اجلريدة الر�سمية العدد ()1107

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/30
ب�إن�شـاء مركـز عمـان للحوكمـة واال�ستدامـة و�إ�صـدار نظامـه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين� أش� مركز ي�سمى "مركــز عمان للحوكمة واال�ستدامــة" يتبــع الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال ،
ويعمل فـي �ش�أنه ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يتمتع املركز بال�شخ�صية االعتبارية  ،واال�ستقالل املايل والإداري  ،ويكون له �أهلية متلك
الأمــوال الثابتــة واملنقولــة  ،و�إدارتهــا  ،والت�صرف فيها  ،ويكون مقــره حمافظ ــة م�سقـ ــط ،
ويجوز �إن�شاء فروع له فـي املحافظات .
املــادة الثالثــــة
ت�ؤول �إىل املركز جميع املخ�ص�صات واملوجودات اخلا�صة مبركز عمان حلوكمة ال�شركات
بالهيئة العامـة ل�سوق املال  ،كما ينقــل �إليــه بذات درجاتهم املالية و�أو�ضاعهــم الوظيفيــة
جميع موظفـي مركز عمان حلوكمة ال�شركات .
ويكون �إعمال مقت�ضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم االتفاق عليها بني الرئي�س التنفيذي
للهيئة العامة ل�سوق املال  ،واملدير التنفيذي للمركز .
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املــادة الرابعــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة القرارات واللوائح الالزمة
لتنفيـ ــذ �أحكـ ــام النظــام املرف ــق  ،بعد موافق ــة جمل�س �إدارة املركز  ،و�إىل �أن ت�ص ــدر ت�س ــري
على املركز القوانني والنظم التي تخ�ضع لها الهيئة العامة ل�سوق املال فيما مل يرد ب�ش�أنه
ن�ص خا�ص فـي النظام املرفق  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة اخلام�ســة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :مـن رم�ضـــــــــــان �سنــة 1436هـ
الموافــق  14 :مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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نظــام مركـز عمـان للحوكمــة واال�ستدامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكـ ــام هذا النظـ ــام يكون للكلمات وامل�صطلحـ ــات التالي ــة املعن ــى املبـ ــني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
املـركـــــز :
مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة .
�أع�ضـــاء املركــــز :
ال�شركـ ــات وامل�ؤ�ســ�سـ ــات بكافـ ــة �أ�شكاله ـ ــا القانونيـ ــة والأف ـ ــراد الراغب ـي ــن ف ـ ــي االن�ضمـ ــام
لع�ضويـ ــة املرك ــز .
املجلــــــ�س :
جمل�س �إدارة املركز .
الرئيـــــ�س :
رئي�س املجل�س .
املديـــر التنفيـــذي :
املدير التنفيذي للمركز .
املــادة ( ) 2
يهـدف املركـز �إىل حتقيــق الآتــي :
1 -1ن�شر مفهوم وثقافة احلوكمة �إىل كافة ال�شركات فـي ال�سلطنة .
2 -2تر�سيخ وت�شجيع وتفعيل مبادئ امل�س�ؤولية االجتماعية لدى ال�شركات مبا يكفل
القيام بدورها نحو خدمة املجتمع وحتقيق متطلبات التنمية امل�ستدامة .
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3 -3حت�سني م�ستــوى �أداء ر�ؤ�س ــاء و�أع�ضاء جم ــال�س �إدارة ال�شرك ــات بكافــة �أ�شكالهــا
القانونية  ،و�إداراتها التنفيذية  ،فـي جمال تطبيق مبادئ حوكمة ال�شركات .
�4 -4إعداد اخت�صا�صات جمال�س �إدارات ال�شركات  ،وحتديد م�س�ؤولياتها .
املــادة ( ) 3
للمرك ـ ــز فـي �سبيـ ــل حتقي ــق �أهدافـ ــه ممار�س ــة كاف ــة ال�صالحي ــات التي متكن ــه م ــن ذلك ،
وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�1 -1إعداد برامج تخ�ص�صية ت�أهيلية فـي املجاالت التي ي�شرف عليها .
2 -2عقد ور�ش عمل وندوات وم�ؤمترات على امل�ستويني املحلي والدويل لتبادل اخلربات
فـي جماالت حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية وباقي جماالت عمل املركز .
3 -3تقديـ ــم الدعم واال�ست�ش ــارات الفنية والإدارية والبح ــوث والدرا�س ــات لل�شرك ــات
فـي املجاالت املتعلقة بحوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية .
4 -4ن�شر الوعي مبجاالت عمل املركز  ،وذلك من خالل �إ�صدار املطبوعات والن�شرات
واملج ـ ـ ــالت ذات ال�صلـ ــة بحوكمـ ــة ال�شركـ ــات وامل�س�ؤولي ـ ــة االجتماعـيـ ـ ــة وغريهـ ــا
من الو�سائل .
5 -5العم ــل على و�ض ــع وتروي ــج ال�ضواب ـ ــط واملعايي ــر املعني ــة باحلوكم ــة وامل�س�ؤوليـ ــة
االجتماعية على �أن يتم اعتمادها من املجل�س .
�6 -6إعداد مواثيق ونظم حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية .
�7 -7إن�شاء جوائز الإجادة فـي جمال حوكمة ال�شركات وامل�س�ؤولية االجتماعية .
8 -8متثيل ال�سلطنة فـي امل�ؤمترات واالجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة مبجاالت
عمل املركز .
�9 -9أي �صالحيات �أخرى ي�صدر بها قرار من جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة ( ) 4
يتولــى املجلــ�س �إدارة املرك ــز وتنظيــم �ش�ؤون ــه وت�صريــف �أم ــوره  ،ويكون للمجل ــ�س كاف ــة
ال�صالحيات و�إ�صــدار القرارات واتخــاذ الإجراءات الالزمة ملمار�ســة املركز اخت�صا�صاتــه ،
وحتقيق �أهدافه املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام  ،وله ب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
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1 -1ر�سم ال�سيا�سات العامة للمركز  ،ومتابعة تنفيذها .
2 -2املوافقة على م�شروع الئحة نظام �سري العمل باملجل�س .
3 -3اعتماد م�شروعات اللوائح املنظمة لأعمال املركز .
4 -4اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتق�سيمات الإدارية وحتديد اخت�صا�صاتها .
5 -5اعتماد اخلطط والربامج والتقارير املرفوعة �إليه عن �أعمال املركز .
6 -6اعتم ــاد �أنظم ــة منح جوائ ــز الإجـادة فـي جم ــال حوكم ــة ال�شركـ ــات وامل�س�ؤولي ــة
االجتماعية .
7 -7املوافقة على االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�صلة باخت�صا�صات املركز .
�8 -8إقرار امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز  ،ورفعهما �إىل جمل�س �إدارة
الهيئة لالعتماد .
�9 -9إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط املركز  ،ورفعه �إىل جمل�س �إدارة الهيئة .
10 10حتديد �شروط و�إجراءات وواجبات وحقوق ع�ضوية املركز .
�11 11إن�شاء فروع للمركز داخل ال�سلطنة .
12 12اقت ــراح تعديـ ــل القوان ـ ــني املرتبطـ ــة بحوكمــة ال�شرك ـ ــات  ،ورفعهـ ـ ــا �إلـ ــى جملـ ــ�س
�إدارة الهيئة .
13 13تعيني مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة  ،وحتديد
�أتعابه  ،للقيام بتدقيق ح�سابات املركز  ،بعد موافقة جهاز الرقابة املالية والإدارية
للدولة .
14 14حتدي ــد الر�س ــوم واملبال ــغ التي يتقا�ضاه ــا املركــز مقابــل اخلدمــات الت ــي يقدمه ــا
بعد موافقة وزارة املالية .
15 15ت�شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة لدرا�سة بع�ض الأمور املتعلقة باخت�صا�صات املركز .
�16 16أي اخت�صا�صات �أخرى ي�صدر بها قرار من جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة ( ) 5
ي�شك ــل املجل ــ�س بق ــرار م ــن جمل ــ�س �إدارة الهيئ ــة  ،برئا�س ــة الرئيــ�س التنفيــذي للهيئــة ،
وع�ضويـة كـل مـن :
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1 -1املدير التنفيذي .
2 -2ممثل عن البنك املركزي العماين  ،ال تقل درجته عن مدير عام �أو ما يعادلها .
3 -3ممثل عن غرفة جتارة و�صناعة عمان .
4 -4ع�ضو �أكادميي من ذوي االخت�صا�ص فـي جماالت عمل املركز .
�5 -5أربعة �أع�ضاء ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة  ،ويتم اختيارهم
باالنتخاب من بني �أع�ضاء املركز  ،وي�صدر جمل�س �إدارة الهيئة قرارا ب�ش�أن �آلية
انتخ ــاب هـ ـ�ؤالء الأعــ�ضاء  ،وال�شـ ــروط الواجب توفره ــا فيهم  ،كما ي�ص ــدر ق ــرار
باختيارهم فـي الدورة الأوىل للمجل�س بناء على تو�صية املدير التنفيذي .
ويكون للمجل�س مقرر يعني بقرار من الرئي�س .
املــادة ( ) 6
يع ــني املجل ــ�س فـي �أول اجتمـ ــاع له من بني �أع�ضائــه نائبا للرئيـ ــ�س  ،يحــل حم ــل الرئي ــ�س
عند غيابه � ،أو قيام مانع يحول دون ممار�سته اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 7
يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو نائبه � ،أربع مرات على الأقل فـي ال�سنة  ،وذلك للنظر
فيما يعـ ــر�ض عليه من مو�ضوعـ ــات مدرجة بج ــدول �أعمال ــه  ،ويج ــوز دعوتـ ــه لالنعقـ ــاد
كلما اقت�ض ــت احلاجـ ــة ذلك  ،وال يكون االجتماع �صحيحـ ــا �إال بح�ضور �أغلبيـ ــة �أع�ضائ ـ ــه
على �أن يكون من بينه ــم الرئي�س �أو نائبـ ــه  ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صــوات الأع�ض ــاء
احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللمجل ــ�س اال�ستعان ـ ــة مب ــن ي ــرى من ذوي اخلبــرة واالخت�ص ــا�ص حلـ ــ�ضور اجتماعاتـ ــه ،
دون �أن يكون له �صوت معدود .
املــادة ( ) 8
يكون للمركز مدير تنفيذي  ،ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س  ،وتكون له كافة ال�صالحيات
املق ــررة لرئي ــ�س الوحدة  ،وفقا للقوان ــني واملرا�سي ــم والنظم املالي ــة والإداري ــة املعمـ ــول
بها فـي وح ــدات اجلهاز الإداري للدولة  ،ويتوىل ت�سييــر الأمــور املالية والإدارية للمركــز ،
والإ�شراف على موظفيه  ،وله ب�صفة خا�صة الآتي :
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-9

1الإ�شراف على موظفـي املركز  ،وتطوير ومتابعة نظام العمل به .
�2إعداد خطط وبرامج العمل باملركز  ،وخطط التدريب والت�أهيل ملوظفـي املركز ،
وعر�ضها على املجل�س .
�3إعداد م�شروعي امليزانية ال�سنوية  ،واحل�ساب اخلتامي  ،وعر�ضهما على املجل�س .
�4إع ــداد م�شروعــات االتفاقي ــات  ،ومذك ـ ــرات التفاهــم ذات ال�صلــة بعم ــل املرك ــز ،
وعر�ضهما على املجل�س .
�5إعداد تقارير ربع �سنوية  ،وتقرير �سنوي عن ن�شاط املركز  ،وعر�ضهما على املجل�س .
�6إعداد م�شروعات اللوائح ذات ال�صلة بعمل املركز  ،وعر�ضها على املجل�س .
�7إعداد الهيكل التنظيمي للمركز  ،ورفعه �إىل املجل�س .
8تنفيذ قرارات وتوجيهات املجل�س .
�9أي اخت�صا�صات �أخرى يكلفه بها املجل�س .
املــادة ( ) 9

ميثل املدير التنفيذي املركز �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالته بالغري .
املــادة ( ) 10
يك ــون للمركـ ــز ميزانية �سنويـ ــة م�ستقل ــة  ،وتبــد�أ ال�سنــة املاليــة للمركــز فـي الي ــوم الأول
مـ ــن �شه ــر ينايـ ــر  ،وتنتهــي فـي احل ـ ــادي والثالثـ ــني من �شه ـ ــر دي�سمبـر مـ ــن كـ ــل ع ـ ـ ــام ،
وتبــد أ� ال�سنة املاليـة الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني
من �شهر دي�سمرب من العام نف�سه .
املــادة ( ) 11
تتكون موارد املركز من الآتي :
1 -1االعتمادات املالية التي تخ�ص�صها الهيئة للمركز .
2 -2ر�سوم ا�شرتاكات �أع�ضاء املركز .
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3 -3ح�صيل ــة املبالغ التي يتقا�ضاها املركز مقابــل ما يقدمـ ــه من �أن�شط ــة  ،وما ي�ؤديــه
من خدمات .
4 -4املنح والهبات والإعانات التي يقرر املجل�س قبولها  ،وفقا للقوانني والنظم املعمول
بها فـي ال�سلطنة .
�5 -5أي �إيرادات �أخرى يقرها املجل�س  ،ويوافق عليها جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة ( ) 12
تودع �أموال املركز فـي ح�ساب خا�ص ب�أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة  ،ويحدد املجل�س
قواعد و�إجراءات ال�صرف من هذه الأموال .
املــادة ( ) 13
يتوىل تدقيق ح�سابات املركز مراقب ح�سابات مرخ�ص له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ،
وي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س .
املــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،يعفى املركز من كافة ال�ضرائب والر�سوم .
املــادة ( ) 15
تعتب ــر �أموال املرك ـ ــز �أمواال عامة  ،وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزان ــة العامـ ــة وامتيازاتهـ ــا
على �أموال الدائنني  ،وللمركز حماية هذه الأموال بالطــرق ووفق الإجراءات املن�صو�ص
عليهـ ــا فـي نظ ــام حت�صيــل ال�ضرائــب والر�سـ ــوم وغريهــا من املبال ــغ امل�ستحق ــة لوحـ ــدات
اجلهــاز الإداري للدول ــة .
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