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مقدمة
تعد اجلمعيات العامة السلطة العليا يف اهليكل التنظيمي لشركات املساهمة ،وهي
حلقة الوصل بني مساهمي تلك الشركات وبني إداراتها .وميثل اجتماع اجلمعية
العامة اجلسر الذي مي ّكن املساهم من الوصول إىل معرفة كل ما يتعلق بشركة
املساهمة اليت ميلك فيها أسهما  ،والطريقة اليت حيق للمساهم من خالهلا مناقشة
جملس إدارة الشركة يف كل ما هو مدرج يف جدول األعمال والتصويت عليه.
ويأتي إصدار هذا الكتيب استكماال للدور التوعوي الذي تقوم به اهليئة العامة لسوق
املال وحرصا منها على حتقيق التفاعل بني املساهمني وإدارات شركات املساهمة
العامة ،ويتناول الكتيب األحكام العامة للجمعيات ،وأنواعها واختصاص كل نوع
منها والنصاب القانوني النعقاد كل منها وآليات اختاذ القرارات فيها ،باإلضافة إىل
مسؤوليات أمني السر واملستشار القانوني.
وتود اهليئة أن توجه عناية القارئ الكريم بأن هذا الدليل ال يشكل مرجعا نهائيا
لإلجراءات واملسؤوليات القانونية املرتتبة على اجلمعيات العامة ،األمر الذي يعين
ضرورة الرجوع إىل املراجع األصلية للقوانني واللوائح واألنظمة ذات العالقة.
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أو ً
ال  -:تعريف اجلمعية العامة
اجلمعية العامة هي أعلى سلطة بالشركة ،وتتكون من مجيع املساهمني الذين
ميتلكون أسهما فيها حتى موعد انعقاد اجلمعية ،ويشرتط القانون لصحة انعقادها
نصابا قانونيا ال جيوز أن تقل عنه ،ولكل مساهم احلق يف حضور اجلمعية العامة
والتصويت على قراراتها.

ثانياً  -:األحكام العامة

 -1إجراءات الدعوة إىل اجلمعية العامة :

أ) يعترب جملس إدارة الشركة املسؤول األول عن الدعوة النعقاد اجلمعية العامة ،وإذا
ختلف اجمللس عن هذا الواجب فعلى مراقيب حسابات الشركة دعوتها لالنعقاد،
وجيب أن يرأس اجلمعية رئيس جملس اإلدارة أو نائبه عند تعذر حضور الرئيس،
وإذا متت الدعوة من قبل مراقيب احلسابات فعليهم تعيني رئيس للجمعية.
ب) ال تكون الدعوة صحيحة ما مل تشتمل على جدول األعمال .وجيب نشر إعالن
الدعوة للجمعية – بعد اعتماده من اهليئة العامة لسوق املال – يف صحيفتني
يوميتني ملرتني متتاليتني على األقل وذلك قبل االجتماع بأسبوعني على األقل.
ج) جيب أن ترسل الدعوة إىل كل مساهم بالربيد العادي أو تسلم إليه أو إىل ممثله
باليد مقابل توقيعه وذلك أيضا قبل املوعد احملدد لالجتماع بأسبوعني على األقل.
د) جيب أن ترسل نسخة من امليزانية وتقرير جملس اإلدارة وتقرير مراقب احلسابات
إىل كل مساهم رفق الدعوة اليت توجه إليه.
هـ) جيب إخطار اهليئة العامة لسوق املال مبوعد انعقاد اجلمعية ،وللهيئة إيفاد مراقب
حلضور االجتماع واإلشراف على اإلجراءات املتعلقة به والتحقق من اتفاق ما يتخذ
من قرارات مع القانون.
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و) جيب إيداع حمضر اجتماع اجلمعية يف اهليئة موقعا من أمني السر ومعتمدا من
رئيس االجتماع ومراقب احلسابات واملستشار القانوني وذلك خالل مخسة عشر
يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية.
ز) اإلفصاح عن القرارات اليت اختذتها اجلمعية العامة للشركة فورا وقبل بدء
التداول بوقت كاف.

 -2حقوق املساهمني يف اجلمعيات العامة :

• حضور اجلمعيات العامة  ،وله احلق يف التصويت على القرارات املتخذة.
•أن يوكل خطيا أي شخص يراه مناسبا لينوب عنه حلضور اجتماع اجلمعية
والتصويت على قراراتها .وال يشرتط أن يكون الوكيل من مساهمي الشركة إال
إذا نص نظام الشركة على ذلك.
•االطالع على حمضر اجتماع اجلمعية يف مركز عمل الشركة الرئيسي.
•مراجعة احملكمة املختصة خالل
مخس سنوات من انعقاد اجلمعية
العامة لتقضي ببطالن أي قرار
من قرارات اجلمعية واعتباره
كأن مل يكن إذا كان قد اختذ
باملخالفة ألحكام القانون أو أحكام نظام الشركة
أو نظامها الداخلي إن وجد أو بواسطة الغش أو
إساءة استعمال السلطة من أي كان.
•ميكن جمللس إدارة اهليئة العامة لسوق املال وقف قرارات اجلمعية بناء على أسباب
جدية يبديها عدد من املساهمني ميلكون على األقل  %5من أسهم الشركة  ،إذا
كانت قد صدرت لصاحل فئة معينة من املساهمني أو لإلضرار بهم أو جللب نفع
خاص ألعضاء جملس اإلدارة أو غريهم.
اجلمعيات العامة
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ثالثاً :أنواع اجلمعيات العامة واختصاصاتها

 -1اجلمعية العامة التأسيسية

تعريفها :

هي اجلمعية اليت تنعقد ملرة واحدة يف عمر الشركة ،وتتم الدعوة إليها من قبل
املؤسسني خالل ثالثني يوما من انتهاء مدة االكتتاب األولي العام.

اختصاصاتها :

ختتص اجلمعية العامة التأسيسية بالنظر يف كافة األمور املتعلقة بتأسيس شركات
املساهمة ،ومن أهمها:
 -1اعتماد تقرير املؤسسني حول إجراءات التأسيس والنفقات املدفوعة لتأسيس
الشركة.
 -2اعتماد النظام األساسي للشركة أو تعديله.
 -3انتخاب أعضاء أول جملس إدارة للشركة.
 -4تعيني أول مراقب حسابات للشركة.

نصابها القانوني :

•ال تكون اجلمعية العامة التأسيسية قانونية إال إذا حضر االجتماع شخـصيا أو
بالوكالـة مساهمون ميثلون ثالثة أرباع رأمسال الشركة على األقل.
•إذا مل يتوفر هذا النصاب القانوني تتم الدعوة إىل مجعية ثانية ملناقشة جدول
األعمال ذاته ،وتتم دعوة املساهمني إىل اجلمعية الثانية بالطريقة ذاتها اليت مت
بها دعوتهم إىل أول مجعية ،وذلك قبل املوعد احملدد للجمعية الثانية باسبوعني
على األقل .وتكون قرارات اجلمعية الثانية قانونية إذا حضر هذا االجتماع شخصيا
أو بالوكالة مساهمون ميثلون أكثر من نصف رأمسال الشركة شرط أن يعقد
هذا االجتماع خالل ستة أسابيع من تاريخ اجلمعية األوىل.
•تتخـذ اجلمعية العامة التأسيسية قراراتها بأكـثرية ثـالثة أرباع األصوات اليت
اقرتعـت بشأن قرار معني بشرط أن ينال هذا القرار دائما أصواتا تزيد على نصف
أسهم رأمسال الشركة.
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 -2اجلمعية العامة العادية السنوية

تعريفها :

هي اجلمعية اليت جيب أن تنعقد خالل ثالثة
أشهر من نهاية السنة املالية للشركة.

اختصاصاتها :

تطرق قانون الشركات التجارية إىل احلد األدنى من االختصاصات اليت جيب أن
يتضمنها جدول أعمال اجلمعية العامة العادية السنوية وهي -:
 -1دراسة تقرير جملس اإلدارة واملوافقة عليه.
 -2دراسة تقرير مراقب احلسابات واملوافقة على امليزانية العمومية وحساب األرباح
واخلسائر.
 -3دراسة تقرير توزيع أنصبة األرباح  ،على أن ال توزع هذه األنصبة إال من األرباح
الصافية أو من احلسابات االحتياطية االختيارية.
 -4انتخاب أعضاء جملس اإلدارة يف حال انتهاء مدة أحدهم أو مجيعهم أو يف حال شغور
مركز يف اجمللس.
 -5تعيني مراقيب حسابات الشركة للسنة املالية التالية .

نصابها القانوني :

•ال تكون اجلمعية العامة العادية السنوية قانونية إال إذا حضر االجتماع شخصيا أو
بالوكالة مساهمون ميثلون نصف رأمسال الشركة على األقل.
•تتخذ اجلمعية العامة العادية السنوية قراراتها باألكثرية النسبية لألصوات اليت
اقرتعت بشأن قرار معني.
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 -3اجلمعية العامة العادية

تعريفها :

هي اجلمعية اليت ميكن أن يدعو إليها جملس اإلدارة يف أي وقت ،أو عندما يوجب
القانون أو نظام الشركة ذلك ،أو بناء على طلب مساهم أو أكثر ميلكون ربع رأمسال
الشركة على األقل.

اختصاصاتها :

تنظر وتبت جبميع األمور اليت ال يعود أمر البت بها حصرا ،عمال بالقانون أو نظام
الشركة ،إىل جملس اإلدارة أو اجلمعية العامة غري العادية.

نصابها القانوني :

•ال تكون اجلمعية العامة العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع شخصيا أو
بالوكالة مساهمون ميثلون نصف رأمسال الشركة على األقل.
•إذا مل يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إىل مجعية ثانية ملناقشة جدول األعمال ذاته،
وتتم الدعوة إىل اجلمعية الثانية بالطريقة ذاتها اليت متت بها دعوة املساهمني إىل
أول مجعية ،وذلك قبل املوعد احملدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على األقل.
تكون قرارات اجلمعية الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم املمثلة ،شرط أن
تعقد هذه اجلمعية خالل شهر واحد من تاريخ اجلمعية األوىل.
•تتخذ اجلمعية العامة العادية قراراتها باألكثرية النسبية لألصوات اليت اقرتعت
بشأن قرار معني.

 -4اجلمعية العامة غري العادية

تعريفها :

هي اجلمعية اليت ال تنعقد إال يف حاالت معينة نص عليها قانون الشركات التجارية
صراحة أو النظام األساسي للشركة .
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اختصاصاتها :

ختتص اجلمعية العامة غري العادية باآلتي:
 -1تعديل النظام األساسي للشركة.
 -2زيادة رأمسال الشركة.
 -3ختفيض رأمسال الشركة .
 -4إصدار السندات.
 -5شراء الشركة ألسهمها مبا ال جياوز  %10من رأمساهلا.
 -6اختاذ قرار حبل الشركة أو تصفيتها.
 -7اختاذ قرار االندماج .
 -8شراء وبيع االصول .
 -9زيادة رأمسال الشركة عن طريق األكتتاب اخلاص.
 -10أية أمور أخرى ينص عليها القانون.
اجلمعيات العامة
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نصابها القانوني :

•ال تكون اجلمعية العامة غري العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع شخصيا أو
بالوكالة مساهمون ميثلون ثالثة أرباع رأمسال الشركة على األقل .
•إذا مل يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إىل مجعية ثانية ملناقشة جدول األعمال ذاته،
وتتم دعوة املساهمني إىل اجلمعية الثانية بالطريقة ذاتها اليت مت بها دعوتهم إىل
أول مجعية ،وذلك قبل املوعد احملدد للجمعية الثانية باسبوعني على األقل .وتكون
قرارات اجلمعية الثانية قانونية إذا حضر هذا االجتماع شخصيا أو بالوكالة
مساهمون ميثلون أكثر من نصف رأمسال الشركة شرط أن يعقد هذا االجتماع
خالل ستة أسابيع من تاريخ اجلمعية األوىل.
*تتخذ اجلمعـية العامة غري العادية قراراتها بأكـثرية ثالثة أرباع األصوات اليت
اقرتعت بشأن قرار معني بشرط أن ينال هذا القرار دائما أصواتا تزيد على نصف
أسهم رأمسال الشـركة.
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رابعاً  :مسؤوليات أمني السر :
 -1أن يقوم بإعداد احملضر باللغة العربية.
 -2أن يدون باحملضر كل نقاش يتم تداوله يف االجتماع.
 -3أن يستعني بأداة تسجيل إذا مل يكن سريعا يف الكتابة.
 -4أن يستعني باملستشار القانوني أو مراقب احلسابات كل يف جمال اختصاصه يف
حالة عدم فهم أي سؤال أو مصطلح يتم طرحه يف االجتماع.
 -5أال يدون يف احملضر أية مواضيع خارجة عن جدول أعمال اجلمعية أو بعد نهاية
االجتماع.
 -6أن يعد احملضر وفق النموذج املعد من قبل اهليئة.
 -7أن يراجع مسودة حمضر االجتماع مع أعضاء جملس اإلدارة واملستشار القانوني
ومراقب احلسابات قبل عرضها على مراقب اهليئة.
 -8أن يقوم بإعداد احملضر بنفسه.
 -9أن يقوم مبراجعة اهليئة بنفسه سواء عند تقديم املسودة األوىل او عند أخذ التوقيع
النهائي.
 -10أن يقوم بإيداع حمضر االجتماع لدى اهليئة خالل مخسة عشر يوما من تاريخ
انعقاد اجلمعية العامة.

اجلمعيات العامة
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خامساً :مسؤوليات املستشار القانوني
 -1أن يقدم إقرارا جبدول األعمال يفيد بأن بنود إعالن الدعوة تتفق مع القوانني
واللوائح املعمول بها ،وأنه قد حتقق من صحة تلك البنود قبل اعتماد إعالن الدعوة
وخاصة فيما يتعلق بانتخابات جملس اإلدارة ومكافآت أعضاء اجمللس.
 -2التأكد من صحة البيانات املدرجة باستمارة الرتشيح والتوقيع على صحة ما جاء
بها.
 -3حضور اجتماع اجلمعيات العامة قبل موعد االجتماع بوقت كاف حتى يتسنى له
اإلشراف على إجراءات انعقاد اجلمعية العامة.
 -4فحص تفاويض احلضور للجمعية والتأكد من مطابقة توقيع املفوض مع املستند
الرمسي املرفق مع التفويض.
 -5التأكد من أن مجيع األسهم احلاضرة واملمثلة واليت حضرت يف املوعد احملدد
النعقاد اجلمعية قد أدخلت يف نظام حصر النصاب القانوني قبل البدء يف االجتماع،
والتأكيد على املختصني بالشركة بعدم احتساب أو إدخال أية أسهم ترد بعد
إعالن النصاب القانوني.
 -6اإلعالن عن اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجلمعية العامة للمساهمني.
 -7التأكد من أن اجلمعية العامة يرأسها رئيس جملس اإلدارة أو نائبه فقط.
 -8التأكد من حضور مراقب حسابات الشركة قبل البدء يف االجتماع.
 -9التأكد من تعيني أمني سر اجلمعية قبل البدء مبناقشة جدول أعماهلا.
 -10عدم السماح للجمعية مبناقشة املواضيع اخلارجة عن نطاق جدول األعمال.
 -11الرد على أية استفسارات قانونية يطرحها املساهمون أو أعضاء جملس اإلدارة يف
اجلمعية العامة.
 -12التأكد من عدم االنتقال إىل البند التالي من جدول األعمال قبل تصويت املساهمني
على البند الذي قبله.
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 -13التأكد من عدم مناقشة أي من بنود جدول األعمال بعد أن مت التصويت عليه من
قبل املساهمني.
 -14التأكد من أن مراقب حسابات الشركة الذي مت تعيينه من قبل اجلمعية للسنة
املالية القادمة مل يكمل أربع سنوات متتالية من تعيينه.
 -15التأكد من أن عملية التصويت النتخاب أعضاء جملس اإلدارة تتم بطريقة
قانونية وصحيحة وذلك من خالل مطابقة األصوات املوجودة ببطاقة التصويت
والتفاويض اليت حيملها املشرتكون يف عملية التصويت.
 -16إعالن نتيجة أمساء املرتشحني الفائزين يف االنتخابات.
 -17اعتماد حمضر االجتماع مبا يفيد بأن القرارات املتخذة يف اجلمعية تتفق مع أحكام
قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة ونظامها الداخلي.

اجلمعيات العامة
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سادساً  :دور اهليئة العامة لسوق املال يف تنظيم اجلمعيات العامة
*وضع الضوابط واللوائح الالزمة النعقاد اجلمعيات العامة وتعميمها على مجيع
الشركات ،وحتديثها .
*تنظيم اجلدول الزمين ملواعيد انعقاد اجلمعيات العامة .
*التصديق على جدول أعمال اجلمعيات العامة ،وإعالن الدعوة املقرتح نشره
يف الصحف اليومية بعد اعتماده من رئيس جملس االدارة واملستشار القانوني،
ومراقب احلسابات مبا يفيد مطابقته للوائح املعمول بها.
*حضور اجلمعيات العامة للتأكد من أن إجراءات انعقادها والقرارات املتخذة فيها
تتماشى مع القوانني املعمول بها.
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*متابعة قيام الشركة باإلفصاح عرب موقع سوق مسقط لألوراق املالية عن
القرارات املتخذة يف اجلمعية .
*التصديق على حماضر اجتماعات اجلمعيات العامة بعد التأكد من اعتمادها
من رئيس اجلمعية واملستشار القانوني ومراقب احلسابات وامني السر ،وتوجيه
الشركة بتزويد كل من سوق مسقط لالوراق املالية ووزارة التجارة والصناعة
وشركة مسقط للمقاصة واإليداع بنسخ مصدقة من هذه احملاضر.

سابعاً  :نصائح هامة للمساهم للمشاركة الفعالة يف اجلمعيات
 -1احرص على حضور اجلمعيات العامة للشركات اليت تساهم فيها .
 -2اطلع على جدول أعمال اجتماع اجلمعية املرسل إليك ومرفقاته  ،وادرس جيدا
املواضيع املدرجة به قبل احلضور للجمعية.
 -3كن موضوعيا وعمليا يف مناقشاتك أثناء اجلمعية  ،وال
ترتدد يف االستفسار من اجلمعية عن كل ما هو غري واضح
خبصوص جدول األعمال.
 -4اقرأ بعناية التقارير الصادرة من جملس اإلدارة ومراقيب
حسابات الشركة وناقشهم فيها.
 -5مارس حقك يف التصويت على القرارات باملوافقة أو عدمها
حسب ما تراه مناسبا.
 -6كن حريصا على انتخاب العضو الكفء يف جملس إدارة
الشركة .
 -7تابع باستمرار املوقع االلكرتوني لسوق مسقط لألوراق املالية
 www.msm.gov.omلالطالع على مجيع إفصاحات الشركات وأهم األخبار .
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ثامناً  :أخطاء شائعة
 -1مطالبة رئيس اجلمعية املساهمني احلاضرين باملوافقة مرة واحدة على مجيع بنود
جدول األعمال .
 -2قراءة مجيع بنود جدول األعمال دون إعطاء فرصة للنقاش.
 -3عدم إعالن النصاب القانوني النعقاد اجلمعية.
 -4اإلفصاح يف اجلمعية عن األخبار والقرارات اجلوهرية
للشركة من دون إدراجها يف املوقع االلكرتوني لسوق مسقط
لألوراق املالية.
 -5مشاركة عضو جملس اإلدارة يف التصويت على البنود اليت
يكون هو طرفا فيها أو اليت تكون له مصلحة فيها .
 -6البدء يف االجتماع دون تعيني أمني السر.
 -7عدم قيام رئيس اجلمعية بتوفري املعلومات والبيانات للحاضرين  ،والطلب منهم
االتصال بالشركة للحصول عليها.
 -8إجراء انتخابات للمجلس دون تعريف املساهمني بأمساء املرشحني اجلدد .
 -9الطلب من ممثل اهليئة العامة لسوق املال قراءة بنود جدول األعمال أو إعالن
نتيجة التصويت على أي من تلك البنود .
 -10مطالبة ممثل اهليئة بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني النعقاد اجلمعية.
 -11قيام الشركة بأعمال املستشار القانوني يف استالم ومراجعة تفاويض احلضور من
املساهمني ومجع النصاب القانوني .
 -12قيام شخص غري مؤهل من قبل الشركة مبراجعة اهليئة العتماد جدول األعمال
وغياب دور املستشار القانوني .
 -13عدم االلتزام بتوفري املرفقات اخلاصة بالتفاويض املوكلة ألشخاص عن املساهمني
أو الورثة أو حسابات العهدة.
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 -14عدم التقيد ببنود جدول األعمال.
 -15الطلب من مندوب اهليئة إبداء الرأي يف املوضوعات اليت يتم تداوهلا يف اجلمعية.
 -16اخللط بني البنود اليت ختص اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية.
 -17احلصول على موافقة اجلمعية على الصفقات اليت تتم بني أعضاء جملس األدارة
واملديرين التنفيذين ومع الشركة بعد انعقاد الصفقة وليس قبلها.

ملزيد من املعلومات نرجو عدم الرتدد يف االتصال بنا على األرقام اآلتية:
24823212
24823203
24823207
24823175
24823180
أو مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني info@cma.gov.om :

اجلمعيات العامة
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تعميم
رقم (خ2011/1/م)
املحرتمون
األفاضل /املدراء العامني
بالرشكات العاملة يف مجال األوراق املالية
تحية طيبة وبعد،
تلقت الهيئة العامة لسوق املال عددا من االستفسارات بشان آلية تفعيل القرار اإلداري رقم
خ 2010/51/الصادر بتاريخ  23نوفمرب2010م ،بشان تنظيم التفويض لحضور اجتامع الجمعيات
العامة والتصويت عىل قراراتها وذلك فيام يختص بحسابات العهدة.
ووفق مقتضيات الالئحة التنفيذية لقانون سوق راس املال ،فإن العقد املربم بني الرشكة املرخصة
بإدارة حسابات العهدة والعميل هو الذي يوضح الطرف املخول بحضور اجتامعات الجمعية العامة
والتصويت عىل قراراتها  ،فإذا ما كانت الرشكة املرخصة متلك حق إدارة حسابات العهدة ،فيجب عليها
أن تثبت ذلك يف رسالة تصدر منها بعدد األسهم التي يف الحساب وعدد األسهم التي متلك الرشكة
حق الحضور والتصويت نيابة عن عمالئها ،عىل أن يرفق بها بطاقة الدعوة الصادرة من رشكة مسقط
للمقاصة واإليداع.
أما إذا احتفظ العميل بحق حضور اجتامع الجمعيات العامة ،فعىل الرشكة مديرة الحساب ان
تزوده برسالة موضحا بها عدد األسهم التي ميلكها يف حساب العهدة.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام والتقدير.
يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
الرئيس التنفيذي
صدر يف  10 :صفر  1431هـ
املوافق  15 :يناير 2010م
اجلمعيات العامة
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تعميم
رقم (خ)2011/4/
األفاضل  /رؤساء مجالس اإلدارة واملدراء العامني
رشكات املساهمة العامة وصناديق االستثامر

املحرتمني

تحية طيبة وبعد،
املوضوع :مواعيد انعقاد الجمعيات العامة
الحظت الهيئة العامة لسوق املال من خالل انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية لرشكات
املساهمة العامة وصناديق االستثامر أن توقيت بعض الجمعيات كان يف الفرتة الصباحية وخصوصا
خالل فرتة التداول ،وحيث أن عقد هذه الجمعيات يف فرتة التداول قد يتسبب يف تغيري سجل
املساهمني وقت انعقاد الجمعية األمر الذي يشكل صعوبة يف تحديد الشخص املستحق لألرباح
املقررة من قبل الجمعية ،ومن ميتلك حق التصويت يف الجمعية.
وتالفياً للصعوبات املذكورة ولضامن ثبات املساهمني وقت انعقاد الجمعية فإن الهيئة توجه عناية
الرشكات إىل عدم عقد أيه جمعية خالل الفرتة الصباحية  ،ولن يتم اعتامد أي إعالن دعوة ألي رشكة
يف حال تضمن اإلعالن عقد الجمعية قبل الساعة الثالثة ظهرا.
كام توجه الهيئة عناية رشكات املساهمة العامة وصناديق االستثامر أثناء صياغة إعالن الدعوة
االستعانة بالنامذج املدرجة عىل موقع الهيئة العامة لسوق املال عىل العنوان اآليت
www.cma.gov.om
آملني تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام والتقدير.
صدر يف  27 :صفر  1431هـ
املوافق  1 :فرباير 2010م
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يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
الرئيس التنفيذي

تعميم
رقم (خ)2010/9/
املحرتمون
األفاضل  /املدراء العامني
بالرشكات العاملة يف مجال األوراق املالية
تحية طيبة وبعد،
تالحظ للهيئة العامة لسوق املال من خالل انعقاد موسم الجمعيات العامة لرشكات املساهمة العامة
لهذا العام ،تقلص حضور املساهمني املسجلني تحت حسابات العهدة أو من ميثلهم ،وال ريب أنكم
تدركون األهمية القصوى الجتامعات الجمعيات العمومية وحضور أكرب عدد من املساهمني للمشاركة
يف اتخاذ القرارات الخاصة برشكتكم.
وحيث أن الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال الصادرة بالقرار رقم ( )1/2009حددت حق إدارة
حسابات العهدة للرشكة املرخصة بنشاط الوساطة أو دارة محافظ األوراق املالية أو التمويل الهاميش،
فيام عدا فروع الرشكات األجنبية ،وأوجبت عليها اإللتزام بالعديد من املتطلبات القانونية التي تحفظ
حقها وحق العميل املسجل لديها تحت حسابات العهدة ،ومن ذلك رضورة إبرام عقد مكتوب بني
الرشكة والعميل ،عىل أن يحدد به األتعاب التي تحصل عليها الرشكة ،ومكان االحتفاظ باألوراق
املالية ،والتقارير التي ترسلها للعميل ،وأسس توزيع األوامر بني العمالء يف حالة تنفيذ األوامر
املجمعة ،وإجراءات التعامل مع توزيعات األرباح واألسهم املجانية ومامرسة حق األفضلية ،وحضور
الجمعيات وحق التصويت وإدارة حسابات العهدة.
وعليه تؤكد الهيئة عىل رضورة إبراز بيان يف العقد يوضح الطرف املختص بحضور اجتامعات الجمعية
العامة ،وأن تلتزم الرشكة العاملة بالحضور نيابة عن العميل إذا كانت مفوضة بذلك أو أن تلتزم
بتسليم الدعوات للمساهم يف حال احتفاظه بحق الحضور.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام والتقدير.
صدر يف  3 :جامدي الثانية  1431هـ
املــــوافق  17 :مايـــو  2010م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
الرئيس التنفيذي
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قرار إداري
رقم (خ)2010/ 51 /
بتنظيم التفويض لحضور اجتامع الجمعيات العامة
والتصويت عىل قراراتها
استنادا إىل قانون الرشكات التجارية رقم ،74/4
وإىل قانون سوق رأس املال الصادر باملرسوم السلطاين رقم ،98/80
وبناء عىل ما تقتضيه املصلحة العامة.
تقـــرر
املادة األوىل  :يجب أن يكون التفويض لحضور اجتامع الجمعيات العامة والتصويت عىل قراراتها
عىل بطاقة التفويض الصادرة عن رشكة مسقط للمقاصة واإليداع (ش.م.ع.م) املرفقة
بالدعوة إىل حضور اجتامع الجمعية العامة .
املادة الثانية  :إذا كان املفوض شخصا طبيعيا فيجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة
الشخصية للبالغني ،وجواز السفر للنساء والقرص الذين ال يحملون بطاقة شخصية ،
وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغري العامنيني.
املادة الثالثة  :إذا كان املفوض شخصا اعتباريا فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من
أحد األشخاص املفوضني بالتوقيع ومختومة بختم الرشكة ومرفقا بها نسخة من شهادة
التسجيل يف السجل التجاري ومنوذج املفوضني بالتوقيع.
املادة الرابعة :عىل الجهات املعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
الرئيس التنفيذي
صدر يف  17 :ذي الحجة  1431هـ
الــموافق  23 :نوفـمرب 2010م
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دائـرة الــتوعية وخدمة العمالء
الهيئة العامة لسوق املال
ص.ب  3359 :الرمز الربيدي  112 :روي
هاتف 24823170 :
فاكس 24817471 :
الربيد اإللكرتوين
info@cma.gov.om
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www.cma.gov.om

