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الأفا�ضل/ روؤ�ضاء واأع�ضاء جمال�س الإدارة                                             املحرتمني 

الأفا�ضل/ الروؤ�ضاء التنفيذيني واملديرين العامني                                           املحرتمني 

يف �ضركات امل�ضاهمة العامة و�ضناديق الإ�ضتثمار املدرجة 

الأفا�ضل/ مراقبي احل�ضابات                                              املحرتمني 

الأفا�ضل/ مكاتب ال�ضت�ضارات القانونية                                             املحرتمني 

حتية طيبة وبعد:

املو�شوع: ميثاق تنظيم واإدارة �شركات امل�شاهمة العامة 

ي�سر الهيئة العـــامة ل�سوق املـــال اأن ت�سع بني اأيديكــم ميثــاق تنظيم واإدارة �سركــــات امل�ســــاهمة العـــامة 

الأمثل لإدارة  الهيكلي  الإطار  اإىل �سمان و�سع  Code of Corporate Governance والذي يهدف 

وتنظيم �سركات امل�ساهمة العامة يف �سلطنة عمان. اإننا نوؤمن باأن هذا امليثاق �سوف ي�ساهم يف بناء قاعدة 

اأ�سا�سية لرت�سيخ اأ�س�س التعامل ال�سليم والعادل و�سمان اتباع املمار�سات املثلى يف ال�سركات بهدف حماية 

جميع الأطراف املعنية ذات ال�سلة بهذه ال�سركات والعمل على تعظيم قيمة حقوق امل�ساهمني. اإن ا�ستعادة 

الثقة يف ال�سوق هي رهن بثقة امل�ستثمر يف ال�سركات املدرجة يف ال�سوق وبح�سب اإدارتها واأدائها املايل، 

واإذا ما اأردنا تطوير �سوق الأوراق املالية املحلية ، فيجب علينا الرتقاء مب�ستوى تنظيم �سركاتنا املحلية 

واإدارتها لتوفري احلماية الالزمة للم�ستثمرين ، ومن هذا املنطلق نظمت الهيئة ور�سة حول هذا املو�سوع 

يف الثاين من يونيو 2001م، ويف وقت لحق مت ت�سكيل جلنة ميثل اأع�ساوؤها خمتلف القطاعات القت�سادية 

ال�سركات من خالل  واإدارة  تاأطري وتاأ�سيل ميثاق تنظيم  اللجنة مبهمة  ال�سلطنة وقد عهد اىل هذه  يف 

ال�ستعانة باأف�سل املمار�سات ال�سائدة عامليا مع اإعادة �سياغتها وتكييفها ب�سكل يتنا�سب ومتطلبات البيئة 

القت�سادية املحلية . لقد و�سعت اللجنة �سمن اأولويات اأهدافها �سياغة امليثاق بحيث ي�سمن اللتزام 

وال�سفافية وال�سعور بامل�سوؤولية دون اأن ت�سكل اأحكام هذا امليثاق عائقا يف اأداء ال�سركات لأعمالها. 

وفيما يلى بيان موجز لأهم اجلوانب التي مت تغطيتها يف هذا امليثاق: 

1-  لقد ت�سمن امليثاق م�سطلحني جديدين لأع�ساء جمل�س الإدارة هما: الع�سو غري التنفيذي والع�سو 

بال�سركة  يكون موظفا منتظما  ل  الذي  الإدارة  التنفيذي هو ع�سو جمل�س  الع�سو غري  اإن  امل�ستقل. 

من  الفئة  هذه  على  فاإنه  وعليه   ، يومي  ب�سكل  لل�سركة  العتيادية  الوظائف  يف  يتدخل  ل  وبالتايل 

الأع�ساء اأن ت�سمن ا�ستقاللها عن الإدارة التنفيذية ، اأما الع�سو امل�ستقل فهو الذي ل تربطه بال�سركة 

اأية عالقة اأو تعامالت مالية جوهرية اأو اأي نوع من ت�سارب امل�سالح ول يكون لالإدارة التنفيذية اأي 

تاأثري فيه ، ويندرج الأع�ساء امل�ستقلون من �سمن فئة الأع�ساء غري التنفيذيني. 
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ونود اأن ن�سري هنا اإىل اأن ع�سو جمل�س الإدارة امل�ساهم بال�سركة لن تتاأثر ا�ستقالليته بامتالكه ن�سبة من 

اأ�سهم ال�سركة طاملا اأنه ل توجد لديه اأية تعامالت جوهرية بال�سركة اأو اأي نوع من ت�سارب امل�سالح. 

امل�سوؤوليات  اإدراك  وعليه  لل�سركة،  اليومية  الأعمال  يف  التدخل  عدم  التنفيذي  غري  الع�سو  2-  على 

وال�سالحيات املنوطة بالإدارة التنفيذية لل�سركة والعمل على تق�سى التو�سيحات وتوجيه التعليمات 

اإليها اأثناء اجتماعات جمل�س الإدارة. اإن الع�سو التنفيذي الذي يعمل كموظف بال�سركة مقابل راتب 

معني ينبغي عليه اأداء املهام والوظائف املنوطة به ح�سب الهيكل التنظيمي لل�سركة. 

3-   اإن دور جلنة التدقيق، التي يكون اأغلبية اأع�سائها من الأع�ساء امل�ستقلني، يعترب دورا حيويا وهاما 

بالقوانني  ال�سركة  التزام  �سمان  على  تعمل  اأن  يتوقع  املذكورة  اللجنة  فاإن  املذكور،  للميثاق  وفقا 

واللوائح املعمول بها وتعزيز كفاءة وفعالية املدققني الداخليني ومراقبي احل�سابات اخلارجيني من 

خالل التفاعل معهم والعمل على �سمان ا�ستقالليتهم وعدم وجود اأي تاأثري فيهم من قبل الإدارة. 

كما يجب على هذه اللجنة اأن تلعب دورا فاعال يف مراجعة الأعمال الإ�سافية ملراقب احل�سابات والتي 

ل تقع يف اإطار املراجعة وذلك ل�سمان عدم تاأثري هذه اخلدمات يف ا�ستقالليتهم وحيادهم املهني. 

واجلدير ذكره باأن امليثاق يلزم باأن يتوىل رئا�سة جلنة التدقيق اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني. 

4-  على جمل�س الإدارة اأن يلعب دورا حيويا يف اإدارة ال�سركة، فح�سب اأحكام املادة )10( من هذا امليثاق 

يجب على املجل�س اإجراء مراجعة �سنوية لأنظمة الرقابة الداخلية بال�سركة للتاأكد من مدى فاعليتها 

وكفايتها على اأن يذكر يف تقريره املوجه اإىل م�ساهمي ال�سركة باأنه مت اتخاذ هذا الإجراء. 

م�ساهمي  اإىل  موجها  موجزا  تقريرا  ال�سنوي  التقرير  ال�سركة  اإدارة  ت�سمن  اأن  امليثاق  هذا  5-  يتطلب 

لل�سركة  احلايل  الو�سع  وا�سحة  ب�سورة  ويحدد  وحتليالتها  الإدارة  مناق�سات  على  ي�ستمل  ال�سركة 

اأن يحتوي هذا التقرير على تفا�سيل واقعية مع عدم الإخالل بامليزة  وتوجهاتها امل�ستقبلية، ويجب 

التناف�سية لل�سركة. 

6-  اإن قواعد التعامل مع الأطراف ذات العالقة الواردة يف املواد )19 – 25 ( من هذا امليثاق �سوف حتل 

حمل التعاميم ال�سابقة ال�سادرة من الهيئة يف هذا ال�ساأن. 

7-  تود الهيئة اأي�سا اأن توجه عنايتكم اإىل املواد ) 26 ، 27 ، 28 ( من امليثاق واملتعلقة بالإف�ساح عن 

تنظيم  عن  م�ستقال  ف�سال  لل�سركة  ال�سنوي  التقرير  ت�سمني  اأوجبت  حيث  ال�سركة،  واإدارة  تنظيم 
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واإدارة ال�سركة، مع �سرورة اإي�ساح اأي اإخالل باأي متطلبات لهذه الأحكام. كما اأوجبت على مراقب 

اأي  من  خايل  التقرير  هذا  باأن  تاأكيدا  ال�سركة  مل�ساهمي  تقريره  �سمن  يدرج  اأن  ال�سركة  ح�سابات 

اأخطاء جوهرية يف العر�س. ويجب تق�سيم هذا التقرير اإىل جزئني: اجلزء الأول يت�سمن و�سفا تو�سح 

ال�سركة من خالله كيفية قيامها بتطبيق املبادئ العري�سة لإدارة وتنظيم ال�سركة الواردة يف امللحق 

)1(، اأما اجلزء الثاين من التقرير فيتطلب اإعداده ب�سكل منظم �سامال البنود 2 – 8 من امللحق )4(. 

8-   ت�سمن امليثاق نظاما جديدا يف تعيني مراقب ح�سابات ال�سركة، حيث ل ميكن مبوجبه اإعادة تعيني 

مراقب ح�سابات ال�سركة الذي اأكمل اأربع �سنوات متتالية ما مل مت�سي فرتة �سنتني ماليتني متتاليتني 

يف  بذلك  املتعلقة  الأحكام  تطبيق  يتم  و�سوف  املتتالية،  الأربع  ال�سنوات  فرتة  انتهاء  من  الأقل  على 

اجتماع اجلمعية العادية ال�سنوية لل�سركات التي �ستنتهي �سنتها املالية يف عام 2003م. 

9-  واأخريا جتدر الإ�سارة اىل اأن اأحكام هذا امليثاق متثل احلد الأدنى من املتطلبات الأ�سا�سية الواجب 

الإلتزام بها مع مراعاة التعليمات وال�سوابط التي ت�سعها اجلهات الرقابية الأخرى املخت�سة.

اأعاله خدمة لل�سالح العام، وتدعو الهيئة  نرجو من اجلميع التعاون البناء من خالل اللتزام مبا ورد 

وتنظيم  اإدارة  يف  عالية  م�ستويات  ذات  معايري  تبني  اإىل  ال�سعي  اىل  املدرجة  ال�سركات  كافة  اإدارات 

اإي�ساحات تتعلق بالأحكام  اأو  اأية ا�ستف�سارات  ال�سركات مبا يتنا�سب وبيئة العمل بال�سركة. ولدى وجود 

والتفتي�س على  للرقابة  العامة  املديرية  با�ستقبالها من خالل  الهيئة ترحب  فاإن  امليثاق  الواردة يف هذا 

ال�سركات امل�ساهمة العامة �سواء من خالل الكتابة اأو الإت�سال على العنوان اأو الهواتف املو�سحة يف نهاية 

الكتيب املرفق. وميكنكم الإطالع على اأحكام امليثاق باللغتني العربية والإجنليزية يف موقع الهيئة على 

www.cma.gov.om : سبكة املعلومات العاملية�

يحيى بن �شعيد بن عبداهلل اجلابري

                  الرئي�س التنفيذي

�ضدر يف: 21 ربيع الأول 1423هـ 

املوافق: 3 يونيو 2002م
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الأفا�ضل/ روؤ�ضاء واأع�ضاء جمال�س الإدارة                                                            املحتـرمني

الأفا�ضل/ الروؤ�ضاء التنفيذيني واملديرين العامني                                              املحتـرمني

الأفا�ضل/ مراقبي احل�ضابات                                                                                املحتـرمني

الأفا�ضل/ مكاتب ال�ضت�ضارات القانونية                                                              املحتـرمني

يف �ضركات امل�ضاهمة العامة املدرجة يف ال�ضوق 

حتية طيبة وبعد،،،، 

املو�شوع: ميثاق تنظيم واإدارة �شركات امل�شاهمة العامة 

) التعميم رقم 2002/11(

ن�سري اإىل ميثاق تنظيم واإدارة �سركات امل�ساهمة العامة ال�سادر مبوجب التعميم رقم 2002/11م بتاريخ 

3 يونيو2002م، لقد وردت اإىل الهيئة العديد من ال�ستف�سارات خ�سو�سا فيما يتعلق بالتاريخ الذي ت�سري 

اعتبارا منه اأحكام هذا امليثاق. 

وعليه ي�سر الهيئة اأن تو�سح اجلوانب الآتية: 

1.  تعد الأحكام الواردة يف امليثاق املذكور ملزمة وت�سري على كافة �سركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف 

�سوق م�سقط لالأوراق املالية و�سناديق الإ�ستثمار التي تاأخذ �سكل �سركة م�ساهمة عامة، اإن الإلتزام 

باأحكام امليثاق ي�سكل جزءًا ل يتجزاأ من متطلبات الإدراج يف ال�سوق وذلك ا�ستنادا اإىل اأحكام املادة 

)50( البند )8( التي اأعطت الهيئة �شالحية حتديد �شروط قيد الأوراق املالية. 

2.  يتم تطبيق الأحكام اخلا�سة باإعادة تعيني مراقب احل�سابات يف اجتماعات اجلمعيات العامة العادية 

ال�سنوية والتي تعود اإىل ال�سنوات املالية التي تنتهي يف الأول من يناير عام 2003م وما بعده. كما نود 

اأعاله، حيث  اإليه  امل�سار  التعميم  للبند )8( من  العربي  الن�س  اأنه ورد خطاأ يف ترجمة  اإىل  التنويه 

اأ�سارت الرتجمة الإجنليزية اإىل اأن هذه الأحكام ت�سري كافة اجلمعيات العامة التي �سوف تعقد يف 

الأول من يناير وما بعده، برجاء التكرم بت�سحيح اخلطاأ املذكور. 

3.  ت�سري اأحكام امليثاق من تاريخ اإ�سداره يف 3 يونيو2002م. اأما فيما يتعلق بالأحكام اخلا�سة بانتخاب 

الهيئة  اأن  غري  اجلديد،  الإدارة  ملجل�س  انتخابات  اأول  اإجراء  عند  ت�سري  �سوف  امل�ستقلني  الأع�ساء 

تو�سي ب�سرورة التطبيق املبكر لهذه الأحكام كلما كان ذلك ممكنًا بالن�سبة لل�سركة. 

4.  مع العلم باأنه طراأ تعديل على تعريف الأع�ساء امل�ستقلني. حيث ق�سى التعريف اجلديد باأن الأع�ساء 

امل�ستقلني هم الذين مل ي�سغلوا اأو اأي من اأقاربهم من الدرجة الأوىل مركزا رئي�سيًا ) كالرئي�س التنفيذي 

اأو املدير العام اأو من يتبعهما وفق الهيكل التنظيمي ( بال�سركة يف العامني الأخريين، ومل تكن لهم اأية 

عالقة ينتج عنها تعامالت مالية مع ال�سركة اأو ال�سركة الأم اأو ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة. 

تعميم رقم )2003/1م(
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5.  لقد ورد يف تعريف الأع�ساء امل�ستقلني الوارد يف البند )4( اأعاله عبارة »» تعامالت مالية «« وهي تعني 

تلك التعامالت التي ل تقع يف اإطار تعريف ال�سفقات ال�سغرية املن�سو�س عليها يف لئحة امل�سرتيات 

اخلا�سة بال�سركة والتي يجب اإيداع ن�سخة منها مقدما لدى الهيئة، ول تندرج �سمن العقود وال�سفقات 

التي تتم عن طريق املناق�سات العامة، والعقود وال�سفقات العتيادية التي تدخل ال�سركة طرفا فيها 

مع زبائنها يف �سياق ن�ساطها العتيادي. 

اإدراج الرتجمة الإجنليزية للبند )8( من مهام جلنة التدقيق الواردة يف امللحق )3(،  6.  �سقط �سهوًا 

وعليه يعطى البند املدرج حتت الرقم )8( من مهام جلنة التدقيق الواردة يف الن�سخة الإجنليزية الرقم 

 Reviewing proposed specific transactions ( :على النحو التايل )9(، على اأن يقراأ البند )7(

 .) with related parties for making suitable recommendations to the board

7.  يجب ان تت�سمن تقــارير ال�سركة ال�سنوية التي �سيتم اإعدادهــا عن ال�سنة املـــالية التي تنتهي يف  

31 دي�سمرب 2003م ، وما بعدها ف�سال م�ستقال عن اإدارة وتنظيم ال�سركة وفقا ملا هو من�سو�س عليه 

يف اأحكام املادتني )26 ، 27 ( من امليثاق. 

8.  ت�سري اأحكام املادة )28( املتعلقة بالتاأكيدات الواجب تقدميها من مراقب احل�سابات يف تقريره على 

الفرتات املالية التي تبداأ من الأول يناير 2003م  وما بعده.

�ضاكرين ومقدرين لكم تعاونكم البناء ملا فيه امل�ضلحة العامة ،،،

وتف�ضلوا بقبول فائق الإحرتام والتقدير،،،

 

                                                                                           يحيى بن �شعيد بن عبداهلل اجلابري              

                                                                                                الرئي�س التنفيذي 

�ضدر يف: 8 ذي القعدة 1423هــ 

املوافق: 11 يناير 2003م

تعميم رقم )2003/1م(
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مادة ) 1 (:  يف تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�سو�س عليه يف 

قانون ال�سركات التجارية رقم 4 / 74 وقانون �سوق راأ�س املال رقم 98/80، كما يكون للكلمات والعبارات 

التالية املعنى املحدد لكل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:-

 الع�شو امل�شتقل*:

)كالرئي�س  رئي�سيًا  مركزًا  الأوىل  الدرجة  من  اأقاربه  من  اأي  اأو  هو  ي�سغل  اإذا مل  م�ستقال  الع�سو  يكون 

التنفيذي اأو املدير ا لعام اأو من يتبعهما وفق الهيكل التنظيمي( بال�سركة يف العامني الأخريين، ما مل 

تكن له اأيه عالقة ينتج عنها تعامالت مالية مع ال�سركة اأو ال�سركة الأم اأو ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة.

التعامالت املالية**:

اإطار تعريف ال�سفقات ال�سغرية املن�سو�س عليها يف لئحة  وهي تعني تلك التعامالت التي ل تقع يف 

امل�سرتيات اخلا�سة بال�سركة، والتي يجب اإيداع ن�سخة منها مقدمًا لدى الهيئة، ول تندرج �سمن العقود، 

وال�سفقات التي تتم عن طريق املناق�سات العامة، والعقود وال�سفقات العتيادية التي تدخل ال�سركة 

طرفًا فيها مع زبائنها يف �سياق ن�ساطها العتيادي.

اأطراف ذات عالقة: ت�شمل الأطراف ذات العالقة ب�شركة امل�شاهمة العامة ما يلي:

1.  اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل الـ )12( �سهرا الأخرية يف ال�سركة  اأو ال�سركة الأم اأو ال�سركات التابعة 

اأو ال�سركات ال�سقيقة.

2.  الرئي�س التنفيذي/ املدير العام اأو اأي موظف يتبع جمل�س اإدارة ال�سركة ويرفع اإليه تقاريره ب�سكل 

مبا�سر.

اأو  اأو ال�سركة الأم  اأكرث من حق الت�سويت يف ال�سركة  اأو  اأو ي�سيطر على  %10  3.  كل �سخ�س ميتلك 

ال�سركات التابعة اأو ال�سركات ال�سقيقة.

4.  كل �سخ�س ينت�سب اإىل اأي من الأ�سخا�س الطبيعيني املذكورين يف البنود )3،2،1( وي�سمل ذلك 

تعريفات عامة

* مت تعديل التعريف مبوجب التعميم رقم )2003/1(

** مت اإ�سافة التعريف مبوجب التعميم رقم )2003/1(
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الأب والأم والأبناء والبنات والزوج اأو الزوجة، كما ي�سمل اأي�سا الأعمال التجارية التي ميتلكون فيها 

جمتمعني اأو منفردين 25% على الأقل من حق الت�سويت.

5.  كل �سخ�س ينت�سب اإىل اأي من الأ�سخا�س العتباريني املذكورين يف  البنود )3،2،1(، وي�سمل ذلك 

اأو ال�سركات ال�سقيقة، وال�سركات التي ميتلك فيها منفردا %25  اأو ال�سركات التابعة  ال�سركة الأم 

جمل�س  اأع�ساء  يت�سرف  التي  التجارية  الأعمال  اأي�سا  ي�سمل  كما  الت�سويت،  حق  من  الأقل  على 

اإدارتها وفقا لإرادة ال�سركة امل�ساهمة املعنية.

الع�شو غري التنفيذي: 

ع�سو جمل�س الإدارة الذي ل يكون متفرغا ب�سكل تام لإدارة ال�سركة )اأي لي�س موظفا بها( اأو ل يتقا�سى 

راتبا �سهريا اأو �سنويا من ال�سركة. 

مادة ) 2 (: تطبق هذه الأحكام على �سركات امل�ساهمة العامة و�سناديق ال�ستثمار التي تاأخذ �سكل �سركة 

م�ساهمة.

مادة ) 3 (:  ت�شكيل جمل�س اإدارة ال�شركة :

مع مراعاة اأحكام قانون ال�سركات التجارية يتعني مراعاة ال�سرتاطات الآتية عند ت�سكيل جمل�س اإدارة 

ال�سركة:

1.  يجب اأن تكون اأغلبية املجل�س من الأع�ساء غري التنفيذيني.

2.  يحظر اجلمع بني من�سبي الرئي�س التنفيذي / املدير العام ورئي�س جمل�س الإدارة. 

3.   يجب اأن يكون ثلث اأع�ساء جمل�س الإدارة على الأقل مـن الأع�ساء امل�ستـقـلني )ع�سوان بحد 

اأدنى ( .

4.   يتم حتديد وت�سمية الأع�ساء املبينني بالبندين ) 1 ، 3 ( اأعاله يف التقرير ال�سنوي، وعند 

ا�ستقالة اأو اإقالة اأحدهم يجب على ال�سركة اأن تخطر الهيئة العامة ل�سوق املال و�سوق م�سقط 

لالأوراق املالية بالأ�سباب التي دعت اإىل ذلك.

تعريفات عامة ت�شكيل جمل�س اإدارة ال�شركة 
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اخت�شا�شات جمل�س الإدارة

مادة ) 4 (:  يجب اأن يعقد جمل�س الإدارة اأربعة اجتماعات على الأقل يف العام بحد اأق�سى اأربعة اأ�سهر 

بني كل اجتماعني متتاليني على اأن يراعى امللحق )2( كحد اأدنى من املعلومات الواجب تقدميها لأع�ساء 

اأيا من اجلوانب الواردة يف هذا امللحق لعتبارات تتعلق باحلفاظ  اأن ي�ستبعد  املجل�س، وملجل�س الإدارة 

على �سرية املعلومات. 

مادة ) 5 (:  اخت�شا�شات جمل�س الإدارة:-

وزيادة حقوق  ال�سركة  اأغرا�س  يتم حتقيق  التي من خاللها  واملالية  التجارية  ال�سيا�سات  1-  اعتماد 

م�ساهميها.

2- و�سع اخلطط الالزمة ومراجعتها وحتديثها من فرتة لأخرى لتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�سركة .

الخت�سا�سات  وحتديد  ال�سركة،  اأمــور  بت�سريف  املتعلقة  الداخلية  والأنظمة  اللوائح  3-  اعتماد 

وال�سالحيات لالإدارة التنفيذية.

4-  اعتماد �سيا�سة الإف�ساح اخلا�سة بال�سركة ومتابعة تطبيقها وفقًا ملتطلبات اجلهات الرقابية.

تـكون هذه  اأن  التنفيذية، ويجب  بالإدارة  املنوطة  الأعمال  وتنفيذ  تفوي�س  �سيا�سة  5-  الت�سديق على 

ال�شيا�شة �شريحة فيما يتعـلق باأمناط املنـاق�شات ) �شواًء مفتوحة اأو حمدودة اأو فردية ( وحدود 

اأقل  الإنفاق النقدي املحدد لختيار طرق معينة يف القيام باملناق�سة ، وحرية اختيار عدم قبول 

عطاء بناًء على اأ�سباب تدون يف قرار الإ�سناد.

ول  ال�سركة  اأهــداف  يحقق  مبا  العمل  �سري  ح�سن  من  والتاأكد  التنفيذية  الإدارة  اأعمال  6-  مراقبة 

يتعار�س مع القوانني والأنظمة املعمول بها.

7-  مراجعة �سفقات الأطراف ذات العالقة التي ل تندرج �سمن اأعمال ال�سركة العتيادية لدرا�ستها 

متهيدًا لعر�سها على اجلمعية العامة.

لتعليمات  وفقًا  املحددة  الأوقــات  ويف  دقيقة  ب�سورة  امل�ساهمني  اإىل  املعلومات  وتقدمي  8-  اعتماد 

الإف�ساح ال�سادرة من الهيئة.

9-  مراجعة اأداء ال�سركة لتقييم اأعمالها وح�سن اإدارتها.
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وحتديد  الأع�ساء  ت�سمية  الت�سكيل  قرار  يت�سمن  بحيث  الأعمال  ببع�س  للقيام  اللجان  10-  ت�سكيل 

مهامهم وحقوقهم وواجباتهم.

حقوقهم  وحتديد  ال�سركة  يف  الرئي�سيني  واملوظفني  العام  املدير   / التنفيذي  الرئي�س  11-  تعيني 

وم�سوؤولياتهم.

12- تقييم اأداء واأعمال اللجان املنبثقة من املجل�س واملوظفني الرئي�سيني.

13- اعتماد البيانات املالية الف�سلية وال�سنوية.

مقدرة  يفيد  مبا  العامة  للجمعية  املقدم  ال�سنوي  تقريره  ي�سمن  اأن  الإدارة  جمل�س  على      14-  يتعني 

ال�سركة على ال�ستمرار يف ممار�سة الأن�سطة املحددة لها بالنظام الأ�سا�سي مع ما يدعم ذلك من 

افرتا�سات وم�سوغات. 

مادة ) 6 (:  اأمانة �شر املجل�س وحما�شر الجتماعات :

1-  يعني جمل�س الإدارة بعد ت�سكيلة مبا�سرة يف بداية كل دورة اأمينًا لل�سر.

يو�سح  اجتماع  حم�سر  خالل  من  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  كل  وقائع  بتدوين  ال�سر  اأمني  2-  يقوم 

اأن  فيه كافة املوا�سيع والتفا�سيل الهامة التي متت مناق�ستها والقرارات التي مت اتخاذها،  على 

تدون فيه اأ�سماء الأع�ساء احلا�سرين والذين �سوتوا ل�سالح اأو �سد كل قرار منها ويتعني اأن تكون 

املحا�سر موؤرخة وحتمل رقمًا م�سل�ساًل.

3-  يقوم اأمني ال�سر اأو من يعينه املجل�س بالإف�ساح عن القرارات املتخذة من قبل املجل�س وفق اأحكام 

ومبادئ الإف�ساح املعمول بها.

اأمانة �شر املجل�س وحما�شر الجتماعاتاخت�شا�شات جمل�س الإدارة
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جلنة التدقيق

مادة ) 7 (:  جلنة التدقيق :

ي�سدر جمل�س الإدارة قرارًا بت�سكيل جلنة تدقيق وفق ال�سوابط التالية:-

اأ -    تكون ع�سوية اللجنة من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني على الأقل على اأن يكون اأغلبيتهم من 

        الأع�ساء امل�ستقلني .

ب -  يرتاأ�س اللجنة اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستقلني.

جـ - يجب اأن تتوافر لدى اأحد اأع�ساء اللجنة على الأقل اخلربة املالية واملحا�سبية 

امل�ستقلني  اأع�سائها  اأغلبية  يكون  اأن  على  العام  يف  الأقــل  على  اجتماعات  اأربعة  اللجنة  د -    تعقد 

حا�سرين الجتماع.

القيام  وكيفية  اجتماعاتها  �سحة  ون�ساب  ومكان  اخت�سا�ساتها  اللجنة  ت�سكيل  قرار  هـ -   يت�سمن 

باأعمالها وواجباتها.

و -   يعتمد املجل�س برنامج عمل اللجنة الذي يجب على اللجنة اإعداده ب�سكل وا�سح و�سارح لذاته يحدد 

فيه الغر�س والع�سوية وال�سلطات ومواعيد الجتماعات ومدة عمل اللجنة وواجباتها وم�سوؤولياتها 

و�سالحياتها ومكافاآت اأع�سائها.  ويف جميع الأحوال يجب اأن تتمتع اللجنة بال�سلطات التالية:-

ما  اذا  اللجنة  اجتماعات  الداخلي  التدقيق  ق�سم  ورئي�س  املايل  املدير  ح�سور  طلب  	•
اأرادت اللجنة احل�سول على املزيد من الإي�ساحات.

	 طلب احل�سول على معلومات من اأي موظف بال�سركة.•

	 ال�سرورة • ما دعت  اإذا  والكفاءة  باأ�سخا�س من ذوي اخلربة  امل�سورة  لتقدمي  ال�ستعانة 

اإىل ذلك.

ح -   يجب على اللجنة اأن ت�ستمع اإىل اآراء مراقبي احل�سابات اخلارجيني قبل رفع احل�سابات ال�سنوية 

اىل جمل�س الدارة لتخاذ القرار ب�ساأنها.

ط-  يجب على اللجنة اأن ت�شتمع اىل اآراء مراقبي احل�شابات اخلارجيني واملدققني الداخليني كل على 

حدة مرة واحدة على الأقل خالل العام.

مادة ) 8 (: تكون مهام وم�سوؤوليات جلنة التدقيق كما هو مبني بامللحق رقم ) 3 (.
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مراقبو ح�شابات ال�شركة ونظام الرقابة الداخلية

ال�سركة بناء على اقرتاح جمل�س  ال�سنوية مراقبي ح�سابات  العادية  العامة  مادة ) 9 (: تعني اجلمعية 

الإدارة على اأن يراعي يف ذلك الأمور التالية :

اأ -  على جمل�س الإدارة اأن يقرتح على اجلمعية العامة العادية ال�سنوية اإحدى مكاتب التدقيق بناء على 

تو�سية جلنة التدقيق.

اأربع  ل�سنة مالية واحدة ول يتم تعيني ذات مكتب احل�سابات لأكرث من   ب-  ُيعني مراقب احل�سابات 

�سنوات مالية متتالية، ول يجوز اعادة تعيينهم بعد ذلك اإل بعد م�سي �سنتني ماليتني.

باأعمال  ج -  ل يحق ملراقب احل�سابات الذي تعينه اجلمعية العامة ملراجعة ح�سابات ال�سركة القيام 

اإ�سافية ل تدخل �سمن اأعمال املراجعة والتي قد توؤثر على حياده اأو ا�ستقالليته.

د -  يجب على مراقبي احل�سابات اخلارجيني كجزء من اجراءات املراجعة، اأن يبلغوا امل�ساهمني باأية 

اأمور ذات اأهمية مثل :-

بال�سركة. بها  املعمول  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وفاعلية  مالءمة  •			مدى 

ب�سكل  ذلك  ويتم  اأعمالها،  مزاولة  يف  ال�ستمرار  على  ال�سركة  مقدرة  مدى  يفيد  تقرير  •			تقدمي 
م�ستقل عما اأبداه جمل�س الإدارة.

لو�سع  مالءمتها  ومدى  اأنواعها،  بكافة  الداخلية  واللوائح  الأنظمة  بو�سع  ال�سركة  التزام  •			مدى 
ال�سركة ومدى اللتزام بتطبيقها0

ز-  على مراقبي ح�سابات ال�سركة اخلارجيني الإبالغ عن املخالفات املكت�سفة اأو امل�سكوك فيها ملجل�س 

الإدارة، ويف حالة كون املخالفة ج�سيمة يتعني تزويد اجلهة الرقابية بن�سخة من التقرير املعد لذلك.

ملرة  بال�سركة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وكفاية  فاعلية  مدى  مراجعة  الإدارة  جمل�س  على   :)10( مادة 

واحدة يف العام على الأقل، على اأن يتم التاأكيد يف تقريره املوجه اإىل امل�ساهمني باأنه مت عمل هذا الإجراء.

مراقبو ح�شابات ال�شركة ونظام الرقابة الداخلية
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الإدارة التنفيذية

مادة ) 11 (: يتم تعيني الإدارة التنفيذية مبوجب عقود تت�سمن حـقوقـهم وواجباتهم .

مادة ) 12 (: على جمل�س الإدارة ال�سعي يف تعيني الإدارة التنفيذية والعمل على رفع كفاءتهم ومهارتهم 

لتكون حمل ثقة املجل�س وامل�ساهمني .

مادة ) 13 (: تكون الإدارة التنفيذية م�سوؤولة اأمام جمل�س الإدارة بالكامل اأو اللجان املنبثقة عنه   ول 

يحق لأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ورئي�س جمل�س الإدارة التدخل يف الأعمال اليومية لل�سركة، 

يكون  اأن  �سريطة  التنفيذيني  الأع�ساء  من  منتدب  ع�سو  تعيني  على  الأ�سا�سي  النظام  ين�س  اأن  ويجوز 

متفرغا لأعمال ال�سركة .

مادة ) 14 (: متار�س الإدارة التنفيذية م�سوؤولياتها و�سالحياتها وفق هيكل تنظيمي ويعتمد من جمل�س 

دق املجل�س  الإدارة يتم فيه حتديد م�سوؤوليات و�سالحيات كل اأع�ساء الإدارة التنفيذية، كما يجب اأن ي�سّ

على تفوي�س منظم يكون اإطارًا للم�سوؤوليات وال�سالحيات امل�سار اإليها.

مادة ) 15 (: يتعني على الإدارة التنفيذية ال�ستجابة الكافية واملنا�سبة لطلبات املجل�س وجلانه بغر�س 

و�سع �سيا�ساته مو�سع التنفيذ،  وتكون الإدارة م�سوؤولة جتاه املجل�س عن ذلك0

مادة ) 16 (: مع عدم الإخالل بامليزة التناف�سية لل�سركة اأو الك�سف عن اأي بيانات اأو معلومات و�سعت 

من قبل الإدارة التنفيذية ويكون من �ساأنها الإ�سرار مب�سلحة ال�سركة يف حالة الإف�ساح عنها،  يجب اأن 

يت�سمن التقرير ال�سنوي موجزًا ملناق�سات الإدارة وحتليالتها  يف الأمور املبينة اأدناه بالإ�سافة اإىل راأي 

جمل�س الإدارة ب�ساأنها0

	 الطريقة التي تنتهجها ال�سركة يف اإجناز اأعمالها ومقرتحات التطوير .•

	 الفر�س ال�ستثمارية والعقبات .•

	 حتليل منتجات ال�سركة .•

	 �سرح تف�سيلي عن اأعمال ال�سركة .•

الإدارة التنفيذية
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	 املخاطر التي تواجهها ال�سركة .•

	 نظام الرقابة الداخلية ومدى مالءمته .•

	 النقا�س حول الأداء املايل والأداء الت�سغيلي لل�سركة .•

مادة )17(: يتعني على الإدارة التنفيذية الإف�ساح التام والتف�سيلي ملجل�س الإدارة عن كافة ال�سفقات 

قد  �سخ�سية  م�سالح  الأوىل  الدرجة  حتى  اأقاربهم  من  لأي  اأو  فيها  لهم  يكون  والتي  والتجارية  املالية 

وال�سفقات  ال�سركة  اأ�سهم  يف  التعامل  املثال  �سبيل  )على  عامة  ب�سفة  ال�سركة  م�سلحة  مع  تتعار�س 

التجارية التي تعقد مع جهات يكون لالإدارة اأو اأقاربهم اأ�سهما فيها( .

ال�سنوية  ربع  ونتائجها  بال�سركة  املتعلقة  املعلومات  و�سع  التنفيذية  الإدارة  على  يتعني   :)  18  ( مادة 

والبيانات واملعلومات التو�سيحية والتحليالت التي تقوم بها ال�سركة على موقعها يف �سبكة الإنرتنت اإن 

وجد ، واإر�سال ن�سخ منها اإىل الهيئة العامة ل�سوق املال على قر�س اإلكرتوين .

الإدارة التنفيذية
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قواعد التعامل مع الأطراف ذات العالقة

مادة ) 19 (: ل يجوز اأن يكون لأي طرف ذي عالقة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سفقات 

والعقود التي جتريها ال�سركة حل�سابها، اإل يف احلالت التالية :

ن�ساطها  �سياق  يف  فيها  طرفا  ال�سركة  تدخل  التي  العتيادية  وال�سفقات  العقود  احلالة الأوىل:  

العتيادي على اأن ل يح�سل الطرف ذو العالقة على اأية ميزة، ويجب اإحاطة اجلمعية 

علما بهذه ال�سفقات يف اأول اجتماع لها. وملقت�سى تطبيق هذه احلالة فاإن ال�سفقات 

العتيادية هي العقود وال�سفقات املتداولة ب�سكل غري منقطع اأو متوا�سل والتي تربمها 

لهذه  اأي ممار�سة  تكون هناك  اأن  يتوقع  الرئي�سية بحيث ل  اأغرا�سها  ال�سركة ملزاولة 

الأغرا�س اإذا مل يكن هناك مثل هذه العقود وال�سفقات.

حقيقي  طرح  خالل  من  العامة  املناق�سات  طريق  عن  تتم  التي  وال�سفقات  احلالة الثانية:  العقود 

واإف�شاح كامل عن �شروط املناق�شة اأو تلك التي تتم من خالل ا�شتدراج ما ل يقل عن 

ثالثة عرو�س وذلك ح�سب الإجراءات والأحكام التي ت�سعها جلنة التدقيق، على اأن 

يكون العر�س املقدم من الطرف ذي العالقة هو اأف�سل العرو�س، كما يجب الإف�ساح 

الكامل عن هذه التعامالت يف اجلمعيات العامة. 

العالقة  ذي  الطرف  مع  التعامل  التدقيق  جلنة  تو�سية  على  بناء  الإدارة  ملجل�س  احلالة الثالثة:  يجوز 

للمبلغ  الأق�سى  احلد  عن  الإجمالية  تكلفتها  تتجاوز  ل  والتي  ال�سغرية  ال�سفقات  يف 

املن�سو�س عليه يف لئحة امل�سرتيات لل�سركة0

بدرا�ستها  التدقيق  جلنة  تقوم  العامة  اجلمعية  من  امل�سبقة  املوافقة  طلب  حالة  احلالة الرابعة:  يف 

ويتعني مراعاة الآتي :-

اأ-  يجب ت�سمني جدول اأعمال اجلمعية تفا�سيل هذه املعامالت كما هو مبني اأدناه وراأي 

جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة ب�ساأن املعاملة وحتمل امل�سوؤولية عن قيام الطرف ذو 

العالقة بتنفيذ ال�سفقة على ح�سب التفاق:

	 ا�سم الطرف ذي العالقة امل�ستفيد.•

	 طبيعة املعاملة و�سروطها.•

قواعد التعامل مع الأطراف ذات العالقة
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	 قيمة املعاملة.•

	 مدة تنفيذ املعاملة.•

	 اأية بيانات اأخرى متعلقة باملعاملة.•

الأ�سول. الت�سرف يف  اأو  ال�سراء  تقييم م�ستقل يف حالة  يكون هناك  اأن  يجب  	•

ب - يجب اأن تكون املوافقة م�سبقة قبل ال�سروع يف تنفيذ املعاملة.

الأطراف ذات  العقود وعامة جلميع  املعاملة عامة جلميع  ب�ساأن  املوافقة  تكون  اأن  ج -  ل يجوز 

العالقة.

د -  يجب اأن تكون املوافقة �سريحة لكل حالة على حدة ولي�ست �سمنية، واأن يحدد فيها تفا�سيل 

املعاملة.

هـ - ل يجوز ا�سرتاك الطرف ذو العالقة يف الت�سويت على القرار ب�ساأن هذه املعاملة.

مادة ) 20 (: يجب اإر�سال تفا�سيل هذه املعامالت اإىل كل م�ساهم رفق الدعوة اإىل اجلمعية ، مت�سمنة 

باأن  يتعلق  فيما  العالقة  ذو  الطرف  ما عدا  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  قبل  بيان من  مع  ال�سفقة  تفا�سيل 

ال�سفقة عادلة ومعقولة وفقًا ملا تقت�سيه م�سلحة م�ساهمي ال�سركة.

مادة ) 21 (:  يجب على ال�سركة اإعداد الأحكام والإجراءات اخلا�سة التي تنظم املناق�سات واملمار�سات 

على اأن تكون مكتوبة ومودعة لدى الهيئة العامة ل�سوق املال .

على مراقبي ح�سابات ال�سركة يف ال�سنة  الالحقة التاأكد من تنفيذ الطرف ذو العالقة  مادة ) 22 (: 

لكافة اإلتزاماته املتعلقة بهذه املعاملة واأية معامالت كان طرفًا فيها.

مادة ) 23 (: تعترب هذه ال�سوابط حدًا اأدنى لهذه املعامالت ويتم الرجوع اإىل املعايري املحا�سبية الدولية 

والقوانني الأخرى يف هذا ال�ساأن فيما مل يرد ذكره هنا.

مادة ) 24 (: هذه ال�شوابط ل تلغي متطلبات واأحكام ومناذج الإف�شاح عن هذه املعامالت واملعتمدة من 

قبل الهيئة اأو التي �سيتم اعتمادها لحقًا.

تعترب ال�سفقة التي متت باملخالفة لهذه ال�سوابط باطلة ول ت�سري يف مواجهة ال�سركة  مادة ) 25 (: 

وامل�ساهمني ويتحمل الطرف ذو العالقة تبعات الأ�سرار الناجتة عن ذلك.

قواعد التعامل مع الأطراف ذات العالقة
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الإف�شاح عن تنظيم واإدارة ال�شركة

يجب اأن تت�سمن تقارير ال�سركة ال�سنوية ف�ساًل م�ستقاًل عن تنظيم واإدارة ال�سركة مع  مادة ) 26 (: 

اإي�ساح اأي اإخالل باأية متطلبات لهذه الأحكام.

مادة )27(: يجب اأن يت�سمن التقرير اخلا�س بتنظيم واإدارة ال�سركة امل�سار اإليه بيانًا حول مدى التزام 

ومراعاة ال�سركة البنود واملتطلبات الواردة باملحلقني )1 ، 4(.

مادة ) 28 (: يجب اأن يحتوي تقرير مراقبي ح�سابات ال�سركة على تاأكيد باأن التقرير امل�سار اإليه بالبند 

ال�سابق  خال من اأي خطاأ جوهري يف العر�س.

الإف�شاح عن تنظيم واإدارة ال�شركة
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املــالحـــق

املالحق
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املهنية  والكفاءات  بال�سفات  التمتع  الإدارة  الدخول يف ع�سوية جمل�س  الراغبني  1-        اأ-  يتعني على 

التالية :

1. النزاهة يف التعامالت ال�سخ�سية واملهنية.

2. التمتع باحلكمة والفطنة والقدرة على اتخاذ القرارات املنا�سبة.

3. القدرة على قراءة وفهم القوائم املالية.

4. القابلية للم�ساهمة الفعالة يف اإدارة ال�سركة.

5. القدرة على التعامل مع الآخرين بحزم وم�سوؤولية وتعاون.

6. القدرة على تفعيل وا�ست�سارة العاملني بال�سركة للو�سول اإىل اإدارة رفيعة امل�ستوى.

ب - على اأن يكون من بني اأع�ساء املجل�س ممن يتمتعون بال�سفات التالية:

1.  الروؤية ال�سرتاتيجية والقدرة على التوجيه وت�سجيع الإبداع واحلث امل�ستمر لل�سركة على 

تقوية روؤيتها.

2. اخلربة الالزمة يف املحا�سبة املالية ومتويل ال�سركات.

3. فهم اجتاهات الإدارة ب�سورة عامة وجمال عمل ال�سركة املعنية ب�سورة خا�سة.

4. القدرة على التعامل مع الأزمات ق�سرية الأجل والأزمات املمتدة.

5. اخلربة املنا�سبة واملتعلقة مبجال اأن�سطة ال�سركة.

6. اخلربة التجارية يف الأ�سواق العاملية اإذا كانت ال�سركة تتعامل يف الأ�سواق العاملية.

لع�سوية   املنا�سبة  املهارات  من  املطلوبة  الحتياجات  مبراجعة  �سنوي  ب�سكل  الإدارة  جمل�س  يقوم     -2

جمل�س الإدارة ، ومن ثم العمل على رفع التو�سيات اإىل اجلمعية العامة ب�ساأن الأ�سماء املنا�سبة ل�سغر 

ع�سوية املجل�س على اأن يرتك للم�ساهمني حرية اختيار هوؤلء الأع�ساء . 

3-     يجب اإتاحة معلومات وافية عن �سوؤون ال�سركة لكافة اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سورة عامة ولأعـ�ساء 

بواجباتهم  القيام  من  متكينهم  بهدف  اخل�سو�س،  وجه  على  التـنفـيذيـني  غـري  الإدارة  جمل�س 

بكفاءة.

امللحق رقم )1(: مبادئ تنظيم اإدارة �شركات امل�شاهمة العامة
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4-   يتعني على ال�سركة اأن تتبع نظامًا لتعريف اأع�ساء جمل�س الإدارة اجلدد بعمل ال�سركة ل�سيما اجلوانب  

املالية والقانونية ف�ساًل عن تدريبهم  اإذا ما لزم الأمر.

يف  فعالة  مب�ساهمة  للقيام  للم�ساهمني  منا�سبة  �ُسباًل  ال�سركة  لإدارة  العام  الإطــار  يوفر  اأن  5-   يجب 

اإدارة ال�شركة بدون النخراط يف الوظائف الروتينية لل�شركة ، ويجب اأن يتم ال�شتفادة من انعقاد 

اجلمعيات العامة بفاعلية للتوا�سل مع امل�ساهمني.

6-  يجب اأن تكون ال�سركة م�ستعدة ، كلما كان ذلك عمليًا وفقًا ملقت�سيات احلال ، للدخول يف حوار مع 

امل�ساهمني العتباريني على اأ�سا�س من التفاهم املتبادل لالأهداف امل�سرتكة.

7-   يجب اأن حتتوي القوائم املالية ال�سنوية والربعية وتقارير الأ�سعار العامة والتقارير التي ُترفع للجهات 

الرقابية والتي يعدها جمل�س الإدارة على التقييم املتوازن واملفهوم حل�سابات ال�سركة.

اأهمية يف جميع  تقل  اإعداد احل�سابات ل  امل�سوؤولية يف  باأن  تامة  دراية  املجل�س على  يكون  اأن  8-   يجب 

الأحوال عن م�سوؤوليات مراقبي احل�سابات اخلارجيني يف اإعداد تقاريرهم.

ذلك  يف  مبا  ال�سركة  اأق�سام  جميع  يف  الداخلية  الرقابة  فاعلية  من  الإدارة  جمل�س  يتاأكد  اأن  9-   يجب 

الإدارة املالية والعمليات املرتبطة بها واإدارة اللتزامات واملخاطر.

10-   يجب على جمل�س الإدارة ، بعد الت�ساور مع جلنة التدقيق اأن يتبع �سيا�سة ال�سفافية يف الأمور التي 

املبداأ  ويكون   . ال�ست�سارية  املهام  اإ�سناد  نطاق  يف  وخا�سة  اخلارجيني  احل�سابات  مبراقبي  تتعلق 

الذي يتم ال�سرت�ساد به يف هذا ال�سدد هو احلفاظ على ال�ستقاللية مبعناها املطلق بالإ�سافة اإىل 

روؤية جمهور امل�ستثمرين وفهمهم ملعنى ال�ستقاللية.

11-    على كل �سركة م�ساهمة عامة اأن ت�سع وحتتفظ ب�سيا�سات واإجراءات واأنظمة اإ�سرافية مكتوبة تتعلق 

بالإف�ساح عن املعلومات اجلوهرية، واأن ت�سعها مو�سع التنفيذ بحيث تعمل على �سمان ما يلي:

	 الإعالن العادل عن املعلومات اجلوهرية عن ال�سركة ويف الوقت املحدد.•

	 اإن املعلومات املعلنة عن ال�سركة هي معلومات نزيهة و�سحيحة ومبا�سرة ووافية بدرجة •

معقولة. 

امللحق رقم )1(: مبادئ تنظيم اإدارة �شركات امل�شاهمة العامة
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	 اإن املعلومات املعلن عنها ل توؤدي – بق�سد اأو بدون ق�سد – اإىل ت�سليل امل�ستثمرين.•

	 منع اأي تعامل يف اأ�سهم ال�سركة بناء على معلومات غري ُمعلنة اأو ُمف�سح عنها من قبل •

اأو  من�سبهم  بحكم  املعلومات  مثل هذه  على  الإطالع  الذين ميكنهم  الأ�سخا�س  اأولئك 

عالقتهم بال�سركة.

12 -  يتعني على ال�سركة و�سع �سيا�سات وا�سحة وذات م�سداقية وتكون متاحة لدى امل�ساهمني ملكافاآت 

اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوظفني الرئي�سيني، على اأن يتم ال�ستعانة مبعايري اإ�سافية ترتبط بالأداء 

يف حتديد مكافاآت الرئي�س التنفيذي واأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني واملوظفني الرئي�سيني.

13-  على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سة معقولة يف تفوي�س ال�سلطات لالإدارة التنفيذية، ويجب اأن تغطي 

لوائح تفوي�س ال�سلطات خمتلف الوظائف املتعلقة بال�سوؤون املالية والإدارية و�سوؤون املوظفني ....

األخ. 

امللحق رقم )1(: مبادئ تنظيم اإدارة �شركات امل�شاهمة العامة
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             1. املوازنة التقديرية لراأ�س املال والعمليات الت�سغيلية بالإ�سافة اإىل اأية تطورات اأخرى.

2. النتائج ربع ال�سنوية لل�سركة.

3. حم�سر حما�سر اجتماعات جلنة التدقيق وجلان املجل�س الأخرى.

4. املعلومات املتعلقة بتوظيف وا�ستقالة واإقالة ومكافاأة املوظفني الرئي�سيني.

5. الإخطارات الهامة املتعلقة باجلزاءات وبيان اأ�سبابها.

6. احلوادث اجل�سيمة والوقائع اخلطرية وامل�ساكل املتعلقة بالتلوث.

7. الإخالل اجل�سيم بالتزامات ال�سركة املالية جتاه الغري، وف�سلها يف حت�سيل م�ستحقاتها.

8. الأمور التي تتعلق بدعاوى امل�سئولية العامة املحتملة اأو الدعاوى املتعلقة مبنتجات ال�سركة. 

9. اتفاقيات امل�ساريع امل�سرتكة التي تدخل فيها ال�سركة .

وحقوق  وال�سهرة  الفكرية  بامللكية  يتعلق  فيما  كبرية  مبالغ  دفع  تت�سمن  التي  10.  ال�سفقات 

العالمة التجارية.

اتفاقية  اأية  ذلك  ويـ�سـمل  ال�سركة  عـمل  مبجال  اخلا�سة  العالقات  عن  ناجتة  م�ساكل  11. اأ ية 

جديدة لالأجور.

12. بيع ال�شتثمارات والأ�شول التي ل تقع يف �شياق الن�شاط العتيادي لل�شركة.

13. بيان اللتزام من عدمه مبتطلبات اجلهات الرقابية.

الأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  تذبذب  ملخاطر  ال�سركة  بتعر�س  تتعلق  تفا�سيل  اأيــة    .14

واخلطوات املُتخذة للحد من هذه املخاطر.

املُلحق رقم )2(: احلد الأدنى من املعلومات الواجب تقدميها ملجل�س الإدارة
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1-  بحث ودرا�شة اجلوانب املتعلقة مبكتب مراقب احل�شابات والتي تت�شمن اأتعابهم و�شروط ال�شتعانة 

بهم ومدى تاأثري اخلدمات الإ�سافية الأخرى على ا�ستقالليتهم وحيادهم، ومن ثم رفع التو�سيات 

العادية  العامة  اجلمعية  على  تعيينهم  عر�س  قبل  ب�ساأنهم  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اإىل  املنا�سبة 

ال�سنوية.  

2-  مراجعة تفا�سيل خطة عمل مراقب احل�سابات ونتائج عملية التدقيق، والتاأكد من انه مت اإعطاء 

مراقب احل�سابات حق الإطالع الكامل على جميع امل�ستندات الالزمة لتنفيذ مهامهم.

3-  فح�س عمليات الحتيال اأو التزوير املايل التي تتم من خالل اإظهار اأرقام �سورية يف بيانات مالية 

اإجراءات رقابية م�سددة ت�سمن وجود ال�سيا�سات واملبادئ املحا�سبية  تنطوي على الغ�س، وو�سع 

ال�سليمة التي تظهر املركز املايل احلقيقي لل�سركة.

التدقيق  عمل  خطة  نطاق  مراجعة  خــالل  من  وذلــك  الداخلي  التدقيق  اأعمال  على  4-  الإ�ــســراف 

و�سمان  والهامة،  احليوية  اجلوانب  تغطي  التي  الداخليني  املدققني  تقارير  ودرا�سة  املو�سوعة، 

التدقيق  العالقة. كما تعمل جلنة  امل�ستندات ذات  الكامل على جميع  الداخليني  املدققني  اإطالع 

اأي�سا على مراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي ب�سكل دوري. 

العتماد  خالل  من  �سواء  بال�سركة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وكفاية  مالئمة  مدى  من  5-  التاأكد 

بجهات  ال�ستعانة  اأو  اخلارجي،  احل�سابات  ومراقب  الداخليني  للمدققني  الدورية  التقارير  على 

ا�ست�سارية متخ�س�سة يف هذا املجال. 

املالية  القوائم  مراجعة  ذلك  وي�سمل  املالية،  البيانات  باإعداد  املتعلقة  اجلوانب  على  6-  الإ�سراف 

القوائم  م�سودة  على  احل�سابات  مراقب  حتفظات  ومراجعة  اإ�سدارها،  قبل  وال�سنوية  الف�سلية 

املالية اإن وجدت، ومناق�سة ودرا�سة املبادئ املحا�سبية ب�سورة عامة مع الرتكيز على اأية تغريات 

حدثت يف ال�سيا�سات واملبادئ املحا�سبية، اأو اأية انحرافات عن معايري  املحا�سبة الدولية، بالإ�سافة 

اإىل التاأكد من اللتزام مبتطلبات الإف�ساح ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سوق املال.

واملدقق  اخلارجي  احل�سابات  مراقب  من  وكل  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  بني  ات�سال  كقناة  7-  العمل 

الداخلي.

8-  مراجعة �سيا�سات ال�سركة املتعلقة باإدارة املخاطر، وفح�س اأ�سباب التخلف عن �سداد التزامات 

ال�سركة اإن وجدت.

9-  مراجعة ال�سفقات والتعامالت املقرتح اأن تقوم بها ال�سركة مع الأطراف ذات العالقة، وتقدمي 

التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها اإىل جمل�س الإدارة. والعمل على و�سع القواعد الالزمة لقيام ال�سركة 

بعقد �سفقات �سئيلة القيمة مع الأطراف دون احلاجة اإىل احل�سول على املوافقة امل�سبقة  من 

جلنة التـدقـيق وجمل�س اإدارة ال�سركة.

املُلحق رقم )3(: مهام جلنة التدقيق
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1 -  فل�شفة ال�شركة :

 فل�سفة ال�سركة عن تنظيم اإدارة ال�سركة وتقرير مف�سل عن كيفية تطبيقها ملبادئ تنظيم اإدارة ال�سركة 

املن�سو�س عليها  يف املُلحق رقم )1(.  

2- جمل�س الإدارة :

2- 1 -  تكوين وت�سنيف اأع�ساء جمل�س الإدارة ، على �سبيل املثال ع�سو جمل�س الإدارة التنفيذي 

جمل�س  وع�سو  امل�ستقل  الإدارة  جمل�س  وع�سو  التنفيذي   الغري  الإدارة  جمل�س  ع�سو  و 

الإدارة املـعني مع املوؤ�س�سة املمثلة كمقر�س ، اأو م�ستثمر يف الأ�سهم.

اآخر  اإىل  بالإ�سافة  املجل�س  لجتماعات  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  ع�سو  كل  2 – 2-  ح�سور 

اجتماع للجمعية العامة. 

2 – 3 -  عدد املجال�س الأخرى، اأو جلان املجل�س التي يكون فيها ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوا اأو 

رئي�سا.

2- 4 - عدد اجتماعات املجل�س املنعقدة وتواريخها.

3- جلنة التدقيق واللجان الأخرى :

3- 1 - و�سف خمت�سر لخت�سا�سات اللجنة واملهام املنوطة بها.

3- 2 - تكوين اللجنة واأ�سماء الأع�ساء والرئي�س.

3- 3 - اجتماعات اللجنة واحل�سور خالل العام.

4- اإجراءات تر�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة.

5- املكافاآت :

خم�سة   )اأكرب  املوظفني  وكبار  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  لكل  املدفوعة  املكافاأة  5 – 1 -  تفا�سيل 

موظفني( كل على حدة مبا يف ذلك الرواتب والفوائد والعالوات والزيادات وخيارات 

الأ�سهم ومكافاأة نهاية اخلدمة واملعا�سات000 الخ.

5 – 2 -  تفا�سيل املكافاأة الثابتة واحلوافز املرتبطة بالأداء بالإ�سافة اإىل معايري الأداء.

5 – 3 - عقود العمل وفرتة الإخطار ومكافاأة نهاية اخلدمة.

6- تفا�شيل عدم اللتزام من قبل ال�شركة :

العقوبات والقيود املفرو�سة على ال�سركة من قبل �سوق م�سقط لالأوراق املالية اأو الهيئة العامة ل�سوق املال 

اأو اأية هيئة تنظيمية اأخرى بخ�سو�س اأي اأمر متعلق بالأ�سواق املالية خالل ال�سنوات الثالث الأخرية.

املُلحق رقم )4(:  البنــود التي يجب تغطيتهــــا يف تقرير مبــــــادئ 

                                       تنظيــم واإدارة ال�شركــة
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Annexure (4): The List of Items to be Covered in 
                         Report on Corporate Governance

7- القنوات التي يتم من خاللها الت�شال بامل�شاهمني وامل�شتثمرين:

7-1-  التحقق من اإر�سال النتائج الف�سلية لكل م�ساهم.

7-2 -  ن�سر هذه النتائج على �سبكة الإنرتنت اإن وجدت .

7-3 -  فيما اإذا كان موقع ال�سركة على �سبكة الإنرتنت يعر�س ن�سرات �سحفية ر�سمية.

7-4 -  العرو�س التو�سيحية التي مت القيام بها للم�ستثمرين العتباريني اأو للمحللني.

7-5 -  اإذا ما كان تقرير مناق�سات الإدارة وحتليالتها جزء من التقرير ال�سنوي اأم ل.

8- بيانات �شعر ال�شوق:

8-1 -   اأعلى �سعر / اأدنى �سعر اأثناء كل �سهر من اآخر �سنة مالية.

8-2 -  الأداء باملقارنة مبوؤ�سر �سوق الأوراق املالية ) يف القطاع املعني (.

8-3 -  توزيع ملكية الأ�سهم.

8-4 -  الأوراق املالية اأو الأدوات املالية القابلة للتحويل اإىل اأ�سهم وتاريخ التحويل واأثرها

              املحتمل على حقوق م�ساهمي ال�سركة.

9- الأمور املحددة اخلا�شة بعدم اللتزام بن�شو�س تنظيم اإدارة ال�شركة واأ�شباب 

       عدم اللتزام.

10- اإي�شاحات حول مراقب احل�شابات واأدائه املهني.

11- اأية اأمور اأخرى هامة.

املُلحق رقم )4(:  البنــود التي يجب تغطيتهــــا يف تقرير مبــــــادئ 

                                       تنظيــم واإدارة ال�شركــة
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7.  Means of Communication with the Shareholders and Investors: 

7. 1.   Whether half-yearly results were sent to the each shareholder. 

7. 2.  Name of the web-site where these were posted. 

7. 3.  Whether the web-site of the company displays 

         official  news releases. 

7. 4.  Presentations made to institutional investors or to the analysts. 

7. 5.  Whether MD&A is a part of annual report or not.

 8. Market Price Data: 

8. 1.  High / low price during each month in the last financial year. 

8. 2.   Performance in comparison to broad based index of MSM 

(relevant sector). 

8. 3.  Distribution of shareholding .

8. 4.   Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any Convertible instrum-

         ents, conversion date and likely impact on equity. 

9.��Specific�areas�of�non-compliance�with�the�provisions�of�

corporate governance and reasons. 

10.�Professional�profile�of�the�statutory�auditor.�

11.��Any�other�important�aspect.

Annexure (4): The List of Items to be Covered in 
                         Report on Corporate Governance

املُلحق رقم )4(:  البنــود التي يجب تغطيتهــــا يف تقرير مبــــــادئ 

                                       تنظيــم واإدارة ال�شركــة



Annexure (3): The Role of the Audit Committee

1.��Company’s�philosophy�on�code�of�governance�and�a�descriptive�
report� on� how� the� company� has� applied� the� principles� of�
corporate governance as stated in annexure (1). 

2. Board of Directors: 

2. 1.  Composition and category of directors for example executive, 

non-executive, independent and nominee director (with 

institution represented as Lender or as equity investor). 

2. 2.   Attendance of each director at the board meetings and the last 

AGM. 

2. 3.     Number of other boards or board committees he/she is a member 

or chairperson. 

2. 4.   Number of board meetings held and dates of the meetings.

3. Audit Committee and Other Committees: 

3. 1.    Brief description of terms of reference. 

3. 2.    Composition, name of members and Chairperson. 

3. 3.    Meetings and attendance during the year.

 
4. Nomination Procedures of the Board of Directors. 

5. Remuneration Matters: 

5. 1.    Details of remuneration to all directors and top 5 officers 

individually including salary, benefits, perquisites, bonuses, stock 

options, gratuity and pensions etc... 

5. 2.  Details of fixed component and performance linked incentives 

along with the performance criteria. 

5. 3.   Service contracts, notice period and severance fees.

6.��Details�of�Non-Compliance�by�the�Company:�

 Penalties, strictures imposed on the company by MSM/CMA or any 

statutory authority, on any matter related to capital markets, during the 

last three years. 

Annexure (4): The List of Items to be Covered in 
                         Report on Corporate Governance
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Annexure (3): The Role of the Audit Committee
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1. Considering the name of the auditor in the context of their 
independence (particularly with reference to any other non audit 
services), fee and terms of engagement and recommending its name 
to the board for putting before AGM for appointment. 

2. Reviewing audit plan and results of the audit and as to whether 
auditors have full access to all relevant documents. 

3. Checking financial fraud particularly fictitious and fraudulent portions 
of the financial statement. They should put in place an appropriate 
system to ensure adoption of appropriate accounting policies and 
principles leading to fairness in financial statements. 

4. Oversight of the internal audit function with reference to reviewing of 
scope of internal audit planr, reviewing the reports of internal auditors 
pertaining to critical areas, reviewing the efficacy of the internal 
auditing and reviewing as to whether internal auditors have full access 
to all relevant documents. 

5. Oversight of the adequacy of the internal control system through the 
regular reports of the internal and external auditors. They may appoint 
external consultants if the need arose. 

6. Oversight of financial statements and with reference to review of 
annual and quarterly financial statements before issue, review of 
qualifications in the draft financial statements and discussion of 
accounting principles. In particular, change in accounting policies, 
principles and accounting estimates, any departure from International 
Accounting Standards (IAS) and non-compliance with disclosure 
requirements prescribed by CMA should be critically reviewed. 

7. Serving as a channel of communication between external auditors 
and the board and also internal auditors and the board. 

8. Reviewing risk management policies and looking into the reasons of 
defaults in payment obligations of the company, if any. 

9. Reviewing proposed specific transactions with related parties for 
making suitable recommendations to the board and setting rules 
for entering into small value transactions with related parties without 
obtaining prior approval of audit committee and the board. 



1. Capital and operating budgets and any updates. 

2. Quarterly results of the company. 

3. Minutes of the meetings of the audit committee and other committees 

of the board. 

4. Information on recruitment, resignation, removal and remuneration of 

key executives. 

5. Show cause or penalty notices which are material. 

6. Serious accidents, dangerous occurrences and pollution problems. 

7. Material default in financial obligations to or by the company. 

8. Issues involving possible public or product liability claims of substantial 

nature. 

9. Joint venture agreements. 

10. Transactions involving substantial payment towards intellectual 

property/ goodwill/ brand equity. 

11. Any significant industrial relations problem including new wage 

agreement. 

12. Sale of investments, assets and divisions which are not in the normal 

course of business. 

13. Compliance and Non-compliance with any regulatory requirement. 

14. Details of any foreign exchange exposure and steps taken to hedge 

the risks. 

Annexure (2): Minimum Information to be Placed
                         Before the Board
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• Ensure the fair and timely release of material information about 

the company.   

• Ensure that the information it releases about the company is 

honest, correct, straightforward, and reasonably complete. 

• Ensure that the information it releases does not intentionally or 

unintentionally mislead investors. 

• Prevent dealing in the shares of the company on the basis of 

undeclared or unrevealed information, by those who are, by virtue 

of their position, aware of such information. 

12.  The company should develop a transparent and credible policy 

for determining the remuneration of directors and key executives. 

Performance related elements of remuneration should form a 

significant portion of the total remuneration package of the CEO, 

executive directors and key executives. 

13.  The board should approve a proper «delegation of power» to 

executives. The manual on delegation of power should cover entire 

range of functions like administrative powers, financial powers and 

personnel powers .... etc.

Annexure (1): Principles of Corporate Governance



made available to all directors in general and non-executive directors 

in particular with a view to enable them discharge their duties 

effectively. 

4.  The company should arrange a process of induction for newly appointed 

directors. This may include some form of internal and extenal training 

particularly in the areas of financial and legal affairs. 

5.  The corporate frame-work should provide adequate avenues to the 

shareholders for effective contribution in the governance of the 

company without getting involved in the routine functioning of the 

company. The forum of general meetings should be used effectively 

to communicate with the shareholders. 

6.  The company should be ready, where practicable, to enter 

into a dialogue with institutional shareholders based on mutual 

understanding of objectives. 

7.   Annual and interim financial statements, price sensitive public reports 

and the reports to the regulators prepared by the board should 

contain balanced and understandable assessment. 

8.   The board should be consciously aware of its responsibility for preparing 

the accounts which, in no case, is less onerous than the reporting 

responsibilities of extenal auditors. 

9.  The board should ensure effective internal control in all areas of 

company’s operations including financial, operations related, 

compliance and risk management. 

10.  The board should, in consultation with the audit committee, adopt 

a transparent policy in the matter of relationship with the external 

auditors specially in the area of award of consultancy assignments. 

The guiding principle should be preservance of independence in 

absolute sense as well as in the views of the investing public. 

11.  Every public company shall establish, maintain and enforce written 

policies, procedures and systems of supervision (related to fair 

disclosure) reasonably designed to: 

Annexure (1): Principles of Corporate Governance
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Annexure (1): Principles of Corporate Governance
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1.a.  The board shall strive to seek candidates possessing the following 

characteristics:

1.   High ethical standards and integrity in their personal and professional 

dealings. 

2.  Posession of high intelligence and wisdom and who apply it in deci-

sion making. 

3. Capacity to read and understand financial statements. 

4. Potential to contribute towards effective stewardship of the com-

pany. 

5. Capacity to approach others assertively, responsibly and support-

ingly.

6. Capacity to activate and consult employees to attain high 

standards  of management.

 b. The board shall strive to achieve the following core competency, for 

the board as a whole.

1.    Strategic insight and ability to direct by encouraging innovation 

and continuously challenging the organization to sharpen its vision. 

2.   Expertise in financial accounting and corporate finance. 

3.   Understanding of management trends in general 

      and concerned industry in particular. 

4.    Ability to perform during periods of both short term 

      and prolonged crises. 

5.   Appropriate and relevant industry specific knowledge. 

6.   Business expertise in international markets if the company operates 

in international markets. 

2.  The board shall review on annual basis the appropriate skills and 

characteristics required of the board members in the context of the 

assessment of the perceived needs of the board and recommend 

suitable names to the shareholders for election. 

   Shareholders retain the power of electing any candidate to the board 

3.  Comprehensive information on the affairs of the company should be 
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Report on Corporate Governance:

Article (26): There shall be a separate chapter on corporate governance 

in the annual reports of the company highlighting the non-compliance 

with any requirement.

Article (27): The items as detailed in annexure 4 shall be included in 

the report on corporate governance. This includes a descriptive report on 

how the company has applied the principles of corporate governance as 

stated in annexure ( 1,4 ).

Article (28): The company shall obtain a certificate from the auditors of 

the company regarding report on corporate governance being free from 

any material misrepresentation. 

Report on Corporate Governance



Rules For Related Party Transactions

b.  The approval shall be obtained prior to start of the execution 

of the transaction. 

c.  The approval shall not be of general nature. 

d.   The approval shall be explicit for each transaction with full 

specific details. 

e.   The concerned related party is not allowed to participate in 

the voting on the transaction .

Article (20): The full details of the terms of the transaction shall be sent 

to all the shareholders as part of the notice for general meeting with the 

statement form the board (other than related party) that the transaction 

is fair and reasonable so far as the interests of the shareholders of the 

company are concerned.

Article (21): The company shall prepare written policy and procedures 

on tenders and procurement. A copy of it shall be filed with CMA.

Article (22): The auditors during the subsequent year shall report about 

the proper discharge of the responsibilities of the related party under the 

contract and any other transaction to which it was a party.

Article (23): The above rules and guidelines are not meant to be 

exhaustive. The additional stipulations as mentioned under IAS, if any, shall 

also apply.

Article (24): The above stipulations are in addition to the disclosure 

requirements of CMA.

Article (25): Any transaction, in violation of these guidelines, shall be 

null and void and will not affect the shareholders adversely. The damages 

if any shall be born by the concerned related parties.

Rules For Related Party Transactions
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Rules�For�Related�Party�Transactions

Article (19): The related party shall not have any direct or indirect interest 

in the transactions with the company except as under:

First:       The normal contracts and transactions in ordinary course of business 

without any differential advantage accruing to the related party. 

The AGM shall be notified of these transactions on ex post-facto 

basis every year. The normal transaction shall mean routine 

transactions carried out on regular basis in order to achieve the 

company’s major objectives (absence of such transactions may 

lead to non-attainment of the company’s objective).

Second :    Contracts entered through a transparent mode of open tendering 

or limited tendering after obtaining and evaluating at least 3 

independent bids in accordance with the guidelines prescribed 

by the audit committee. Provided that the best tender shall be 

chosen. Such transactions shall be disclosed in AGM.

Third�:������ The board may approve the related pary transactins, based on 

the recommendation of the audit committee, in case of small 

value transactions within the monetary limits prescribed in the 

procurement manual of the company.

Fourth : Through prior approval of the general meeting of the company  

after due recommendation by the audit committee. The following 

shall apply:

a.  The notice to the shareholders shall contain the following details 

bisides the opinion of audit committee and the board of the 

transaction and responsibility of executing it as approved : 

• The name of the beneficion related party. 
• Nature and extent of the interest of such party in the 

transaction. 
• Value of the transaction. 
• Validity period of the proposed arrangement. 
• Any other relevant information 
• In the case of an acquisition or disposal of assets, an 

independent valuation. 

Rules For Related Party Transactions
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Article (17): Disclosure shall be made, by the management to the 

board, relating to all financial and commercial transactions, where they 

have personal interest (for self and relatives up to first degree) that may 

have potential conflict with the interest of the company at large (e.g. 

dealing in company’s shares and commercial dealings with bodies which 

have shareholding of management and their relatives).

Article (18): Information like quarterly results, Statement, explanations 

and analyses  made by company shall be put on the company’s website 

if any and send soft copy on CD to CMA.

The�Management
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The�Management

Management:

Article (11): The executive management shall be appointed under 

contractual arrangement specifying the terms of the appointment.

Article (12): The board shall appoint and strive towards promoting 

competence in the management to gain trust of the board and 

shareholders.

Article (13): The management shall be accountable  to the board 

and the subcommittee of the board. Non-executive members and the 

chairman shall not interfere in the routine matters of the company on 

daily basis. The articles of the company may provide for designating an 

employee as managing director on whole time basis.

Article (14): Management shall function according to the duty cast 

on them as per organizational manual approved by the board specifying 

the full gamut of the roles and responsibilities. The board shall approve a 

delegation of power to frame the above responsibilities.

Article (15): The management shall follow the instructions of the 

board and its sub-committees in order to put its policies into effect. The 

management shall be responsible for that towards the board .

Article (16): Without compromising the competitive advantage of the 

company or releasing any information or data given by the management 

that may harm the company's interest in case of disclosure , the annual 

report shall contain a management discussion and analysis (MD&A) 

report, in addition to the director’s opinion, containing discussions on the 

following matters:

• Industry structure and development 

• Opportunities and threats 

• Analysis of segment and product wise performance 

• Outlook 

• Risks and concerns 

• Internal control systems and their adequacy 

• Discussion on financial and operational performance. 

16



Audit Committee

Externel�Auditor�and�Intrnal�Control�systems.

Article (9): The annual general meeting shall appoint external auditors. 
The following shall apply:

a.   The board shall recommendation the name of the auditor for 

election after considering the propose recommendation of the 

audit committee. 

b.   The auditor shall be appointed for one financial year. The same 

firm shall not be appointed as external auditors for more than 4 

consecutive financial years. After completion of fourth 

consecutive term, the firm will be eligible for reappointment as 

external auditors only after a cooling off period of 2 years.

c.   The auditor shall not be allowed to provide non-audit services, 

which might affect their independence imput taking.

d.    The external auditors, as part of their audit procedure, shall report 

to the shareholders any significant concern(s) that come to their 

attention on:- 

• Adequacy and efficacy of the internal control systems in 

place. 

• Whether the business is a going concern. (seperately from  

directors’ assumption of going concern) 

• The companie's compliance with setting up internal systems 

and regulations and their adequacy to the company and 

their implementation. 

e.    Frauds detected or suspected by the external auditors shall be 

reported to the board of the company. However if the fraud is 

material, he shall report the fraud to respective regulators of the 

company.

Article (10): The directors shall, at least annually, conduct a review of 
the effecing of the company’s systems of internal control and state in 
their report to the shareholders that they have done so.

External Auditors and Internal Audit
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Audit Committee

Article (7): Audit Committee:

The board shall set up an audit committee in accordance with the 

following guidelines:

a.  The committee shall comprise of at least 3 members (all being non-

executive directors), a majority of them being independent. 

b.  The chairman of the committee shall be an independent director. 

c.  At least one member shall have finance and accounting expertise. 

d.  The audit committee shall meet at least 4 times a year with majority 

of independent directors remaining present. 

e.  The decision of setting up the committee shall also specify the terms 

of reference, place and quorum of the meeting and description of 

the method of discharge of the responsibilities.

 f.  The board shall approve the working plan of the committee 

prepared by it in clear terms. The plan should specify objectives, 

membership, powers, date of the meetings, tenure, responsibilities, 

liabilities and remuneration of its members. The audit committee 

shall have powers including the following: 

• Seeking the presence of the finance head and head of the 

internal audit department as invitees in the meetings of the audit 

committee. Where further notes are required.

• Seeking information from any employee of the company. 

• Securing the advice and attendance of outsiders with relevant 

expertise if considered necessary. 

g.  The audit committee shall hear the views of the external auditors 

before forwarding the annual accounts to the board for approval.

 h.  The audit committee shall hear the views of internal and external 

auditors separately, at least once every year. 

Article (8): The role of the audit committee shall be as per annexure (3).
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business is properly managed. 

10.  Nominating the members of the subcommittees and specifying their 

roles, responsibilities and power. 

11.  Selecting the CEO/General Manager and other key executives and 

specifying their roles, responsibilities and power. 

12.  Evaluating the functions of the sub-committees, CEO and key 

employees. 

13. Approving interim and annual financial statements. 

14.  Reporting to the shareholders, in the annual report, about the going 

concern status of the company with supporting assumptions and 

qualification as necessary. 

Article�(6):�Directors�Secretary�and�the�Minutes:

1. The board, immediately after its composition, shall appoint a 

secretary to the board. 

2. The secretary shall draw the minutes of the each board meeting 

mentioning the subjects discussed, decisions reached, names of the 

members present and vote cast by each member. The minutes shall 

bear the serial number and date. 

3. The secretary of the board or any other person so authorized by 

the board shall make proper disclosure board resolutions according 

to the provisions relating to disclosures under various laws and 

regulations. 

 

The Board Secretariat and the Minutes
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Functions of the Board of Directors

be as stated in the annexure 2. The board may decide to exclude any of 

these matters to be placed before it if concern for confidentiality warrants 

so.

Article (5): Functions of the Board of Directors:

1.  Approving the business and financial policy of the company to meet 

the objectives of the business and to maximize the shareholders’ 

value. 

2.  Reviewing and approving the company’s financial objectives, plans 

and actions. 

3.  Approving the internal regulations of the company regarding routine 

activities and specifying the responsibilities and the authorities of the 

management. 

4.  Approving and implementing the disclosure policy of the company 

and monitoring its compliance with the regulatory requirements. 

5.  Approving the delegation of power to the  management; delegation 

of power shall specify clearly the level of the approving authority 

and modes of tendering with appropriate limits. Circumstances 

under which tender other than the lowest tender can be accepted 

shall be clearly spelt out. The management shall record reasons in 

writing for ignoring the lowest bid. 

6. Reviewing the company’s performance to evaluate whether 

the business is properly managed according to the company’s 

objective and ensuring compliance with the laws and regulations 

through proper internal control systems. 

7.  Reviewing material transactions with the related party, which are not 

in the ordinary course of business prior to the same being brought 

before the general meeting of the company. 

8.  Approving and presenting information accurately and timely to 

shareholders accorating to disclosure requirements..........by CMA. 

9.  Reviewing the company’s performance to evaluate whether the 

12



Genral Definition

4.  Any person who is an associate of any natural person as mentioned 

under 1,2 and 3 above. Associate shall include parents, sons, 

daughters, spouses and business entities wherein 25% or more of 

the voting power is controlled collectively or individually,or 

5.  Any person who is an associate of any juristic person as mentioned 

under 1,2 and 3 above. Associate shall include parent company, 

subsidiaries, fellow subsidiaries and business entities wherein the 

concerned juristic person controls 25% or more of the voting power. 

It shall also include companies whose majority of the directors act 

as per the wishes of the concerned company. 

Non-executive�Director:�

The member of the board who is not a whole time director (employee 

director) and/or does not draw any fixed monthly or annual salary from 

the company.

Article (2): The provisions of this code shall apply to Publicly listed 

companies and mutual funds organised as public companies.

Article (3): Composition of the Board of Directors 

Subject to compliance of the provisions of the Commercial Companies 

Law, the following shall apply:

1.  The board shall be comprised of a majority of non-executive directors. 

2.  The roles of CEO/General Manager and chairman shall not be 

combined. 

3.  A minimum of 1/3rd of the total strength of the board (subject to a 

minimum of 2) shall comprise of independent directors. 

4.    Non-executive directors and independent directors shall (as specified 

in 1,3 above ) be identified in the annual report. If an independent 

director resigns or is removed from the office, the company shall 

notify CMA/MSM of the reasons. 

Article (4): The board shall meet at least 4 times in a year with a 

maximum time gap of 4 months between any two consecutive meetings. 

The minimum information required to be placed before the board shall 

Composition of the Board of Directors
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Genral Definition

Article (1): Unless otherwise specified, the words and expressions used 

in this code shall have the same meaning as specified under Commercial 

Companies Law 4/74 and Capital Market Law 80/98. The following words 

and expressions shall carry the meanings as specified hereunder unless 

the context gives other meaning:

Independent Director*:

A director shall be independent if he or she or any of his/her first degree 

have not occupied any senior position (such as the Chief Executive Officer, 

the General Manager or similar posts) in the company for the last two 

years. Also he or she should not have had any relations with the company, 

its parent company or its affiliated or sister companies which could result 

in financial transactions.

Financial�Transactions**:

Financial transactions are those transactins, which do not conform to the 

definition of small value transactions specified in the procurement manual 

of the respective companies, a copy of which shall be filed in advance 

with CMA. In addition, the follwing transactions are also exempted:

• The contracts and transaction entered through open tendering.

• The normal contracts and transactions in ordinary course of business.

Related�Party:

It shall include the following:

1.  Any person who was director in the last 12 months in the company/ 

parent of the company/ subsidiaries/ fellow subsidiaries, or 

2.  Chief Executive Officer or any employee reporting directly to the 

board, or 

3.  Any person who holds or controls 10% or more of the voting power 

of the Company or any other company which is its subsidiary 

undertaking or parent undertaking or is a fellow subsidiary 

undertaking of its parent undertaking, or

* Amended by circular No. ( 1/2003 )
** Added by circular No. ( 1/2003 )
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Circulair No. ( 1/2003 )

5.  Definition of Independent Director mentioned in above item used 

the  expression ( Financial Transactions ). It is clarified that , financial 

transactions are those transaction, which do not conform to the 

definition of small value transaction specified in the procurement 

manual of the respective companies, a copy of which shall be filed 

in advance with CMA. In addition, the following transactions are also 

exempted: The contracts and transaction entered through open 

tendering , the normal contracts and transactions in ordinary course 

of business.

6.  The item (8) of the English version of the role of audit committee listed in 

annexure (3) may kindly be numbered as (9). The following provision, 

erroneously excluded from the English translation earlier, may kindly 

be inserted and numbered as inserted and numbered as item 8. 

( Reviewing risk management policies and looking into the reasons of 

defaults in payment obligations of the company, if any). 

7.   Report on corporate governance as prescribed under Article 26 and 

27 of the code shall form part of the annual report for the periods 

ending 31 December 2003 or thereafter. 

8.   Certificate of the auditors, as required under Article 28 of the code, 

shall apply to all financial statements pertaining to periods beginning 

of or after 1 January 2003.

  
We look forward to your valued cooperation. 

Best regards,

 
Yahya�Bin�Said�Bin�Abdullah�Al�Jabri
Executive President 

Issued on: 11 January 2003
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Circular No. ( 1/2003)

To:�Chairmen�and�Members�of�the�board,�
�������CEOs�and�GMs�of�companies�listed�in�MSM,�
��������Auditors,�
        Legal Advisors
After�Compliments,�

Reference is made to the Code of Corporate Governance issued 
by�Circular�N0.�11/2002�dated�June�3rd 2002.

CMA has received queries from some quarters regarding the effective 

date of the application of the captioned cod. 

Necessary clarifications on the above issues are as under: 

1.  The code is mandatory and it applies to all public companies listed 

in MSM and mutual funds organized as public company. This code 

is part of listing requirements. CMA is empowered to prescribe the 

listing requirements under Article 50 (8) of CMA Law 1998. 

2.   The system of rotation of auditors shall come into effect in all the annual 

general meetings pertaining to financial periods ending 1 January 

2003 and thereafter ( Point no.8 of the English version of CMA Circular 

11/2002 erroneously mentions it as all general meetings convened on 

1 January 2002 and thereafter. This may kindly be corrected ).

 3.   This code is effective from the date of issue i.e 3 June 2002. The provisions 

relating to election of independent directors shall be applicable from 

the date of election of the new board of the respective companies. 

The companies are however strongly encouraged to apply at an 

early date wherever feasible. 

4.  The definition of Independent Director under article (1) shall be 

amended as following: ( A director shall be independent if he or she or 

any of his/her first degree have not occupied any senior position ( such 

as the Chief Executive Officer, the General Manager or similar posts ) in 

the company for the last two years. Also he or she should not have had 

any relations with the company, its parent company or its affiliated or 

sister companies which could result in financial transaction). 

8



7.   We draw your attention to Articles 26, 27 and 28 in terms of which the 

companies are required to report on corporate governance practices 

in their company and auditors are required to certify about the report 

being free from any material misrepresentation. The first portion will be 

descriptive in which the company is required to explain as to how they 

have implemented the broad principles of corporate governance 

as stated in annexure 1. The second portion of the report I required 

under point 2 to point 8 of annexure 4 would form the substance of the 

second portion. 

8.   A system of rotation of the auditors every four years has been prescribed 

in the code. An auditors who has already served for 4 consecutive 

years shall not be eligible for reappointment for the fifth term unless a 

cooling off period of 2 years is gone through. This shall come into effect 

for all the annual general meetings convened on 1 January 2003 and 

thereafter. 

9.   The present code prescribes only the minimum requirements. The 

companies are also required to follow the instructions and provisions of 

other regulatory authorities. 

We appreciate your constructive cooperation. The companies are also 

encouraged to adopt still higher and better practices voluntarily best 

suited to their companies. 

Any query for clarification may be directed to the Directorate of Company 

Compliance and Inspection of CMA. The Areabic and English tests of the 

code are available at CMA Website : www.cma.gov.om

Regards 

Yours�faithfully,
Yahya�bin�Said�bin�Abdullah�Al-Jabri
Executive President

Issued on: 3 June 2002

Circular No. ( 11/2002)
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Circular No. ( 11/2002)

substantial shareholding does not become disqualified to be called 

as independent director. He shall, however, cease to be independent 

when as a result of material transaction with the company: a conflict 

of interest arises. 

2.  The non-executive directors of the board are not required to involve 

themselves in the routine functioning of the company. They should 

inculcate the culture of accountability on the part of CEO and seek 

meetings. The executive directors, while working as salaried employees 

of the company should confine their activities to their assigned areas of 

responsibility in accordance with organization chart of their company. 

3.  The role of the audit committee, comprised of majority of independent 

director, is considered vital in the code under reference. The audit 

committee is expected to ensure compliance with regulatory 

prescriptions and enhance the effectiveness of internal and external 

auditors through interacting with them and insulation them from the 

undue influence of the management. They are expected to play 

a critical role in award of non-audit consulting assignments to the 

auditors and ensure that their independence is not compromised in 

any manner. It may kindly be noted that an independent director shall 

chair this committee.

4.  The directors are expected to play a more vigilant role. Article 10 of 

the code obligates them to conduct annual review of the company’s 

system of internal control and make a mention in their report to the 

shareholders that they have done so. 

5.  The management of the company is required to make an annual 

management discussion and analysis report to the shareholders 

in which the present state of affairs and the future prospect of the 

company shall be dealt in more concrete terms. This report is expected 

to contain factual details without impinging on the competitive 

advantage of the company. 

6.  Rules for related party transactions( Article 19 to 25 ) shall replace 

CMA’s earlier circulars in this matter. 
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To:�Chairmen�and�Members�of�the�board,�
�������CEOs�and�GMs�of�companies�listed�in�MSM,�
�������Auditors,�
       Legal Advisors   
After�Compliments,�
  
Sub:�Code�of�Corporate�Governance�of�public�listed�companies

It has been CMA’s endeavor to ensure that the governance structure of 

public companies in Oman provides basis for efficient functioning with 

a view to give equitable treatment to all stake-holders and maximize 

the value creation accruing to improved operational and financial 

performance, is essential for restoring the confidence of the investors in 

the market. The process of creating public awareness was started with 

CMA having organized a seminar of corporate governance in June 2001, 

As follow up, CMA constituted a committee comprising representatives of 

various sections of the economy including private sector. This committee 

was entrusted with the task of framing a code, drawing from the best 

practices globally, suitably adapted to the local needs. The purpose was 

to ensure that without restraining the business initiative. We are happy 

to place before you the code of corporate governance, which tries to 

address these concerns.

The�salient�features�of�the�code�are�as�below:
 
1.  The code uses two new nomenclatures for the directors viz. non-

executive directors and independent directors. Non-executive 

director is one who is not a regular employee of the company and 

therefore does not oversee the routine functions of the company 

on daily basis. This category of directors ensures its independence 

from the management. Independent directors form a subset of the 

non-executive directors and they are expected to be not only free 

form the influence of the management but at the same time not 

having any material pecuniary relationship or transaction with the 

company. It is clarified that a shareholder merely because of his/its 

Circular No. ( 11/2002)
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