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الهيئــة العامـــة ل�ســـوق املــال
قـــرار
رقـــم 2018/8
ب�إ�صدار الئحة �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات
ا�ستنادا �إلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
و�إلى قانون تنظيم مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/77
و�إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من ربيـــع الأول 1440هـ
املوافـــــق  26 :من نوفمبـــــــــــر 2018م
يحيـى بن �سعيــد بن عبداللـه اجلابــري
رئي ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحة �ضوابط اعتماد مراقبي احل�سابات
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 الهيئــة :الهيئة العامة ل�سوق املال .
 الوزارة :وزارة التجارة وال�صناعة .
 الرئي�س التنفـيذي :الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
 مراقب احل�سابات :مكتب تدقيق احل�سابات املرخ�ص له من قبل الوزارة واملعتمد من قبل الهيئــة  ،وفقــا
لأحكام هذه الالئحة ملراقبة ح�سابات ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة .
 امل�ؤ�س�ســات :امل�ؤ�س�سـ ــات الت ــي يتجــاوز حجم مبيعاتها �أو �إيراداتها ( )2000000مليوين ريال عماين ،
�أو يتجاوز �صافـي حقوق ملكيتها مليون ريال عماين  ،واخلا�ضعة لرقابة الهيئة .
املــادة ( ) 2
يعد بالهيئة �سجل خا�ص العتماد مراقبي احل�سابات  ،ويجب على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
اخلا�ضعة لرقابة الهيئة تعيني مراقب ح�سابات من بني املعتمدين فـي هذا ال�سجل .
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الف�صــل الثانــي
�ضوابـط االعتمـاد و�إجراءاتـه
املــادة ( ) 3
ي�شرتط العتماد مراقب احل�سابات  ،توافر الآتي :
� - 1أال تقل خربته العملية فـي جمال تدقيق احل�سابات عن ( )5خم�س �سنوات .
� - 2أن يتمت ــع بالكف ــاءة املهن ــية والفني ــة املنا�سب ــة  ،وال�سمعـة احل�سنـ ــة فـ ــي جمـ ــال
التدقيق  ،و�أال يكون قد حرم من ممار�ســة املهن ــة � ،أو �ص ــدرت �ضده �أي ج ــزاءات
ناجتة عن ارتكابه �أخطاء مهنية � ،أو خمالفات قانونية .
� - 3أال يقل عدد العاملني لديه عن ( )5خم�سة  ،منهم �شريك مهني واحد على الأقل ،
على �أن تتوافر فـي كل منهم ال�شروط الآتية :
أ� � -أن يكون مقيدا فـي جدول املحا�سبني  ،واملراجعني لدى الوزارة .
ب � -أن يكون حا�صال على �شهادة املحا�سب القانوين .
ج � -أن يكون متفرغا للعمل فـي مكتب تدقيق احل�سابات .
د � -أن تتوافـر لــدى ( )3ثالثــة منه ــم (مبــن فـيهم ال�شريك) خربة ال تقل عن ()10
ع�شر �سنوات فـي جمال التدقيق بعد ح�صولهم على امل�ؤهل املهني .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب االعتماد �إلى الهيئة على النموذج املعد لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
� - 1شهادة ال�سجل التجاري ملراقب احل�سابات .
 - 2ترخي�ص �ساري املفعول مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة .
 - 3قائمة ب�أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع  ،ومناذج التواقيع .
 - 4قائمة ب�أ�سماء ال�شركاء  ،والعاملني املهنيني لدى مراقب احل�سابات  ،وم�ؤهالتهم
العلمية  ،واملهنية  ،وخرباتهم العملية .
 - 5عدد العمالء الذين مت التدقيق فـي ح�ساباتهم وقت تقدمي الطلب .
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 - 6بيان باللوائح وال�سيا�سات الداخلية ملكتب تدقيق احل�سابــات  ،والأنظمــة الفنيــة
التي ي�ستخدمها .
 - 7ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر .
� - 8أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
املــادة ( ) 5
تتولى الهيئة درا�سة طلب االعتماد  ،وت�صدر قرارها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
ا�ستيفاء كافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة  ،ويعد م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب .
املــادة ( ) 6
ي�صدر االعتمــاد مل ــدة (� )2سنتـني بعــد �ســداد الر�سم املقرر  ،ويجوز جتديده بالإجراءات
وال�شروط ذاتها  ،علــى �أن يقــدم طلــب التجدي ــد خ ــالل ( )30الثالث ــني يوم ــا ال�سابق ــة
على انتهاء االعتماد .
املــادة ( ) 7
ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :
م
1
2
3

مـقدار الر�سـم بالريـال العمانـي
الر�ســـم
( )100مائة
درا�سة طلب اعتماد مراقب احل�سابات
(� )1000ألف
اعتماد مراقب احل�سابات
(� )1000ألف
جتديد اعتماد مراقب احل�سابات
الف�صــل الرابــع
التزامــات مراقــب احل�سابــات
املــادة ( ) 8

يلتزم مراقب احل�سابات بالآتي :
 - 1تقدمي اخلدمات التي تقت�ضيها طبيعة التدقيق  ،وعدم تقدمي �أي خدمات �إ�ضافـية ،
�أو خدمات من �ش�أنها الت�أثري على ا�ستقالليته � ،أو حياده .
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 - 2مراجعة تفا�صيل خطة عمله  ،ونتائج عملية التدقيق مع جلنة التدقيق بال�شركة
�أو امل�ؤ�س�سة  ،والتـي تلتــزم بتمكينــه مــن االطــالع الكامل على جم ــيع امل�ستنـ ــدات
الالزمة لتنفـيذ مهام التدقيق .
 - 3مراعاة عدم جتاوز الن�سبة بني العاملني املهنـيني لديــه  -مبن فـيهــم ال�شرك ــاء -
وعمالئه  ،احلدود الآتية :
�أ  )10( -ع�شرة عمالء فقط من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لكل عامل مهني لديه خربة
ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات بعد احل�صول على امل�ؤهل .
ب � )7( -سبعة عمالء فقط من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لكل عامــل مهنـي لديـه خربة
ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بعد احل�صول على امل�ؤهل .
 - 4مناق�شة تو�صياته مع جلنة التدقيق بال�شركة �أو امل�ؤ�س�سـة قــبل رفــع احل�سابــات
ال�سنوية �إلى جمل�س �إدارة ال�شركة التخاذ القرار ب�ش�أنها .
� - 5إبالغ جمل�س �إدارة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة  ،وامل�ساهمني فـي اجلمعية العامـة العادية
ال�سنوية ب�أي �أمور ذات �أهميــة  ،كتــلك املتعلقــة مبــدى مالءمــة وفاعليــة �أنظمة
الرقابة الداخلية املعمول بهـا  ،ومدى مقدرة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة على اال�ستمرار
فـي مزاولة �أعمالها .
� - 6إبالغ جمل�س �إدارة ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة عن �أي مخالفات للقوانني واللوائح املعمول
بهــا  ،والنظــام الأ�سا�ســي لل�شرك ــة �أو امل�ؤ�س�ســة  ،و�إبالغ الهيئة  ،واجلمعية العامة
العادية ال�سنوية  ،فـي حال وجود مخالفات ج�سيمة .
 - 7الت�أكد من تنفـيذ الطرف ذي العالقة لكافة التزاماته املتعلقة باملعامــلة املاليــة
التي كان طرفا فـيها  ،طبقا ملعايري املحا�سبة الدولية .
� - 8إخط ــار الهيئ ــة ع ــند فقــد �أحــد �شــروط االعتمــاد املن�صـو�ص عليها فـي املادة ()3
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 9
تكون مدة عمل مراقب احل�سابات �سنة مالية واحدة  ،ويجوز جتديدها مبا ال يجاوز ()4
�أربع �سنوات مالية متتالية  ،وال يجوز بعد انتهاء هذه املدة التعامل مع مراقب احل�سابات
ذاته �إال بعد م�ضي (� )2سنتني ماليتني .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1270

املــادة ( ) 10
يجب على مراقب احل�سابات عند �إلغاء اعتماده  ،اال�ستمرار فـي ممار�سة مهامه �إلى حني
انعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية لل�شركة  ،ويجوز له التقدم �إلى الهيئة بطلب �إعادة
االعتماد وفقا لل�شروط  ،والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يجوز للهيئة مراجعة �أعمال مراقب احل�سابات املعتمد للت�أكد مــن �أن تدقيــق احل�سابــات
مت وفقا ملعايري املحا�سبــة الدولي ــة  ،وال�سيا�ســات والإجـراءات اخلا�صة ب�ضبــط اجلــودة ،
ومتطلبات الإف�صاح ال�صادرة من الهيئة .
الف�صـــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 12
مع عدم الإخالل باجلزاءات املقررة قانونا  ،يجوز للرئي�س التنفـيذي فـي حالــة مخالفــة
�أحكام هذه الالئحة  ،توقيع �أحد اجلزاءات الآتية :
 - 1الإنذار .
� - 2إنذار عام ين�شر فـي ال�صحف املحلية .
 - 3وقف عمل مراقب احل�سابات لفرتة زمنية محددة عن تدقيق ح�سابات ال�شركات
اخلا�ضعة لرقابة الهيئة .
� - 4إلغاء اعتماد مراقب احل�سابات من �سجالت الهيئة  ،والتو�صية �إلى جمل�س �إدارة
ال�شركــة للدع ــوة �إلى جمعية عامة عادي ــة � ،أو جمعي ــة ال�شركاء لتعيني مراقب
ح�سابات �آخر .
وللرئي ــ�س التنفـي ــذي �إحال ــة مراق ــب احل�سابــات املخالف �إلى الــوزارة  ،للنظــر فـي �شطبه
من �سجل املحا�سبني واملراجعني .

