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الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال 

قــــرار

 رقـــم خ/2016/2 

بتعديـل الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون �سـوق راأ�س املـال 

ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ، 

واإىل قرار جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ 15 ابريل 2015م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

 تقــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبـــدل بن�ســـي املادتــــني )280 ، 284( من الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون �ســوق راأ�س املـــال 

امل�سار اإليها ، الن�سان الآتيان :

 املــادة ) 280 (

علــى اجلهـــة امل�سدرة الإف�ساح عن نتائج اأعمالها الأولية الربعيــة وال�سنوية غيــر املدققــة 

فــــور النتهــــاء منهــــا ، وفـي جميـــع الأحـــــــوال ، يجـــب اأن يتـــــم الإف�ســـاح فـــي فتـــــــرة زمنيــــة 

ل تتجــاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من نهاية الربع ، اأو ال�سنة املالية بح�سب الأحوال .

ويجب اأن تت�سمن النتائج الأولية الواجب الإف�ساح عنها البنود الآتية : 

- اإجمايل املبيعات اأو الإيرادات . 

- تكلفة املبيعات اأو جمموع امل�سروفات .

- �سافـي الربح املتوقع بعد اقتطاع خم�س�س ال�سريبة . 

- اأرقام مقارنة للبنود امل�سار اإليها مع الفرتة نف�سها من العام ال�سابق . 

- اأي بنود اأخرى تطلبها الهيئة ، اأو ترى اجلهة امل�سدرة الإف�ساح عنها .

ويجب اأن ي�سار فـي بيان الإف�ساح ب�سكل وا�سح اإىل اأن هذه النتائج اأولية ، وغري مدققة .
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املــادة ) 284 (

على اجلهـة امل�سـدرة الإفـ�ساح عن البيانات املالية املدققة ، وغري املدققة ، ونتائــج الأعمــال 

الأوليــــة الربعية وال�سنويــة ، من خـــالل اإر�سالهــــا عرب نظـــام الإر�ســـال الإلكتــروين باللغتــني 

العربية والإجنليزية ، خالل الفرتات القانونية امل�سار اإليها .

ويق�سد بنظام الإر�سال الإلكرتوين ، النظام املخ�س�س لإر�سال املعلومات من اجلهة امل�سدرة 

اإىل مركز املعلومات ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية على موقعه الإلكرتوين .

املــادة الثانيـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�سدر فـي : 16 من جمـادى الأولـى 1437هـ

املوافــــق : 25 من فربايـــــــــــــــــــر 2016م

 يحيــى بن �سعيـد بن عبــداللـه اجلابـري

 رئيـ�س جمـل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال


