامل متفر بها اأن يكون م�ستوفيا
ال�سرو االآتية
 - 1اأن يكون حا�سال على موؤهل البكالوريو�ش اأو ما يعادله فـي القانون من جامعة
معرتف بها.
 - 2اأن تكون لديه خربة عملية ال تقل عن ( )5خم�ش �سنوات فـي جمال ال�سركات
واالأعمال القانونية ذات ال�سلة باالأعمال التجارية كقانون التجارة وال�سركات
التجارية وقانون �سوق راأ�ش املال والقوانني واللوائ ذات العالقة ،ويعفى امل�ست�سار
القانوين العماين من �سر اخلربة �سريطة اأن تقوم ال�سركة باإحلاقه بربامج
تدريبية فـي جماالت اخلربة املذكورة.
( 177 ) IOÉ``ŸG
تعد الهي ة �سجال العتماد مكاتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية التي كن لل�سركة
التعاقد معها.
( 178 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة التي تر ب فـي التعاقد مع امل�ست�سار القانوين اأن يكون من بني مكاتب املحاماة
واال�ست�سارات القانونية املعتمدة لد الهي ة.
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( 179 ) IOÉ``ŸG
ي�سرت العتماد مكاتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية توافر االآتي
 - 1اأن يكون مرخ�سا لها وجب قانون املحاماة.
 - 2اأال تقل خربة ( )2اثنني من العاملني باملكتب على االأقل عن ( )10ع�سر �سنوات
فـي جمال املهنة ،منها كحد اأدنى ( )5خم�ش �سنوات داخل ال�سلطنة فـي جمال
ال�سركات واالأعمال القانونية ذات ال�سلة باالأعمال التجارية كقانون التجارة
وال�سركات التجارية وقانون �سوق راأ�ش املال والقوانني واللوائ ذات العالقة.
 - 3ما يفيد �سداد الر�سم املقرر.
( 180 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب االعتماد إا الهي ة على النموذج املعد لهذا الغر�ش مرفقا به امل�ستندات االآتية
 - 1ا�سم املكتب وتاري تاأ�سي�سه ومقره الرئي�سي وو�سائل االت�سال به.
 - 2ن�سخة من الرتخي�ش ال�سادر من وزارة العدل وال�سوؤون القانونية.
 - 3قائمة باأ�سماء املفو�سني بالتوقيع.
 - 4قائمة باأ�سماء العاملني فـي املكتب وجن�سياتهم وموؤهالتهم العلمية واملهنية
وخرباتهم العملية.
 - 5ما يفيد توافر اخلربة لعاملني اثنني على االأقل فـي جمال ال�سركات واالأعمال
القانونية ذات ال�سلة باالأعمال التجارية كقوانني التجارة وال�سركات التجارية
و�سوق راأ�ش املال والقوانني واللوائ ذات العالقة.
 - 6تقد اإقرار كتابي من املكتب يتعهد فيه ا ياأتي
اأ  -االلتزام بتوفري جميع البيانات واملعلومات التي تطلبها الهي ة عن ال�سركات
التي تتعاقد معه.
ب  -االلتزام باإبال الهي ة فورا فـي حالة فقد �سر من �سرو طلب االعتماد.
 - 7اأي م�ستندات اأخر تطلبها الهي ة.
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( 181 ) IOÉ``ŸG
تتو الهي ة درا�سة طلب االعتماد ،وت�سدر قرارها خالل (� )7سبعة اأيام عمل من تاري
ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،ويعد م�سي هذه املدة دون رد قبوال للطلب.
( 182 ) IOÉ``ŸG
ي�سدر االعتماد ملدة (� )2سنتني بعد �سداد الر�سم املقرر ،ويجوز ديده باالإجراءات
وال�سرو ذاتها ،على اأن يقدم طلب التجديد خالل ( )30الثالثني يوما ال�سابقة على انتهاء
االعتماد.
وال يج ــوز ملكت ــب املحامــاة واال�ست�سارات القانونية اال�ستمرار فـي تقد خدمات لل�سركة
اإال بعد ديد اعتماده.
( 183 ) IOÉ``ŸG
على امل�ست�سار القانوين القيام باملهام والواجبات االآتية
 - 1التاأكد من التزام ال�سركة بالقوانني واللوائ والتعليمات املعمول بها.
 - 2اإعداد ومراجعة وثائق التاأ�سي�ش لل�سركة واأي تعديالت عليها ا يتفق والقوانني
واللوائ والتعليمات املعمول بها.
 -3مراجعة واعتماد ن�سرات االإ�سدار بعد التحقق من ا�ستيفاء جميع املتطلبات
القانونية واتفاقها مع اأحكام القوانني واللوائ املعمول بها ،والنظام االأ�سا�سي
لل�سركة ولوائحها الداخلية.
 - 4اإعداد ومراجعة واعتماد العقود واالتفاقيات التي تدخل ال�سركة طرفا فيها مع
اجلهات االأخر للتاأكد من ا�ستيفائها جميع املتطلبات القانونية.
 - 5مراجعة واعتماد جداول اأعمال اجتماعات اجلمعية العامة والتاأكد من اأن اإجراءات
الدعوة تتم وفقا الأحكام القانون وهذه الالئحة والنظام االأ�سا�سي لل�سركة
والتعليمات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن.
 - 6التحقق من �سحة ت�سكيل جمل�ش االإدارة طوال مدة الع�سوية.
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 - 7التحقق من �سحة اإجراءات دعوة وانعقاد اجتماعات اجلمعية العامة واالإجراءات
ال�سكلية واملو�سوعية التي يتم تداولها فـي اجلمعية ،واتفاقها مع اأحكام القانون
ا فيها التحقق من �سحة اكتمال الن�ساب القانوين ومن يتو رئا�سة اجلمعية
والتاأكد من ح�سور مراقب احل�سابات.
 - 8مراجعة حما�سر اجتماعات اجلمعية العامة واعتمادها بعد التاأكد من اتفاقها
مع القوانني واللوائ املعمول بها والنظام االأ�سا�سي لل�سركة ولوائحها الداخلية.
 - 9مراجعة واعتماد ا�ستمارات الرت�س لع�سوية جمل�ش االإدارة والتاأكد من ا�ستيفائها
جميع املعلومات والبيانات املطلوبة ،واأن عملية االنتخاب تتم وفقا للقانون وهذه
الالئحة.
 - 10اإبداء الراأي القانوين فـي احلاالت واملو�سوعات االأخر التي تقع �سمن نطاق
عمله واملحالة اإليه من قبل ال�سركة ،ا فيها جرائم االحتيال واإ�ساءة االأمانة
وال�سرقة واالإتالف التي تقع فـي ال�سركة.
 - 11اأي مهام وواجبات اأخر تكلفه بها ال�سركة ويقبل القيام بها.
( 184 ) IOÉ``ŸG
ت�سري معايري ال�سلو املهني االآتية على امل�ست�سار القانوين
 - 1اأن يوؤدي مهامه وواجباته بكل اأمانة وم�سوؤولية ،واأن يبذل ق�سار جهده فـي
اإ ازها على اأكمل وجه.
 - 2متابعة القوانني املتعلقة باأعمال ال�سركة فـي حدود الواجبات املنوطة به واأي
تعديالت تطر أا عليها ،واالإف�ساح فـي تقاريره عن االإجراءات التي يتعني اتخاذها
من قبل ال�سركة فـي �سوء ذل .
 - 3اأال يكون طرفا فـي اأي اأن�سطة اأو اأعمال ري مقبولة بالن�سبة لل�سركة التي يعمل
فيها اأو ينتج عنها ت�سارب فـي امل�سال .
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 - 4اأن يتجنب اأي عالقة قد توؤثر على تقد راأي حمايد لل�سركة.
 - 5عدم قبول اأي هدايا اأو عطايا من اأي �سخ�ش اأو جهة ير باأنها توؤثر على ا�ستقالليته
باالأعمال املكلف بها فـي ال�سركة.
 - 6اأن يف�س فـي تقاريره عن جميع احلقائق الهامة التي يتو�سل اإليها ،ويعلم بها،
والتي من �ساأن اإ فال ذكرها التاأثري فـي �سحة احلقائق الواردة فـي هذه التقارير.
 - 7اأال ي�ستغل املعلومات املتوفرة لديه فـي قيق اأي منافع �سخ�سية.
 - 8اأي معايري اأخر تقرها الهي ة.
( 185 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز للم�ست�سار القانوين القيام بتقد ا�ست�سارات قانونية لل�سركة اإذا وجدت اأي من احلاالت
التي قد توؤثر على ا�ستقالليته اأو من �ساأنها اأن توؤثر على راأيه.
( 186 ) IOÉ``ŸG
يجب على مكتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية عند ر بته فـي التوقف عن تقد
خدماته ،اتخاذ االإجراءات االآتية
 - 1اإخطار الهي ة وعمالئه م�سبقا كتابيا بتاري التوقف عن ار�سة خدماته ومدة
توقفه واأ�سبابه.
 - 2التوقف عن التعاقد مع ال�سركات.
 - 3ا�ستكمال اخلدمات املتبقية لد املكتب على اأكمل وجه اأو اتخاذ االإجراءات املنا�سبة
حلف حقوق عمالئه.
 - 4تقد تقرير إا الهي ة عن االإجراءات املتخذة لتنفيذ اخلدمات املتبقية.
وفـي جميع االأحوال ،ال يعفى املكتب من امل�سوؤولية املرتتبة على اأي خطاأ وقع منه قبل
توقفه عن تقد خدماته.
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( 187 ) IOÉ``ŸG
على مكتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية اإخطار الهي ة خالل مدة اأق�ساها ( )15خم�سة
ع�سر يوما من تاري حدو احلاالت االآتية
 - 1اإقامة دعو بال�سلطنة �سد املكتب فيما يتعلق زاولة املهنة.
 - 2اأي تعديالت جوهرية تطراأ على البيانات املتعلقة ب�سرو طلب االعتماد للمكتب.
( 188 ) IOÉ``ŸG
على مكتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية االحتفا بال�سجالت وامللفات والبيانات
الورقية واالإلكرتونية املتعلقة بعمالئه لفرتة ال تقل عن ( )10ع�سر �سنوات ،وال يحول
توقف املكتب دون التزامه باالحتفا بتل ال�سجالت وامللفات والبيانات للمدة املذكورة.
™``HGôdG ´ô``ØdG
äÉ```HÉ°ù◊G Ö``bGôe
( 189 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة تعيني مراقب احل�سابات من بني مكاتب تدقيق احل�سابات املعتمدة لد
الهي ة.
( 190 ) IOÉ``ŸG
يعد بالهي ة �سجل العتماد مكاتب تدقيق احل�سابات التي كن لل�سركة تعيينها.
( 191 ) IOÉ``ŸG
ي�سرت العتماد مكتب تدقيق احل�سابات ،توافر االآتي
 - 1اأن يكون املكتب م�سجال فـي ال�سلطنة واأال تقل خربته العملية فـي جمال تدقيق
احل�سابات فـي ال�سلطنة عن ( )5خم�ش �سنوات ،ويجوز للرئي�ش التنفيذي اإعفاء
املكاتب العاملية املتخ�س�سة وامل�سجلة فـي ال�سلطنة من �سر املدة.
 - 2اأن يتمتع بالكفاءة املهنية والفنية املنا�سبة ،وال�سمعة احل�سنة فـي جمال تدقيق
احل�سابات ،واأال يكون قد حرم من ار�سة املهنة ،اأو �سدرت �سده اأي جزاءات
نا ة عن ارتكابه اأخطاء مهنية ،اأو خمالفات قانونية خالل ال�سنتني املا�سيتني.
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 - 3اأال يقل عدد العاملني لديه عن ( )5خم�سة ،على اأن تتوافر فـي كل منهم ال�سرو
االآتية
أا  -اأن يكون حا�سال على �سهادة املحا�سب القانوين (.)Chartered accountant
ب  -اأن يكون متفر ا للعمل فـي مكتب تدقيق احل�سابات.
ج  -اأن تتوافر لد ( )3ثالثة من العاملني خربة ال تقل عن ( )10ع�سر �سنوات
فـي جمال تدقيق احل�سابات بعد ح�سولهم على ال�سهادة املهنية ،واأن تتوافر
لدى ( )2اثنني من العاملني خربة ال تقل عن ( )5خم�ش �سنوات فـي جمال
تدقيق احل�سابات بعد ح�سولهم على ال�سهادة املهنية.
 - 4اأال اوز ن�سبة العاملني لديه وعمالئه احلدود االآتية
اأ  )10( -ع�سرة عمالء لكل عامل لديه خربة ال تقل عن ( )10ع�سر �سنوات بعد
احل�سول على ال�سهادة املهنية.
ب � )7( -سبعة عمالء لكل عامل لديه خربة ال تقل عن ( )5خم�ش �سنوات بعد
احل�سول على ال�سهادة املهنية.
( 192 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب اعتماد مكتب تدقيق احل�سابات اإ الهي ة على النموذج املعد لذل  ،مرفقا به
امل�ستندات االآتية
� - 1سهادة ال�سجل التجاري.
 - 2ترخي�ش �ساري املفعول زاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة.
 - 3قائمة باأ�سماء املفو�سني بالتوقيع.
 - 4قائمة باأ�سماء املال  ،وال�سركاء والعاملني املهنيني لد مكتب تدقيق احل�سابات،
وموؤهالتهم العلمية ،واملهنية ،وخرباتهم العملية.
 - 5قائمة بالعمالء الذين يتم التدقيق على ح�ساباتهم وق تقد الطلب.
 - 6ن�سخة من اللوائ وال�سيا�سات ومنهجية تدقيق احل�سابات امل�ستخدمة فـي اإجراء
عملية التدقيق.
 - 7ما يفيد �سداد الر�سم املقرر.
 - 8اأي بيانات اأو معلومات اأخر تطلبها الهي ة.
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( 193 ) IOÉ``ŸG
تتو الهي ة درا�سة طلب االعتماد ،وت�سدر قرارها خالل (� )7سبعة اأيام عمل من تاري
ا�ستيفاء جميع البيانات وامل�ستندات املطلوبة ،ويعد م�سي هذه املدة دون رد قبوال للطلب.
( 194 ) IOÉ``ŸG
ي�سدر االعتماد ملدة (� )2سنتني بعد �سداد الر�سم املقرر ،ويجوز ديده باالإجراءات
وال�سرو ذاتها ،على اأن يقدم طلب التجديد خالل ( )30الثالثني يوما ال�سابقة على انتهاء
االعتماد.
( 195 ) IOÉ``ŸG
يجب على مكتب تدقيق احل�سابات عند اإيقاف اأو اإلغاء اعتماده التوقف عن ار�سة مهامه
فورا ،وعلى جمل�ش االإدارة اتخاذ اإجراءات اإنهاء التعاقد معه وتعيني مكتب تدقيق ح�سابات
اآخر.
ويجوز ملكتب تدقيق احل�سابات الذي األغي اعتماده تقد طلب اعتماد جديد اإ الهي ة
فـي حالة اإلغاء االعتماد وفقا لل�سرو واالإجراءات املن�سو�ش عليها فـي هذه الالئحة
وبعد اأن يثب اإزالته الأ�سباب اإلغاء االعتماد ال�سابق.
( 196 ) IOÉ``ŸG
يجوز للهي ة اأو الأي طرف ثال متخ�س�ش تعينه ،القيام راجعة اأعمال اأي من مكاتب
تدقيق احل�سابات املعتمدة لديها ،للتاأكد من اأن تدقيق احل�سابات يتم وفقا ملعايري التدقيق
الدولية ،وال�سيا�سات واللوائ ومنهجية التدقيق املعتمدة لد املكتب.
ويجب على املكتب التعاون مع مدققي الهي ة اأو الطرف الثال الذي تعينه وتزويدهم باأي
بيانات اأو م�ستندات اأو معلومات يطلبونها ،بالكيفية والوق الذي يتم ديده.
( 197 ) IOÉ``ŸG
يلتزم مراقب احل�سابات باالآتي
 - 1مراجعة تفا�سيل خطة عمله ،ونتائج عملية التدقيق مع جلنة التدقيق بال�سركة،
والتي تلتزم بتمكينه من االطالع الكامل على جميع امل�ستندات الالزمة لتنفيذ
مهام التدقيق.
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 - 2مناق�سة تو�سياته مع جلنة التدقيق بال�سركة قبل رفع احل�سابات ال�سنوية اإ جمل�ش
االإدارة التخاذ القرار ب�ساأنها.
 - 3التاأكد من اأن البيانات املالية املدققة قد مت اعتمادها من املدير املايل ،والرئي�ش
التنفيذي اأو املدير العام بح�سب االأحوال.
 - 4اأن يتم التدقيق امليداين من العاملني الذين يحملون �سهادة حما�سب قانوين
( ،)Chartered accountantويجوز للعمانيني ري احلا�سلني على تل ال�سهادة
القيام بالتدقيق امليداين �سريطة ح�سولهم على �سهادة بكالوريو�ش فـي املحا�سبة
اأو املالية من جامعة معرتف بها.
 - 5يكون التوقيع على راأي تدقيق احل�سابات من املفو�سني بالتوقيع الذين يحملون
�سهادة حما�سب قانوين ( ،)Chartered accountantعلى اأن يذكر ا�سمه بالكامل
ورقم ع�سويته فـي املوؤ�س�سة املهنية التي ينت�سب اإليها والتاري الذي مت فيه
التوقيع.
 - 6اإبال جمل�ش االإدارة ،وامل�ساهمني فـي اجلمعية العامة العادية ال�سنوية باأي اأمور
ذات اأهمية ،كتل املتعلقة د مالءمة وفاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية املعمول
بها ،ومد مقدرة ال�سركة على اال�ستمرار فـي مزاولة اأعمالها.
 - 7اإبال جمل�ش االإدارة باأي خمالفات للقوانني واللوائ املعمول بها والنظام
االأ�سا�سي لل�سركة املتعلقة بعملية تدقيق احل�سابات ،واإبال الهي ة ،واجلمعية
العامة العادية ،فـي حال وجود خمالفات ج�سيمة.
 - 8مناق�سة جلنة التدقيق للمخاطر التي مت�ش ا�ستقالليتهم والتدابري الوقائية
املنا�سبة املعتمدة لديهم للحد منها.
 - 9اإخطار الهي ة خالل ( )30ثالثني يوما من فقد اأحد �سرو االعتماد املن�سو�ش
عليها فـي هذه الالئحة.
 - 10تقد اإقرار �سنوي إا جلنة التدقيق يفيد باأن مكتب تدقيق احل�سابات وال�سركاء
به ،والعاملني الذين يقومون باأعمال تدقيق احل�سابات م�ستقلون عن ال�سركة
التي يتم التدقيق عليها.
 - 11اأن تت�سمن ر�سالة املوافقة على تويل مهمة تدقيق احل�سابات حظر تعيني اأي
�سري اأو اأي عامل له عالقة بعملية التدقيق امليداين فـي ال�سركة حمل التدقيق
ملدة ال تقل عن (� )2سنتني من تاري �سدور راأي التدقيق.
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 - 12االلتزام عايري ال�سلو املهني ال�سادرة من جمل�ش معايري ال�سلو االأخالقي
الدولية للمحا�سبني (.)IESBA
( 198 ) IOÉ``ŸG
تكون مدة عمل مراقب احل�سابات �سنة مالية واحدة ،ويجوز ديدها ا ال يجاوز ()4
اأربع �سنوات مالية متتالية ،وال يجوز بعد انتهاء هذه املدة التعامل مع مراقب احل�سابات
ذاته اإال بعد م�سي (� )2سنتني ماليتني.
( 199 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز ملراقب احل�سابات القيام باأعمال املراجعة لل�سركات اخلا�سعة لرقابة الهي ة اإذا
وجدت اأي من احلاالت التي قد توؤثر على ا�ستقالليته اأو من �ساأنها اأن توؤثر على راأيه.
( 200 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز ملراقبي احل�سابات اأن يقدموا لل�سركات اخلا�سعة لرقابة الهي ة التي يقومون
بتدقيق ح�ساباتها ،اأو لل�سركات التابعة لها كجزء من مهمة التدقيق امل�سندة اإليهم اأي
خدمات اأخر ري خدمات التدقيق املبا�سرة اأو ري املبا�سرة ما عدا اخلدمات املقدمة
وجب املــادة (  )201من هذه الالئحة.
ويق�سد باخلدمات املبا�سرة و ري املبا�سرة تل اخلدمات التي يقدمها مراقب احل�سابات
اأو من خالل �سركائه اأو �سركته االأم اأو �سركته التابعة اأو ال�سقيقة اأو اأي جهة اأخر يكون
ملراقب احل�سابات �سيطرة اأو تاأثري ملمو�ش عليها اأو ي�ستخدمون عالمتها اأو ا�سمها
التجاري.
( 201 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملراقب احل�سابات اأن يقدم اخلدمات االآتية من ري خدمات التدقيق والتي يتم
ديد اأتعابها اإن وجدت ،واملوافقة عليها قبل اأدائها بوا�سطة جلنة التدقيق� ،سريطة اأال
يتجاوز اإجمايل اأتعاب تل اخلدمات فـي ال�سنة الواحدة ن�سبة ( ) 50خم�سني فـي املائة،
من اأتعاب تدقيق احل�سابات
 - 1اخلدمات املرتبطة بعملية تدقيق احل�سابات
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أا  -التقارير املطلوبة من مراقب احل�سابات وجب القوانني اأو اللوائ .
ب  -اإعداد التقارير املطلوب ت�سليمها للجهات الرقابية.
ج  -اإعداد التقارير للجهات الرقابية عن اأ�سول ال�سركة.
د  -اإعداد التقارير عن املن احلكومية.
هـ  -اإعداد التقارير عن ال�سوابط املالية الداخلية طبقا ملتطلبات القوانني واللوائ .
و  -مراجعة البيانات املالية املرحلية.
ز  -اإ�سدار ر�سالة تاأكيد الأ را�ش احل�سول على دين فـي حالة ا�سرتا الدائنني
اأو اللوائ ذل .
 - 2اخلدمات اال�ست�سارية لل�سرائب �سريطة االلتزام باالآتي
أا  -اأن تقدم بوا�سطة �سركاء وعاملني ري م�ساركني فـي عملية تدقيق البيانات
املالية.
ب  -اأن تراجع بوا�سطة �سري متخ�س�ش فـي جمال ال�سرائب اأو اأحد كبار عاملي
اخلدمات اال�ست�سارية لل�سرائب كتب تدقيق احل�سابات.
ج  -اأن يراجـ ــع ح�سـ ــاب ال�سرائـ ــب الــذي يع ــده فريق التدقيق بوا�سطة �سري
متخ�س�ش اأو اأحد كبار العاملني ،على اأال يكون هذا املراجع ع�سوا �سمن فريق
التدقيق اأو هو ذاته ال�سري امل�سوؤول عن عملية التدقيق.
د  -عدم اال�سرتا فـي اإعداد ح�سابات ال�سرائب اجلارية اأو املوؤجلة التي ا�ستخدم
اأو التي يتوقع ا�ستخدامها عند اإعداد القيود املحا�سبية والتي تعترب جوهرية
للبيانات املالية بالن�سبة لل�سركة التي يتم التدقيق على ح�ساباتها.
هـ  -عدم تقد اخلدمات اال�ست�سارية لل�سرائب لل�سركة التي يتم التدقيق على
ح�ساباتها اإذا كان ذل من �ساأنه امل�ساعدة فـي الدفاع عنها اأمام جلنة التظلمات
ال�سريبية اأو املحكمة املخت�سة.
 - 3اأي عقود خدمات توافق عليها الهي ة ،وجب طلب يقدمه مراقب احل�سابات
يو�س من خالله االأ�سباب الداعية لقبول طلبه ،وال يجوز له القيام بالعمل قبل
احل�سول على املوافقة.
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( 202 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملكاتب تدقيق احل�سابات القيام بتدقيق م�سرت على اأي من ال�سركات لو�سع تقرير
مراجعة موحد ،على اأن يراعى توقيع اتفاقية التدقيق امل�سرت بني كل من ال�سركة
ومكاتب تدقيق احل�سابات تت�سمن خطة م�سرتكة للقيام بعملية التدقيق.
( 203 ) IOÉ``ŸG
يجب على مكتب تدقيق احل�سابات عند ر بته فـي التوقف عن تقد اأعمال تدقيق احل�سابات،
اتخاذ االإجراءات االآتية
 - 1اإخطار الهي ة وعمالئه م�سبقا كتابة بتاري التوقف عن ار�سة اأعمال تدقيق
احل�سابات ومدة توقفه واأ�سبابه.
 - 2التوقف عن التعاقد مع ال�سركات.
 - 3ا�ستكمال االأعمال املتبقية لد املكتب على اأكمل وجه اأو اتخاذ االإجراءات املنا�سبة
حلف حقوق عمالئه.
 - 4تقد تقرير إا الهي ة عن االإجراءات املتخذة لتنفيذ اخلدمات املتبقية.
وفـي جميع االأحوال ،ال يعفى مكتب تدقيق احل�سابات من امل�سوؤولية املرتتبة على اأي خطاأ
وقع منه قبل توقفه عن تقد اأعمال تدقيق احل�سابات.
( 204 ) IOÉ``ŸG
على مكتب تدقيق احل�سابات اإخطار الهي ة خالل مدة اأق�ساها ( )15خم�سة ع�سر يوما من
تاري حدو احلاالت االآتية
 - 1اإقامة دعو فـي ال�سلطنة �سد املكتب فيما يتعلق زاولة املهنة.
 - 2اأي تعديالت جوهرية تطراأ على البيانات االأ�سا�سية املتعلقة ب�سرو طلب االعتماد.
( 205 ) IOÉ``ŸG
يجب على مكتب تدقيق احل�سابات اإر�سال تقرير �سنوي اإ الهي ة على اأن يت�سمن االآتي
 - 1بيان ال�سكل القانوين للمكتب واملكاتب التابعة له.
 - 2بيانا عن حوكمة مكتب تدقيق احل�سابات مت�سمنا ما ياأتي
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أا  -ا�سم مال مكتب تدقيق احل�سابات اأو ال�سركاء فيه واملديرين وكبار التنفيذيني
واللجان واالأعمال التي قام بها خالل ال�سنة.
ب  -و�سفا ل�سيا�سة اال�ستقاللية املطبقة لد املكتب.
ج  -و�سفا لنظام مراقبة اجلودة املطبق لد املكتب واأنه معد وفق املعايري ال�سادرة
عن املجل�ش الدويل ملعايري التدقيق والتاأكيد (.)IAASB
 - 3معلومات عن اآخر عملية تق�ش داخلي لنظام مراقبة اجلودة املطبق فـي املكتب،
مت�سمنة تاري تنفيذ هذه العملية ،وكيفية تنفيذها ،ونتائجها ،وكيفية التعامل
مع هذه النتائج.
 - 4تفا�سيل اأي عقوبة اأو جزاء اأو تدبري احرتازي مفرو�ش على املكتب اأو املحا�سبني
القانونيني لديه من الهي ة اأو من اأي جهة رقابية اأو ق�سائية.
 - 5تفا�سيل اأي دعو ق�سائية اأو مطالبة اأو اأي قيق جار كن اأن يوؤثر تاأثريا
جوهريا فـي اأعمال املكتب.
 - 6قائمة ال�سركات اخلا�سعة لرقابة الهي ة التي يتم التدقيق عليها مع ذكر تفا�سيل
اخلدمات االأخر من ري خدمات التدقيق التي مت اأو جار تقد ها لها خالل
العام.
 - 7قائمة بالعاملني املهنيني احلاليني وموؤهالتهم وخرباتهم.
 - 8قائمة بال�سركاء الذين يوقعون على راأي التدقيق وموؤهالتهم وخرباتهم.
 - 9املعلومات املالية مت�سمنة االآتي
Ω

∞°UƒdG

1

اإجمايل اإيرادات املكتب

2

اإجمايل االإيرادات من عمليات التدقيق
لل�سركات اخلا�سعة الإ�سراف الهي ة
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( 206 ) IOÉ``ŸG
على مكتب تدقيق احل�سابات االحتفا بال�سجالت وامللفات والبيانات الورقية واالإلكرتونية
املتعلقة بعمالئه لفرتة ال تقل عن ( )10ع�سر �سنوات اعتبارا من اآخر �سنة مالية دقق
فيها ح�ساباتهم ،وفـي جميع االأحوال ال يحول توقف مكتب تدقيق احل�سابات دون التزامه
باالحتفا بتل ال�سجالت وامللفات والبيانات للمدة املذكورة.
( 207 ) IOÉ``ŸG
على ال�سركة االإف�ساح فـي تقرير حوكمة ال�سركة عن نوعية االأعمال واخلدمات واالأتعاب
التي تقا�ساها مراقب احل�سابات نظري قيامه باأعمال التدقيق املعتادة وعن ريها من
اخلدمات.
( 208 ) IOÉ``ŸG
يجوز ملراقب احل�سابات اأن ي�ستقيل خالل فرتة تعيينه بناء على طلب كتابي يقدمه ملجل�ش
االإدارة ،واإذا كان هنال اأمور يتعني عليه اإطالع م�ساهمي ال�سركة ودائنيها عليها ،فيجب
تقد تقرير بها لعر�سه على اجلمعية العامة ،وعلى جمل�ش االإدارة دعوة اجلمعية العامة
العادية لالنعقاد للنظر فـي التقرير ،واختيار مراقب ح�سابات اآخر خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما من تاري تقد التقرير.
ø``eÉãdG π``°üØdG
÷äÉ``ª∏¶àdG á``æ
( 209 ) IOÉ``ŸG
ت�سكل بقرار من جمل�ش اإدارة الهي ة جلنة للتظلمات بع�سوية اثنني من الق�ساة بو يفة
قا�سي حمكمة ابتدائية اأول على االأقل ير�سحهما رئي�ش جمل�ش ال�سوؤون االإدارية للق�ساء
وتكون الرئا�سة الأقدمهما وع�سو اآخر تر�سحه رفة ارة و�سناعة عمان.
وتخت�ش اللجنة بالنظر فـي التظلمات التي يقدمها اأ�سحاب ال�ساأن من القرارات ال�سادرة
طبقا للقانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�سادرة تنفيذا لهما.
ويكون ميعاد التظلم من القرار (� )60ستني يوما من تاري االإخطار به ،اأو ن�سره فـي نظام
الن�سر االإلكرتوين ،ويكون قرار اللجنة فـي التظلم نهائيا.
-109-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1381

( 210 ) IOÉ``ŸG
يقدم التظلم من القرارات ال�سادرة طبقا للقانون اأو هذه الالئحة اأو القرارات ال�سادرة
تنفيذا لهما إا جلنة التظلمات بعد �سداد الر�سم املقرر ،على اأن ي�سرتد الر�سم اإذا ا�ستجاب
اللجنة للطلبات الواردة بالتظلم.
( 211 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن ي�ستمل التظلم على البيانات االآتية:
 - 1ا�سم املتظلم ومهنته وعنوانه.
 - 2تاري �سدور القرار املتظلم منه وتاري اإخطار املتظلم اأو علمه به.
 - 3مو�سوع التظلم واالأ�سباب التي بني عليها.
ويجب اأن يرفق بالتظلم امل�ستندات املوؤيدة له.
( 212 ) IOÉ``ŸG
تتو دائرة ال�سوؤون القانونية فـي الهي ة تلقي التظلمات وقيدها فـي ال�سجل املعد لذل
فـي يوم ورودها ،وعليها ت�سليم املتظلم �سورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
كما تتو عر�ش التظلم فور وروده على رئي�ش جلنة التظلمات ،التخاذ اإجراءات عر�سه
عليها ،وللجنة اأن تطلب ما تراه من اإي�ساحات من ذوي ال�ساأن وا�ستيفاء االأوراق وامل�ستندات
الالزمة.
( 213 ) IOÉ``ŸG
تبـ ـ اللجن ــة ف ــي التظلــم بقــرار م�سبب خالل ( )30ثالثني يوما من تاري عر�سه عليها
اأو من تاري ورود االإي�ساحات اأو اال�ستيفاء الذي طلبته بح�سب االأحوال.
وتكون مداوالت اللجنة �سرية وت�سدر قراراتها باالأ لبية ،وتخطر دائرة ال�سوؤون القانونية
فـي الهي ة املتظلم ب�سورة معتمدة من قرار اللجنة.
™``°SÉàdG π``°üØdG
á``jQGOE’G äGAGõ``÷G
( 214 ) IOÉ``ŸG
اإذا ثب للهي ة وجود اأي خط أا فـي تقييم احل�س�ش العينية من قبل اخلبري جاز لها اتخاذ
اأحد االإجراءات االآتية
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 - 1االإنذار.
� - 2سطب املقيم من جدول اخلرباء املقيدين لد الهي ة ملدة (� )2سنتني.
� - 3سطب املقيم من جدول اخلرباء املقيدين لد الهي ة ب�سفة نهائية فـي حالة
تكرار املخالفة ذاتها خالل (� )2سنتني من تاري ارتكاب املخالفة ال�سابقة.
( 215 ) IOÉ``ŸG
يجوز للرئي�ش التنفيذي اإذا ثبت لديه خمالفة مكتب التدقيق الداخلي ،اأو مكتب املحاماة
واال�ست�سارات القانونية ،اأو مكتب تدقيق احل�سابات الأحكام هذه الالئحة فر�ش اأحد
اجلزاءات االآتية
 - 1االإنذار.
 - 2وقف مكتب التدقيق الداخلي ،اأو مكتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية ،اأو مكتب
تدقيق احل�سابات عن التعاقد مع ال�سركات ملدة ال تزيد على �سنة واحدة ،وتوجيه
جمل�ش االإدارة باإنهاء التعاقد القائم.
 - 3اإلغاء اعتماد مكتب التدقيق الداخلي ،اأو مكتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية،
اأو مكتب تدقيق احل�سابات من ال�سجل اخلا�ش لكل منهم.
ô``°TÉ©dG π```°üØdG
á``«FÉ°†≤dG á``«£Ñ°†dG
( 216 ) IOÉ``ŸG
تقوم الهي ة بالتفتي�ش على ال�سركة ،وال�سركات التابعة لها ،وفق الطريقة التي تراها
منا�سبة ولها اال�ستعانة باجلهات املخت�سة فـي �سبط وتوثيق االأدلة والتحف عليها
و�سبط املتهمني.
( 217 ) IOÉ``ŸG
يلتزم مو فو الهي ة املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية بحمل بطاقة تعريف بهم،
وعليهم الك�سف عن هويتهم عندما ت�ستدعي طبيعة عملهم ذل .
( 218 ) IOÉ``ŸG
للهي ة اال�ستعانة باخلرباء ومراقبي احل�سابات الأداء اأعمال حمددة ،عن طريق التعاقد
املبا�سر مع املكاتب وال�سركات املتخ�س�سة واملوؤ�س�سات االأكاد ية وبيوت اخلربة و ريها
وذل على نفقة ال�سركة.
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وعلى الهي ة قبل مبا�سرة املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة االأعمال املوكلة اإليهم ،احل�سول
منهم على ما يفيد عدم وجود اأي م�سل ـحـة تتعل ــق به ــم اأو باأزواجه ــم اأو باأقاربه ــم حتى
الدرج ــة الرابعة فـي االأعمال املوكلة اإليهم.
( 219 ) IOÉ``ŸG
تك ــون املعلومـ ــات والبيان ـ ــات التـي يح�ســل عليهــا اخلب ــراء ومراقب ــو احل�ساب ــات ملك ــا
للهي ة ،ويحظــر عليهــم ا�ستغاللها اأو اإف�ساء �سريتها حتى بعد انتهاء العالقة التعاقدية.
( 220 ) IOÉ``ŸG
يبا�سر مو فو الهي ة املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية كافة ال�سالحيات املخولة
ملاأموري ال�سبط الق�سائي ،ولهم فـي �سبيل ذل
 - 1الدخول  -دون اإخطار م�سبق  -اإ اأي موقع من املواقع التابعة لل�سركة ،اأو تل
التي لها �سلة و�سوع ال�سبطية.
 - 2االطالع على جميع الوثائق بال�سركة ،واحل�سول على �سورة منها ،والولوج فـي
اأنظمة تل ال�سركة والتحف على امللفات وم�سادر املعلومات االأخر كاأجهزة
احلا�سب االآيل وو�سائط التخزين و ريها اإن لزم االأمر.
 - 3ا�ستدعاء من ير �سمــاع اأقوالهــم للحــ�سور فـي املك ــان والزم ــان املحدديــن ب أامـ ــر
التكليــف ،فاإذا تخلــف عن احل�ســور بدون ع ــذر وج ــب خماطبــة االدع ــاء الع ــام
التخاذ االإجراء الالزم.
 - 4رير حم�سر الإثبات اأقوال املكلف باحل�سور.
 - 5إاجــراء التحريــات الالزمــة للك�ســف عن اجلرائم الواقعة وطلب ديد امل�سوؤولني
عنها.
 - 6جمع اال�ستدالالت عن اجلرائم الواقعة و�سبط املتهمني واإحالتهم اإ االدعاء
العام.
( 221 ) IOÉ``ŸG
يحرر املو ف  -عند مبا�سرته مهام ال�سبطية الق�سائية  -حم�سر �سبط يثب فـيه تاري
و�ساعة ومكان فت املح�سر ،والبيانات املتوفرة عن الواقعة حمل ال�سبط واملعلومات التي
تو�سل اإليها واالإجراءات التي اتخذها و�سماع اأقوال املت�سببني وال�سهود اإذا تطلب االأمر
وتوقيعهم على اأقوالهم ،وتدوين واإرفاق جميع الوثائق ،واإقفال املح�سر والتوقيع عليه.
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( 222 ) IOÉ``ŸG
اإذا ر أا املو ف  -عنـد مبا�سرتـ ــه مه ــام ال�سبطي ــة الق�سائي ــة  -اأن هن ــا �ســرورة الإجــراء
تفتي�ش م�سكن اأو �سخ�ش معني للح�سول على دليل اإثبات ،يتعني عليه اأن يقوم با�ست�سدار
اإذن تفتـيــ�ش مـن االدعـ ــاء العـ ــام املختـ ــ�ش ،واأن يقت�سر التفتي�ش على الوثائق واالأ�سياء
التي �سدر ب�ساأنها اإذن التفتي�ش.
( 223 ) IOÉ``ŸG
للمو ف اأن يدعــم مالحظاتــه باأدلــة االإثبــات املختلفــة ،كالو�سائــل املرئيــة وال�سوتية.
( 224 ) IOÉ``ŸG
يلـتزم املو ف ببــذل العناي ــة املهني ــة الالزم ــة وفقــا للمعاييــر املهنيــة الدوليــة للمراجع ــة
واملحا�سبــة ،ومنهــا الك�س ــف عن الوقائـع التي يعلم بها فـي اأثناء تاأديــة مهــام التفتي�ش متى
كان الك�سف عنها �سروريا ،وعن النق�ش اأو التحريف بها ،اأو اأي وقائع اأخر يكون من
�ساأنها امل�سا�ش بحقوق امل�ساهمني.
ô``°ûY …OÉ``◊G π``°üØdG
í``dÉ°üàdG
( 225 ) IOÉ``ŸG
يكون الت�سال فـي اجلرائم املن�سو�ش عليها فـي القانون اأو هذه الالئحة على النحو املحدد
فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة.
( 226 ) IOÉ``ŸG
اإذا قق للمخالف اأي فوائد مالية من املخالفة املرتكبة فاإنها ترد إا املت�سرر ،وفـي
حالة عدم وجود مت�سرر فاإنها توؤول اإ اخلزانة العامة.
واإذا كان املخالفة تتعلق بعدم ا�ستيفاء متطلبات قانونية خالل االأجل املحدد فـي هذه
الالئحة ،يزاد مبل الت�سال عن كل يوم تاأخري عن ا�ستيفاء املتطلب القانوين بواقع
( ) 15خم�سة ع�سر فـي املائة من مبل الت�سال املقرر للمخالفة وبحد اأق�سى ( )15خم�سة
ع�سر يوما.
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( 227 ) IOÉ``ŸG
يجب على املخالف اأن يقوم بدفع مبل الت�سال إا الهي ة خالل ( )10ع�سرة اأيام من تاري
اإخطاره بذل  ،ويجوز للهي ة اتخاذ االإجراءات القانونية �سد املخالف فـي حالة عدم قيامه
ب�سداد مبل الت�سال خالل الفرتة القانونية امل�سار اإليها.
ô``°ûY »``fÉãdG π``°üØdG
Ωƒ``°SôdG
( 228 ) IOÉ``ŸG
ت�ستوفـي الهي ة الر�سوم على النحو املحدد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه الالئحة.
( 229 ) IOÉ``ŸG
يقوم الرئي�ش التنفيذي فـي حالة التخلف عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة للهي ة وفق املواعيد
املحددة ،بفر�ش رامة تاأخري بواقع ( ) 10ع�سرة فـي املائة من مقدار الر�سم امل�ستحق عن
كل �سهر تاأخري� ،سب من ال�سهر التايل ال�ستحقاق الر�سم ،وبحد اأق�سى (� )6ستة اأ�سهر.
وفـي حال عدم االلتزام ب�سداد الر�سم امل�ستحق ،و رامة التاأخري خالل املدة امل�سار اإليها فـي
الفقرة ال�سابقة ،يتم اإيقاف جميع اخلدمات املقدمة من الهي ة ،وذل بعد توجيه اإنذار
بوجوب االأداء خالل مدة اأق�ساها ( )14اأربعة ع�سر يوما من تاري االإنذار.
وفـي جميع االأحوال ،ال يجوز رفع االإيقاف اإال بعد �سداد جميع الر�سوم ،و رامات التاأخري،
وال يرتتب على ذل اأي اآثار فـي مواجهة الهي ة.
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( 1 ) º``bQ ≥``ë∏e
í``dÉ°üàdG ∫hó``L
Ω

áÁô÷G
عدم احتفا ال�سركة بالوثائق وامل�ستندات
املتعلقة بعملياتها للفرتة املقررة قانونا
التخلف عن ن�سر جميع البيانات واملعلومات
الواجب ن�سرها قانونا ح�سب املواعيد املقررة
نق�ش فـي حمتويات البيانات
واملعلومات الواجب ن�سرها قانونا

4

عدم الن�سر عرب و�سائل الن�سر املقررة

1
2
3

5
6
7
8
9

عدم ت�سمني ن�سرة االإ�سدار جميع البيانات
واملعلومات الهامة املتعلقة بال�سركة امل�سدرة
ت�سمني ن�سرة االإ�سدار معلومات ري �سحيحة
اأو بيانات كاذبة
اإ�سدار اأوراق مالية اأو تلقي اأموال
عنها باأي �سورة باملخالفة الأحكام القانون
والالئحة والتعليمات
ن�سر اأو اإطالع اجلمهور على ن�سرة االإ�سدار قبل
احل�سول على موافقة الهي ة عليها
عدم اإيداع التعديل الذي يتم على ن�سرة االإ�سدار
لد الهي ة ،اأو اإجراء ذل دون موافقتها

 10عدم ن�سر التعديل الذي يتم على ن�سرة االإ�سدار
التاأخر اأو عدم تزويد الهي ة وال�سوق بن�سخة
 11اإلكرتونية حممية من ن�سرة االإ�سدار املعتمدة
خالل ( )2يومي عمل من تاري اعتمادها
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من ( )500خم�سمائة
اإ ( )5000خم�سة اآالف
من ( )500خم�سمائة
اإ ( )5000خم�سة اآالف
من ( )200مائتني
اإ ( )500خم�سمائة
من ( )500خم�سمائة
اإ ( )2000األفني
من ( )1000األف
اإ (� )6000ستة اآالف
من ( )2000األفني
اإ (� )6000ستة اآالف
من ( )20000ع�سرين األفا
اإ ( )100000مائة األف
( )1000األف
من ( )500خم�سمائة
اإ (� )6000ستة اآالف
من ( )500خم�سمائة
اإ ( )2000األفني
من ( )500خم�سمائة
اإ ( )2000األفني
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 : ™HÉJملحــق رقــم (  ) 1جــدول الت�سال ـ
Ω
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

áÁô÷G
عدم ن�سر اإعالن طرح االكتتاب بعد اعتماد ن�سرة
االإ�سدار خالل الفرتة وبالطريقة املحددة
تخلف مدير االإ�سدار عن تنفيذ اأي من املهام
امل�سندة اإليه
تخلف جهات االكتتاب عن تنفيذ
اأي من املهام امل�سندة اإليها
عدم اإدراج االأ�سهم فـي ال�سوق خالل املدة
املحددة لذل
عدم اإنهاء ال�سركة املدرجة بال�سوق قيد التحول
الإجراءات قيدها بال�سجل خالل الفرتة املحددة
عدم موافاة الهي ة باملعلومات اأو البيانات
اأو التقارير التي تطلبها فـي املواعيد التي ددها
خمالفة معايري املحا�سبة الدولية فـي اإعداد
البيانات املالية
خمالفة معايري التدقيق الدولية
فـي مراجعة البيانات املالية
عدم القيام باأعمال التدقيق الداخلي وفق
االإطار الدويل للممار�سات املهنية الأعمال
التدقيق الداخلي
التخلف عن اإيداع حما�سر اجتماعات اجلمعية
العامة لد الهي ة
عدم التقيد تطلبات تعيني املراقب الداخلي
اأو امل�ست�سار القانوين اأو مراقب احل�سابات
تخلف املراقب الداخلي اأو امل�ست�سار القانوين
اأو مراقب احل�سابات عن القيام باملهام
وامل�سوؤوليات املوكلة اإليه
قيام مراقب احل�سابات بتقد خدمات فنية
اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية إا ال�سركة اأو ال�سركات
التابعة لها باملخالفة الأحكام هذه الالئحة
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( )2000األفان
من ( )1000األف
إا (� )6000ستة اآالف
من ( )1000األف
اإ ( )5000خم�سة اآالف
( )5000خم�سة اآالف
( )500خم�سمائة
من ( )500خم�سمائة
اإ (� )6000ستة اآالف
من ( )3000ثالثة اآالف
اإ (� )6000ستة اآالف
من ( )3000ثالثة اآالف
اإ (� )6000ستة اآالف
من ( )3000ثالثة اآالف
إا (� )6000ستة اآالف
( )500خم�سمائة
من ( )2000األفني
اإ ( )5000خم�سة اآالف
من ( )2000األفني
إا (� )6000ستة اآالف
من ( )3000ثالثة اآالف
إا (� )6000ستة اآالف
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( 2 ) ºbQ ≥ë∏e
Ωƒ``°SôdG ∫hó``L
Ω

AGôLE’G hCG áeóÿG

ÊÉª©dG ∫ÉjôdÉH º°SôdG QGó≤e

1

تقد ن�سرة االإ�سدار

خم�سة فـي الع�سرة اآالف من القيمة
االإجمالية لالأوراق املالية امل�سدرة
�ساملة قيمة ال�سهم وخم�سوما منها
م�ساريف االإ�سدار ،و �سب معها قيمة
ح�سة املوؤ�س�سني ،على اأال يقل املبل
عن ( )5000خم�سة اآالف،
واأال يزيد على ( )50000خم�سني األفا

2

اإيداع حم�سر اجتماع اجلمعية العامة
وتعديل النظام االأ�سا�سي

()10
ع�سرة عن كل ن�سخة م�سدقة

احل�سول على ن�سخة من الوثائق
3
وال�سجالت واملحا�سر املودعة لد الهي ة

()10
ع�سرة عن كل ن�سخة طبق االأ�سل

تقد طلب اعتماد مكتب التدقيق
 4الداخلي اأو مكتب املحاماة واال�ست�سارات
القانونية اأو مكتب تدقيق احل�سابات

()300
ثالثمائة

اعتماد اأو ديد اعتماد مكتب التدقيق
5
الداخلي اأو مكتب تدقيق احل�سابات

()3000
ثالثة اآالف

6

اعتماد اأو ديد اعتماد مكتب
املحاماة واال�ست�سارات القانونية
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()2000
األفان

