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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال

قـــرار

رقــم خ/2016/5

بتعديـل بعـ�س اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �سـوق راأ�س املـال

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

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املـال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ،

واإىل قرار جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جتـرى التعديـالت املرفقـة علـى الالئحـة التنفيذيـة لقانـون �سـوق راأ�س املـال .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

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

�سدر فـي : 18 من �سعبـــــــان 1437هـ

املوافــــق : 25 من مــايــــــــــو 2016م

يحيـى بـن �سعيـد بـن عبداللــه اجلابـري

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �سـوق ر�أ�ض �ملـال

�ملــادة ) 1 (

ي�صتبـدل بن�صي املادتيـن )39 ، 163( والبنـد ) اأ ( من املـادة ) 169 ( من الالئحة التنفيذية 

لقانون �صوق راأ�ص املـال امل�صار اإليها ، الن�صو�ص الآتية :

�ملــادة ) 39 (

يتـــم اإدراج الأوراق املـاليـــة فـي ال�صـــوق وفقـــا ملـــا ياأتـــي :

اأ - ال�صــوق النظاميـة : 

تــــدرج فيهـــــا اأ�صهــــم �صركـــــات امل�صاهمــــــة العامـــــة ووحـــــدات �صناديـــــق ال�صتثمـــــار ، 

فـي حالــة ا�صتيفائهــا لل�صــروط الآتيــة :

1 - األ يقل راأ�ص املـال املدفوع عن )5٫000٫000( خم�صة ماليني ريال عماين .

2 - األ تقل حقوق امل�صاهمني عن )120%( من راأ�ص املـال املدفوع .

3 - اأن يكون معــدل الأ�صهم اأو الوحدات احلرة )40%( كحـد اأدنـــى مــــن راأ�ص املـال 

املدفـــــوع .

اأرباحــــــــا �صافيـــــة خــــــالل العاميــــــن ال�صابقيــن مبتو�صـــــــــط )%5(  اأن حتقـــــق   - 4

كحد اأدنى من راأ�ص املـال املدفوع . 

5 - األ يقــــــــل عــــــدد الأيــــــــام التـــي تــــم فيهــــــــــا التــــــداول باأ�صهمهــــــــا اأو وحداتهــــــــا 

عن )122( يوما مــن اأيام التداول ، واأل يقـل معــدل دوران ال�صهــــم اأو الوحدة 

عن )10%( خالل ال�صنة .

6 - األ تقل القيمة املتداولة عن )10%( من راأ�ص املـال املدفوع خالل ال�صنة .

7 - اأن تكون قد اأ�صدرت قوائم مالية ملدة )2( �صنتني متتاليتني .

8 - اأن تكون قد اأم�صت )1( �صنة كاملة فـي ال�صوق املوازية على الأقل .
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ويجوز اإدراج اأ�سهم �سركات امل�ساهمة العامة ووحدات �سناديق ال�ستثمار فـي هذه 

املن�سو�س  ال�سرطني  ، فيما عدا  الأكرث  واحد على  ب�سرط  الإخالل  ال�سوق عند 

عليهما فـي البندين )1 ، 4( من البند ) اأ ( من هذه املــادة .

عمليات  عن  الناجتة  العامة  العمانية  امل�ساهمة  �سركات  اأ�سهم  اإدراج  يجوز  كما 

التخ�سيــــ�س فــــي هـــــذه ال�ســــوق ، على اأن ت�ســري عليها اأحكـــام النقــل بني الأ�ســواق 

بعد )6( �ستــــة اأ�سهر من اإدراجها .

ب - ال�ســوق املوازيــة :

تدرج فيها اأ�سهم �سركات امل�ساهمة العامة ووحدات �سناديق ال�ستثمار الآتية :

1 - �سركات امل�ساهمة العامة و�سناديق ال�ستثمار التي تدرج لأول مرة .  

�سركـــــات امل�ساهمـــــة العامـــــة و�سناديــق ال�ستثمــــار الـتي ل ت�ستوفــــــــي �ســـروط   - 2

الإدراج فـي ال�سوق النظامية . 

ج - �ســـــــوق املتابعـــــة :

تدرج فيها اأ�سهم �سركات امل�ساهمة العامة ووحدات �سناديق ال�ستثمار الآتية :

1 - ال�سركات وال�سناديق ذات روؤو�س الأموال املتاآكلة بن�سبة )25%( ، اأو اأكرث .

2 - ال�سركات وال�سناديق التي تقرر احلل اأو الت�سفية .

3 - ال�سركات التي تقرر تغيري �سكلها القانوين .

د - ال�ســــوق الثالثــــة :

تدرج فيها اأ�سهم ال�سركات ووحدات �سناديق ال�ستثمار الآتية :

1 - �سركات امل�ساهمة املقفلة .

2 - �سناديق ال�ستثمار اخلا�سة املطروحة لالكتتاب اخلا�س .

هـ -  �ســوق ال�سنــدات وال�سكــوك :

تدرج فيها ال�سندات وال�سكوك .

و - �ســـوق حقــــوق الأف�سليــــة :

تدرج فيها حقوق الأف�سلية .
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املــادة ) 163 (

ل يجوز اأن تتجاوز التزامات ال�سركة فـي اأي وقت من الأوقات )200%( من �سافـي اأ�سولها ، 

وت�سدر الهيئة معايري كفاية راأ�س املـال وفقا لالأحكام الآتية :

الحتفاظ باحلد الأدنى من ن�سبة كفاية راأ�س املـال ، على اأن يكون لدى ال�سركة   -1

نظام منا�سب لرقابة كفاية راأ�س املـال ب�سكل م�ستمر ، والتاأكد من عدم انخفا�سه 

عن الن�سبة املحددة .

رفع ن�سبة كفاية راأ�س املـال اإىل احلد الأدنى خالل فرتة حمددة .  - 2

املـــــال  راأ�س  انخفــــــــا�س كفايــــة  فــــي حالـــــــــة  الهيئـــــــــة  التــــي تتخذهــــــا  التدابيـــــــر   - 3

عــن الن�سبـــــة املحـــــددة . 

 ، العماين  املركزي  البنك  املرخ�سة من  البنوك  املـال على  راأ�س  كفاية  ت�سري معايري  ول 

وفروع ال�سركات الأجنبية املرخ�سة من الهيئة .

البنــد ) اأ ( 

مــن املــادة ) 169 (

يتعـــني علــــى ال�سركة تزويد الهيئة بتقارير كفاية راأ�س املـال ب�سكــل �سهــري ، وذلك خــــالل 

مـــدة ل تتجــــــــــاوز )10( ع�ســـــــرة اأيــــام عمــــل مــــن انتهــــاء ال�سهــــر ، ويجــــوز للهيئـــــــة طلــــــب 

اأي تقاريــر اإ�سافيــة عـــن كفايـــة راأ�س املـال .




