اجلريدة الر�سمية العدد ()1275

الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال
قــرار
رقـــم 2018/10
ب�ش�أن �ضوابط ت�شكيل جلنة التدقيق
وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين فـي �شركات امل�ساهمة العامة
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/4
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم خ، 2009/1/
و�إلى القرار الوزاري رقم  2002/137ب�ش�أن قواعد و�شروط انتخاب �أع�ضاء جمال�س �إدارة
�شركات امل�ساهمة العامة  ،والأحكام اخلا�صة مب�س�ؤولياتهم ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ � 21أكتوبر 2018م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ت�شكيل جلنة التدقيق وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين فـي �شركات
امل�ساهمة العامة  ،بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام ال�ضوابط املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  19 :من ربيــع الثاين 1440هـ
املـوافـــــق  27 :من دي�سمبــــــــر 2018م
يحيــى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابري
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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�ضوابــط ت�شكيــل جلنــة التدقيــق
وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين فـي �شركات امل�ساهمة العامة
الف�صــل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام هــذه ال�ضوابــط يكـ ــون للكلم ــات والعب ــارات الآتي ــة املعن ــى املبــني قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــة :
الهيئة العامة ل�سوق املال .
الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
ال�شركــة :
�شركة امل�ساهمة العامة .
املجلــ�س :
جمل�س �إدارة ال�شركة .
اللجنــة :
جلنة التدقيق فـي ال�شركة .
املراقب الداخلي :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري املعني للقيام مبهام و�أعمال التدقيق الداخلي فـي ال�شركة .
املــادة ( ) 2
ت�سري معايري ال�سلوك املهني الآتية على املراقب الداخلي وامل�ست�شار القانوين :
� - 1أن يـ ـ�ؤدي مهام ــه وواجبات ــه بك ــل �أمان ــة وم�س�ؤوليـ ــة  ،و�أن يب ــذل ق�صــارى جهــده
فـي �إجنازها على �أكمل وجه .
 - 2متابــعة القوان ــني املتعلق ــة ب�أعم ــال ال�شركــة ف ــي حــدود الواجبـ ــات املنوط ـ ــة بـ ــه
و�أي تعدي ــالت تط ــر أ� عليهــا  ،والإف�صـاح فـي تقاريره عن الإجراءات التي يتعني
اتخاذها من قبل ال�شركة فـي �ضوء ذلك .
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� - 3أال يكون طرفا فـي �أي �أن�شطة �أو �أعمال غري مقبولة بالن�سبة لل�شركة التي يعمل
فـيها .
� - 4أن يتجنب �أي عالقة قد ت�ؤثر على تقدمي ر�أي محايد لل�شركة .
 - 5عدم قبول �أي هدايا �أو عطايا من �أي �شخ�ص �أو جهة تتعلق ب�أعماله فـي ال�شركة .
� - 6أن يف�صح فـي تقاريره عن كافة احلقائق الهامة التي يتو�صل �إليها  ،ويعلم بها ،
والتي من �ش�أن �إغفال ذكرها الت�أثري فـي �صحة احلقائق الواردة فـي هذه التقارير
عن الن�شاطات محل املراجعة .
� - 7أال ي�ستغل املعلومات فـي حتقيق �أي منافع �شخ�صية .
 - 8التعاون مع مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي كل املعلومات ال�ضرورية له ح�سب
معايري التدقيق الدولية .
الف�صــل الثانـي
جلنــــة التدقيـــــق
املــادة ( ) 3
يجب على ال�شركة �أن يكون لديها جلنة  ،وعلى املجل�س �أن ي�صدر قــرارا بت�شكي ــل اللجنــة
من بني �أع�ضائه  ،وفق القواعد الآتيـة :
 - 1ت�شكــل اللجنـ ــة م ــن ( )3ثالث ــة �أع�ضــاء عل ــى الأق ــل  ،ع ــلى �أن يك ــون �أغلبيته ــم
من الأع�ضاء امل�ستقلني .
� - 2أن يرت�أ�س اللجنة �أحد �أع�ضاء املجل�س امل�ستقلني  ،ويحظر اجلمع بني رئا�سة
اللجنة  ،ورئا�سة جمل�س الإدارة .
� - 3أن تتوافر لدى �أحد �أع�ضاء اللجنة على الأقل اخلربة املالية واملحا�سبية .
� - 4أن يت�ضمن قرار ت�شكيل اللجنة نظام عملها ومكان ون�صاب �صحة اجتماعاتها
ومدة عملها وكيفـية القيام ب�أعمالها وواجباتها ومكاف�آت �أع�ضائها .
املــادة ( ) 4
تعقد اللجنة (� )4أربعة اجتماعات فـي ال�سنة على الأقل على �أن يكون من بني احلا�ضرين
�أغلبية الأع�ضاء امل�ستقلني .
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املــادة ( ) 5
تتولى اللجنة املهام وامل�س�ؤوليات الآتية :
 - 1بح ــث ودرا�س ــة اجلوان ــب املتعلق ــة بتعــيني مكاتــب مراقبي احل�سابات اخلارجيني
والتي تت�ضمن �أتعابهم  ،و�شروط اال�ستعانة بهم .
 - 2مراجعــة تفا�صــيل خطــة عــمل مكاتب مراقب احل�سابات ونتائج عملية التدقيق ،
والت�أكد من �إعطاء مراقب احل�سابات حق االطالع الكامل على جميع امل�ستندات
الالزمة لتنفـيذ مهامه .
 - 3فح�ص عمليات االحتيال �أو التزوير املايل التي تتم من خالل �إظهار �أرقام �صورية
فـي بيانات مالية تنطوي على الغ�ش  ،وو�ضع �إجراءات رقابية م�شددة ت�ضمن وجود
ال�سيا�سات واملبادئ املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدولي ــة  ،والت ــي تظه ــر
املركز املايل احلقيقي لل�شركة .
 - 4الإ�شراف على �أعمال التدقيق الداخلي  ،وذلك من خ ــالل خطــة عمــل التدقــيق
املعتمدة  ،ودرا�سة تقارير املراقب الداخلي التي تغطي اجلوانب احليوية والهامة ،
و�ضمــان �إطــالع املراقــب الداخلــي الكامــل علــى جميع امل�ستندات ذات العالقة ،
ومراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي ب�شكل دوري .
 - 5الت أ�كــد من مــدى مالءمة وكفاية �أنظمة الرقابة الداخليــة بال�شركــة مــن واقــع
التقارير الدورية للمراقب الداخلي ومراقب احل�سابات اخلارجــي �أو اال�ستعانة
بجهات ا�ست�شارية متخ�ص�صة فـي هذا املجال .
 - 6الإ�شراف على اجلوانب املتعلقة ب�إعداد البيانات املاليـة  ،وي�شم ــل ذلك مراجعــة
القوائم املالية الف�صلية وال�سنوية قبل �إ�صدارهــا  ،ومراجع ــة حتفظــات مراقب
احل�سابات اخلارجي على م�سودة القوائم املالية � -إن وجدت  ، -ومناق�شة ودرا�سة
املبادئ املحا�سبية ب�صورة عامة مع الرتكيز على �أي تغريات حدثت فـي ال�سيا�سات
واملبادئ املحا�سبية � ،أو �أي انحرافـات عـن معاييـر املحا�سبــة الدولي ــة  ،بالإ�ضافــة
�إلى الت�أكد من االلتزام مبتطلبات الإف�صاح ال�صادرة من الهيئة .
 - 7العمل كقناة ات�صال بني املجل�س  ،وكل من مراقب احل�سابات اخلارجي  ،واملراقب
الداخلي .
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 - 8مراجعة �سيا�ســات ال�شركــة املتعلق ــة بـ ـ�إدارة املخاط ــر  ،وفحـ ــ�ص �أ�سب ــاب التخل ــف
عن �سداد التزامات ال�شركة � ،إن وجدت .
 - 9مراجع ــة ال�صفق ـ ــات والتعامـ ــالت املقت ــرح �أن تق ــوم بهــا ال�شركــة مــع الأطــراف
ذات العالقة  ،وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إلى املجل�س .
املــادة ( ) 6
للجنة حق طلب ح�ضور املدير املايل ورئي�س ق�سم الرقابة الداخلية (التدقيق الداخلي)
اجتماعاتها �إذا ما �أرادت احل�صول على املزيــد مــن الإي�ضاح ــات  ،واال�ستعان ــة ب�أ�شخ ــا�ص
من ذوي اخلربة والكفاءة � ،إذا ما دعت احلاجة �إلى ذلك  ،واحل�صول على معلومات من �أي
موظف بال�شركة .
املــادة ( ) 7
يج ــب عل ــى اللجن ــة �أن ت�ستم ــع إ�ل ــى �آراء مراقــب احل�سابات اخلارجي واملراقب الداخلي ،
كل على حدة مرة واحدة على الأقل كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 8
يجب على اللجنة قبل رفع القوائم املالية �إلى املجل�س التخاذ القرار ب�ش�أنها � ،أن ت�ستمع
�إلى �آراء مراقب احل�سابات اخلارجي  ،و�أي �إجراءات تدقيق �أخرى مبنية على املخاطر ،
والتحقق من التزام مراقب احل�سابات مبعايري التدقيق الدولية فـي �أثناء قيامه مبهامه .
الف�صــل الثالــث
املراقـــب الداخلـــي
املــادة ( ) 9
يجب على كل �شركة تعيني مراقب داخلي �أو �أكرث للقيام ب�أعمال ومهام التدقيق الداخلي بها .
املــادة ( ) 10
يجب على املجل�س الت�أكد من ح�صول املراقب الداخلي على امل�ؤهالت واخلربات املطلوبة
التي تتنا�سب مع حجم ون�شاط ال�شركة والتي يجب �أال تقل عن الآتي :
� - 1شهادة محا�سب قانوين (�شارترد اكونتانت) � ،أو �شهادة مهنية فـي التدقيق الداخلي
من م�ؤ�س�سات معتمدة  ،ومعرتف بها فـي ال�سلطنة .
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� - 2شهادة البكالوريو�س فـي املحا�سبة �أو املالية من جامعة معرتف بها فـي ال�سلطنة
بالن�سبة للعمانيني الراغبني فـي العمل كمراقــب داخل ــي � ،شريط ــة ح�صوله ــم
على تدريب ملدة ( )12اثني ع�شر �شهرا علــى الأقل فـي التدقيق الداخلي فـي �شركة
م�ساهمة عامة � ،أو مكتب خارجي مرخ�ص للعمل كمراقب داخلي .
وفـي حالة ما �إذا كان املراقب الداخلي رئي�سا لوحدة التدقيق الداخلي  ،فـيجب �أال تقل
خربته العملية فـي جمال التدقيق عن ( )5خم�س �سنوات  ،بالإ�ضافة �إلى ح�صوله على امل�ؤهل
امل�شار �إليه فـي البند ( )1من هذه املادة � ،أما بالن�سبة للعماين فـيجب �أن تكون لديه خربة
عملية فـي جمال التدقيق ال تقل عن (� )7سبع �سنوات �إذا كان ال يحمل امل�ؤهل امل�شار �إليه
فـي البند ( )1من هذه املادة .
املــادة ( ) 11
يجب �أن يكون عقد عمل املراقب الداخلي مكتوبا  ،و�ساري املفعول ملدة ال تقل عن (� )4أربع
�سنوات  ،وفـي حالة عزل املراقب الداخلي �أو ا�ستقالته قبل انق�ضاء فرتة التعاقد  ،فعلى
املجل�س �أن يقدم كتابة للهيئة فورا �أ�سباب عزل املراقب الداخلي � ،أو اال�ستقالة قبل انق�ضاء
مدة العقد  ،على �أن يبني �أ�سباب اتخاذ ذلك القرار  ،ويحق للهيئة التحقق من امل�س�ألة ،
و�سماع ر�أي املراقب الداخلي .
ويجوز للرئي�س التنفـيذي توجيه ال�شركة ب�إعادة تعيني املراقب الداخلي بقـرار م�سب ــب
�إذا اعترب �أن قرار عزله كان غري مربر  ،وفـي حال عدم التزام ال�شركة بذلك يتم تطبيق
العقوبات املن�صو�ص عليها فـي قانون �سوق ر�أ�س املال  ،والئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 12
فـ ــي ح ــال تعاقــد ال�شرك ــة مع مكتب ح�سابات خارجي للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ،
�أو مهام تقييم �أعمال التدقيق الداخلي  ،فـيجب �أن تتوفر فـي مكتب احل�سابات اخلارجي
ال�شروط واملعايري الآتية :
� - 1أن يكون م�سجال فـي ال�سلطنة .
� - 2أال يقل عدد ال�شركاء �أو املوظفـني باملكتب عن ( )5خم�سة �شركاء  ،وموظفـني
متفرغني .
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� - 3أن يكون ( )2اثنان على الأقـل مــن ال�شرك ــاء �أو املوظفـ ــني املتفرغ ــني حا�صلي ــن
على احلد الأدنى من امل�ؤهالت املحددة فـي املادة ( )10من هذه ال�ضوابط بالإ�ضافة
�إلى ( )5خم�س �سنوات خربة عملية فـي جمال التدقيق الداخلي على ال�شركات
امل�ساهمة العامة فـي ال�سلطنة  ،وعلى مكتب احل�سابات اخلارجي الت�أكد من قيام
املهنيني امل�ستوفـني للحد الأدنى من امل�ؤهالت املحددة فـي هذه املادة مبهام �أعمال
التقييم والتدقيق الفعلية .
املــادة ( ) 13
يجب على اللجنة فـي ال�شركة الت�أكد من ا�ستيفاء املراقب الداخلي �إذا كان مكتبا خارجيا
للم�ؤهالت واخلربات الواردة فـي املادة ( )12من هذه ال�ضوابط قبل التو�صية بالتعيني
للمجل�س .
املــادة ( ) 14
ال يج ــوز للمراق ـ ــب الداخلــي �إذا كـ ــان مــن مكاتــب تدقي ــق احل�ساب ــات اخلارجي ــة تقديــم
�أي خدمات �إ�ضافـية لل�شركة من غري خدمات التدقيق �إال بعد انق�ضاء �سنة من انتهاء
خدماته كمراقب داخلي  ،وال مينع ذلك من تعيينه كمراقب ح�سابات خارجي لل�شركة .
املــادة ( ) 15
يجب �أن يتم تعيني املراقب الداخلي �إذا كان مكتبا خارجيا بقرار من املجل�س ملــدة ال تقــل
عن (� )4أربع �سنوات بتو�صية من اللجنة .
املــادة ( ) 16
يجب �أن ت�شمل مهام وم�س�ؤوليات املراقب الداخلي  -على �سبيل املثال ولي�س احل�صر  -الآتي :
 - 1القيام مبراجعة �أي بيانات مالية غري مدققة مبا فـي ذلك البيانات املالية الربع
�سنوية  ،وال�سنوية  ،والتعليق عليها قبل الإف�صاح عنها للجمهور .
 - 2القيام ب�أعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق
الداخلي ( )International Professional Practices Framework IPPFال�صادرة
عن جمعية املدققني الداخليني ()The Institute of Internal Auditors IIA
بالقدر الذي ال يتعار�ض فـيه مع هذه ال�ضوابط .
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 - 3التعاون مع مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي كل املعلومات ال�ضرورية مبوجب
معايري التدقيق الدولية (. )International Standards on Auditing ISA
 - 4مراجع ــة م ــدى فعالي ــة معايي ــر ال�سل ــوك املهن ــي والأخالق ــي  ،ونظ ــام املبلغــني
عن املخالفات املطبقة بال�شركة .
 - 5تقييم مدى التزام ال�شركة مبتطلبات احلوكمة  ،و�إعــداد تقريــر بنتيج ــة �أعمــال
التقييم لعر�ضه على املجل�س .
 - 6مراجعة وفح�ص الإجراءات وال�ضوابط الداخلية بال�شركة التي و�ضعت للت�أكد
من التزام ال�شركة باملتطلبات القانونية واللوائح الداخلية لل�شركة مل�ساعدة �إدارة
ال�شركة فـي حتديــد مواطــن ال�ضعــف فــي �أنظمــة الرقابــة الداخليــة والتو�صيــة
باتخاذ الإجراءات املالئمة ملعاجلتها  ،والتغلب عليها .
 - 7مراجعة املكاف�آت واملزايا واملنافع التي قدمت لأي من �أع�ضاء املجل�س بال�شركة
للت�أكد من تقيدها باملتطلبات القانونيــة  ،و�أنــه تــم اعتماده ــا بوا�سط ــة املجلــ�س ،
�أو جلنــة الرت�شيح ــات واملكاف ـ�آت باملجل�س �إذا كانت مفو�ضة بذلك  ،ويجب �أن تتم
هذه املراجعة بوا�سطــة رئيــ�س وحــدة التدقي ــق الداخل ــي �شخ�ص ــيا مــع احلفــاظ
على �سرية �أعمال املراجعة .
 - 8توفـري املعلومات للمجل�س والإدارة التنفـيذية حول مدى كفاية وفعالية �أنظمة
الرقابة الداخلية واللوائح الداخلية املتعلقة باجلوانب الإدارية واملحا�سبية واملالية
بال�شركة  ،وعن �أداء ال�شركة باملقارنة مع معايري الأداء املحددة �سابقا .
 - 9مراجعة الو�سائل والآليات املعمول بها حلماية �أ�صول ال�شركة .
 - 10مراجعة الأنظمة وال�ضوابط الداخلية الإدارية منها  ،واملحا�سبي ــة �س ــواء اليدويــة ،
�أو الآليــة امل�صممــة حلماية موارد ال�شركة  ،والعمل على �ضمان التزامها بالقوانني ،
واللوائح املعمول بها .
 - 11مراجع ــة كاف ــة جوان ــب العمــل للت�أك ــد م ــن اال�ستغ ــالل الأمثــل للمـوارد  ،ومــدى
التزامها بال�سيا�سات  ،والإجراءات  ،واللوائح الداخلية املنظمة لها .
� - 12إبداء الر�أي فـي ت�صميم الأنظمة اليدوية  ،والآلية للت�أكد من احتواء تلك الأنظمة
على �ضوابط داخلية كافـية .
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 - 13مراجعة نظام �أمن املعلومات  ،ونظام املراقبة مبا فـي ذلك نظام مراقبة التطبيقات ،
ونظام �إدارة قاعدة البيانات حلماية �أمن  ،و�سالمة  ،و�سرية بيانات ال�شركة .
 - 14ن�شر الوعي بخ�صو�ص اجلوانب املتعلقة ب�إدارة املخاطر .
� - 15أي م ــهام أ�خ ــرى تقررهــا اللجنة �أو املجل�س  ،والتي يجب �أال تتــعار�ض مــع مهــام
املراقب الداخلي � ،أو ت�ؤثر على مو�ضوعيته وحياديته .
املــادة ( ) 17
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه  ،يجب �إنهاء �أعمال التدقيق
الداخل ــي لل�سن ــة املالي ــة قب ــل انته ــاء مراق ــب احل�ساب ــات اخلارجــي مـن �أعمـال التدقيـق
على ال�شركة .
املــادة ( ) 18
يجب على املراقب الداخلي �أن يرفع م�سودة تقريره للإدارة التنفـيذية (الرئي�س التنفـيذي ،
�أو املدير العام لل�شرك ــة) لإب ــداء املالحظ ــات عليهــا مــا عــدا احلــاالت املتعلقة بوجود ا�شتباه
فـي وقوع جرمية جزائية  ،والتي يجب �إبالغها مبا�شرة لأع�ضاء اللجنة  ،ورئي�س املجل�س .
املــادة ( ) 19
يجب على املراقب الداخلـي االحتفــاظ بتقاريـ ــر التدقي ــق  ،و�أوراق العم ـ ــل ملــدة ال تقـ ــل
عــن ( )10ع�شــر �سن ــوات مــن تاريــخ تقدمي التقرير النهائي على �أن تكون موثقة ب�صورة
كافـية لتظهر �أن �أعمال التدقيق الداخلي قد متت مبا يتفق مع املتطلبات التنظيمية
للإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق الداخلي ( )IPPFال�صادرة من جمعية
املدققني الداخليني ( ، )IIAوفـي �سبيل حتقيق ذلك عليه القيام بالآتي :
 - 1حفظ �أي ن�سخ �إلكرتونية من بيانات  ،ومعلومات ال�شركة التي مت احل�صول عليها
خالل مرحلة التدقيق بطريقة �آمنة �أو م�شفرة ل�ضمان عدم �إ�ساءة ا�ستخدامها ،
�أو ن�سخها ب�أي �صورة .
 - 2حفظ �أي ن�سخ ورقية من بيانات ومعلومات ال�شركة التي مت احل�صول عليها خالل
مرحلة التدقيق الداخلي فـي ملفات بطريقة �آمنة  ،بحيث يطلع عليها الأ�شخا�ص
املفو�ضون فقط .
 - 3و�ض ــع �إر�ش ــادات تف�صيليــة مكتوبــة  ،وتوفـري �أماكن حفظ �آمنة ل�ضمان االلتزام
مبا �سبق .
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الف�صــل الرابــع
وحــدة التدقيــق الداخلــي
املــادة ( ) 20
يجب على ال�شركة التي يبلغ ر�أ�س مالها املدفوع ( )5خم�سة ماليني ريال عماين ف�أكرث ،
�أن تقوم بت�شكيل وحدة للتدقيق الداخلي مكونة من مراقبني داخليني  ،وذلك مبا يتالءم
مع حجم  ،ون�شاط ال�شركة .
املــادة ( ) 21
يجــب علــى املجلــ�س تعيــني رئيـ�س وحدة التدقيق الداخلي بتو�صية مــن اللجن ــة  ،ويك ــون
للمجل�س �سلطة �إنهاء خدماته  ،وقبول ا�ستقالته بتو�صية من اللجنة .
املــادة ( ) 22
يتولـى أ�مــني �ســر املجلــ�س  -مبوافقة و�إ�شراف املجل�س  -كافة الإجراءات املتعلقة بتعيني
رئي�س وحدة التدقيق الداخلي  ،وعلى املجل�س �ضمان عدم تدخل الإدارة التنفـيذية لل�شركة
فـي �إجراءات التعيني .
املــادة ( ) 23
يحظر على وحدة التدقيق الداخلي القيام مبهام التدقيق الداخلي لأي �شركة �أخرى .
وي�ستثنى من ذلك ال�شركات التابعة لل�شركــة التــي متــار�س مهام التدقيق عليها � ،شريط ــة
�أال تكون ال�شركة التابعة �شركة م�ساهمة عامة .
كمــا ال يجــوز تعييـ ــن �أي م ــن موظفـ ــي وح ــدة التدقي ــق الداخل ــي فـ ــي ع�ضوي ــة املجلـ ــ�س ،
�أو �أي �شركـة تابعـة �أو �شقيقـة لهـا .
املــادة ( ) 24
يجب على ال�شركة �إجراء تقييم خارجي �شامل لأعمال وحدة التدقيق الداخلي مرة واحدة
على الأقل كل (� )4أربع �سنوات من خـالل جهــة خارجــية متخ�ص�صــة  -بخ ــالف مراق ــب
احل�سابات اخلارجي لل�شركة  -ممن ي�ستوفـي ال�شروط واملعايري الواردة فـي هذه ال�ضوابط ،
على �أن يتم �إجراء �أول تقييم خالل مدة ال تتجاوز �سنة من تاريخ العمل بهذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 25
يجب �أن يكون تعيني املقيم اخلارجي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )24من هذه ال�ضوابط
بقرار من املجل�س .
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املــادة ( ) 26
يجب على اللجنة مراجعة تقرير التقييم وتقدميه للمجل�س م�شفوعا بتو�صياتها  ،ويجب
الإف�صاح عن ملخ�ص لنتائج عملية التقييم كجزء من تقرير احلوكمة .
املــادة ( ) 27
يجب �أن يو�ضح تقرير التقييم ما �إذا كانت وحدة التدقيق الداخلي قد قامت منذ التقييم
الأخري بالآتي :
 - 1االلتزام بهذه ال�ضوابط والأحكام القانونية  ،والتنظيمية الأخرى املنظمة لأعمال
مهنة التدقيق الداخلي من عدمه .
 - 2االلتزام ب�أعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق
الداخلي ( )International Professional Practices Framework IPPFال�صادرة
عن جمعية املدققني الداخليني ()The Institute of Internal Auditors IIA
بالقدر الذي ال يتعار�ض فـيه مع هذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 28
لوحدة التدقيق الداخلي �أو املراقب الداخلي كافة ال�صالحيات للو�صول �إلى جميع بيانات
املوظفـني و�سجالت ال�شركة وممتلكاتها  ،ويج ــب �أن يقدم رئي�س وحدة التدقيق الداخلي
�أو املراقب الداخلي �إقرارا كتابيا للجنة  ،وللمجلــ�س مرة واحدة على الأقل كل ( )3ثالثة
�أ�شهر ي�ؤكد فـيه عدم وجود �أي قيود �أو تدخــل فـي عمل وحدة التدقيق الداخلي � ،أو عمل
املراق ــب الداخل ــي  ،و أ�نــه قــد تــم منــح الوحدة �أو املراقب الداخلي احلق فـي الو�صول غري
املقيد لكافة �أنظمة ال�شركة وبياناتها و�أي معلومات �أخرى قد تكون �ضرورية لأداء مهامه .
وفـي حال و�ضع قيود على نطاق عمل وحدة التدقيق الداخلي �أو املراقب الداخلي  ،يجب
ذكر ذلك الأمر فـي الإقرار امل�شار �إليه فـي الفقرة ال�سابقة .
املــادة ( ) 29
تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتقدمي تقاريرها لرئي�س اللجنة فـي كل النواحي الفنية
والإدارية .
املــادة ( ) 30
يتولى رئي�س اللجنة اعتماد املزايا املادية  ،والعينية املمنوحة ملوظفـي وحدة التدقيق الداخلي .
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املــادة ( ) 31
يجب على وحدة التدقيق الداخلي �إعداد دليل مكتوب  ،ومف�صل ل�سيا�سات و�إجراءات عمل
الوحدة  ،ويجب �أن تت�ضمن تلك ال�سيا�سات  ،والإجراءات كحد �أدنى  ،الآتي :
 - 1الهيكل التنظيمي للوحدة .
 - 2الو�صف الوظيفـي وامل�ؤهالت املطلوبة .
� - 3آلية رفع تقارير التدقيق من قبل موظفـي الوحدة .
 - 4منهجية التدقيق الداخلي التي تبني بو�ضوح املعايري املقبولة دوليا ومحليا التي
�سوف يتم العمل بها .
� - 5إجراءات التحقيق فـي االحتيال  ،ورفع التقارير املتعلقة بها .
� - 6إقرار اال�ستقاللية ال�صادر من قبل موظفـي الوحدة املوجه لرئي�س اللجنة .
 - 7برناجما تو�ضيحيا لعمل وحدة التدقيق الداخلي جلميع �أن�شطة ال�شركة يو�ضح
به احلد الأدنى من �إجراءات التدقيق التي يتعني عليها القيام بها لكل ن�شاط ،
و�أي �إجراءات تدقيق �أخرى مبنية على املخاطر �سوف يتم تبنيها .
 - 8املنهجية املتبعة فـي �أخذ العينات .
� - 9إجراءات متابعة  ،و�إغالق تو�صيات التدقيق .
 - 10الربامج الداخلية  ،واخلارجية ل�ضبط جودة �أن�شطة التدقيق الداخلي .
املــادة ( ) 32
يجـب على وحدة التدقيق الداخلي �إعــداد خطــة التدقيــق الداخلــي بنــاء علــى املخاط ــر
التي تتعر�ض لها ال�شركة قبل بداية ال�سنة  ،واعتمادها بوا�سطة اللجنة  ،على �أن تت�ضمن
اخلطة الآتي :
 - 1ملخ�صا لتقييم املخاطر التي مت بناء خطـة التدقي ــق املقرتح ــة عل ــى �أ�سا�سه ــا ،
�إذا كــان ال يوجد لدى ال�شركة نظام معمول به لإدارة املخاطر (Enterprise Risk
� ، )Managementأما �إذا كان يوجد لدى ال�شركة مثل ذلك النظــام  ،فـيج ــوز
ربــط خط ــة التدقيــق بالنظام وفقا لتقدير وحدة التدقيق الداخلي .
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� - 2أن تغطي ب�شكل معقول كل جوانب العمل بال�شركة وفقا لتقييم املخاطر والتقييم
املهني لوحدة التدقيق الداخلي  ،وعليها الت�أكد من تغطية اجلوانب الآتية مرة
واحدة على الأقل �سنويا :
أ�  -امل�شرتيات  ،والعقود  ،والذمم الدائنة .
ب  -الإيرادات  ،والذمم املدينة .
ج  -التعامالت مع الأطراف ذات العالقة .
د  -مراجعة مدى التزام ال�شركة باملتطلبات القانونية  ،والرقابية .
هـ  -التدقيق الداخلي على ال�شركات التابعة .
و  -مراجع ــة ال�ضواب ــط الداخلي ــة الآلي ــة املعمــول بها ل�ضــمان �أمــن  ،و�سالمة
�أنظمة تقنية املعلومات  ،وقاعدة البيانات فـي ال�شركة .
املــادة ( ) 33
يجوز �إجراء تعديالت على خطة التدقيق الداخلي بعد اعتمادها � ،شريطة �أن يكون اعتماد
التعديل من قبل اللجنة .
املــادة ( ) 34
يجب تقدمي التقرير النهائي للتدقيق الداخلي مع مالحظات الإدارة التنفـيذية وامللخ�ص
التنفـيــذي للتقري ــر مبا�شـرة بوا�سطة رئي�س وحدة التدقيق الداخلي �إلـى رئي ــ�س اللج ــنة
مــع �إر�ســال ن�سخــة منــه جلميــع �أع�ضائها  ،ورئي�س الإدارة التنفـيذية قبل (� )7سبعة �أيام
عمل على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة الذي �سيقدم فـيه هذا التقرير  ،ويجوز للرئي�س
التنفـيذي املوافقة على متديد هذه املدة بناء على طلب م�سبب من رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 35
يج ــب عل ــى رئي ــ�س وح ــدة التدقي ــق الداخل ــي تقدي ــم تقري ــر التدقيق الداخلي للجنة ،
و�إذا تطلب الأمر �إلى املجل�س مرة على الأقل كل ( )3ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 36
يكون لرئي�س وحدة التدقيق الداخلي االت�صال املبا�شر برئي�س و�أع�ضاء اللجنة ورئي�س
املجل�س  ،لطلب ما يراه من بيانات الزمة لأعمال التدقيق .
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املــادة ( ) 37
يج ــب علـى رئي�س وحدة التدقيق الداخلي التبليغ عن امل�سائل ذات الأهمية واال�ستعجال
�إلى رئي�س اللجنة � ،أو رئي�س املجل�س .
املــادة ( ) 38
فـي حالة وجود خالف فـي الر�أي بني وحدة التدقيق الداخلي  ،والإدارة التنفـيذية حول
�أي تو�صية  ،فعلى اللجنة اتخاذ القرار املنا�سب  ،و�إثبات ذلك فـي مح�ضر اجتماع اللجنة .
املــادة ( ) 39
يجب على رئي�س وحدة التدقيق الداخلي �أو املراقــب الداخلــي �إذا ك ــان مكتب ــا خارج ــيا ،
احلفاظ على �سرية املعلومات التي يتم احل�صول عليها خالل مرحلة التدقيق .
املــادة ( ) 40
يجب على رئي�س اللجنة فـي ال�شركة الت�أكد من �أن تقارير التدقيق  ،و�أوراق العمل قد
�سلمت �إلى رئي�س وحدة التدقيق الداخلي اجلديد عند �إنهاء � ،أو انتهاء خدمات رئي�س
وحدة التدقيق �إال فـي حالة التعاقد مع مكتب خارجي للقيام ب�أعمال التدقيق الداخلي ،
ففـي هذه احلالة يتعني على املكتب اخلارجي االحتفاظ بكل �أوراق �أعمال التدقيق لل�سنوات
التي كانوا يقومون خاللها ب�أعمال التدقيق الداخلي ملدة ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ
انتهاء العقد .
الف�صــل اخلامــ�س
امل�ست�شـــار القانونـــي
املــادة ( ) 41
يجب على كل �شركة �أن يكون لديها م�ست�شار قانوين  ،وذلك من خالل تعيني موظف
متفرغ بال�شركة يتمتع مب�ؤهالت وخربات قانونية منا�سبة � ،أو التعاقد مع �أحد املكاتب
القانونية املرخ�صة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 42
يتــم تعيــني �أو التعاقد مع امل�ست�شار القانوين  ،و�إنهاء خدماته  ،وقبول ا�ستقالته  ،وعزله
من قبل املجل�س .
-14-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1275

املــادة ( ) 43
يتعني على امل�ست�شار القانوين القيام باملهام والواجبات الآتية :
 - 1الت�أكد من التزام ال�شركة بكافة القوانني واللوائح والتعليمــات املعمــول بهــا ،
والأنظمة واللوائح الداخلية لل�شركة فـي حدود ما يعر�ض عليه من مو�ضوعات .
� - 2إعداد ومراجعة �أي تعديالت مقرتحة على عقد الت�أ�سيــ�س  ،والنظ ــام الأ�سا�ســي
لل�شركة مبا يتفق  ،والقوانني  ،واللوائح  ،والتعليمات املعمول بها .
 - 3املراجعة والتحقــق م ــن ا�ستيف ــاء ن�ش ــرات الإ�ص ــدار كاف ــة املتطلب ــات القانوني ــة ،
و�أن تتواف ــق مـع �أحك ــام القوان ــني  ،واللوائح املعمـول بها فـي ال�سلطنة  ،والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة  ،ولوائحها الداخلية .
� - 4إعداد ومراجعة العقود واالتفاقيات التي تدخل ال�شركة طرفا فـيها مع اجلهات
الأخرى للت�أكد من ا�ستيفائها كافة املتطلبات القانونية .
 - 5املراجع ــة والتوقي ــع علــى جــداول �أعمال اجتماعات املجل�س واجلمعيات العامة
والت�أكد من �أن �إجراءات الدعوة تتم وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة والتعليمات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 6التحقق من �إجراءات انعقاد اجتماعــات املجل ــ�س واجلمعيــات العامــة  ،وا�ستيفــاء
�أي متطلبات قانونية �أخرى واردة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 7املراجعة والتوقيع على محا�ضر اجتماعات املجل�س واجلمعيات العامة مبا ي�ؤكد
�أنها تتفق �شكال ومو�ضوعا مع القوانني  ،واللوائح املعمول بها  ،والنظام الأ�سا�سي
لل�شركة  ،ولوائحها الداخلية .
 - 8املراجعة والتوقيع على ا�ستمارات الرت�شيح لع�ضوية املجل�س  ،والت�أكد من ا�ستيفائها
كافة املعلومات  ،والبيانات املطلوبة .
 - 9التحقق من �أن �إجراءات عملية انتخاب �أع�ضاء املجل�س تتم وفقا للقوانني واللوائح
املعمول بها .
 - 10مراجع ــة الو�سائ ــل املو�ضوعة حلماية �أ�صول ال�شركة  ،وحقوق ال�شركة فـي هذه
الأ�صول .
� - 11إبداء الر�أي القانوين فـي احلاالت واملو�ضوعات الأخرى التي حتال �إليه من قبل
�إدارة ال�شركة .
� - 12أي مهام �أو واجبات �أخرى يقررها املجل�س .
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