مر�ســــوم �ســــلطاين
رقم 93/57
ب�إ�صدار الأحكام املنظمة لال�ستثمار اخلليجـي
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطــالع على املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  75/26ب�إ�صـدار قانــون تنظيـم اجلهـاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم  74/4وتعديالته ،
وعلى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم  81/47ب�إ�ص ــدار قان ــون �ضريبـة الدخ ــل علــى ال�شرك ــات
وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  88/53ب�إ�صدار قانون �سوق م�سقط للأوراق املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بالأحكام املنظمة لال�ستثمار اخلليجي  ،املرافقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :من ربيـع الثـانـي �سنـة 1414هـ
املوافـــــق  10 :من �أكتـــــــــــوبـر �سنـة  1993م
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قابو�س بن �سعيد
�سلطــــان عمـــــان

الأحكام املنظمـة لال�ستثمار اخلليجـي
املـــادة ( ) 1
ي�سمح ملواطني دول جمل�س التعاون بتملك �أ�سهم ال�شركات امل�ساهمة العامة القائمة
واململوكة بالكامل ملواطنني عمانيني بن�سبة ال تتجاوز ( )%25من ر�أ�سمالها  ،وذلك فـي
كافة الأن�شطة االقت�صادية بال�سلطنة � ،شريطة موافقة اجلمعيات العامة لتلك ال�شركات .
املـــادة ( ) 2
ي�سمح ملواطني دول جمل�س التعاون بتملك ن�سبة ال تزيد على ( )%25من �أ�سهم ال�شركات
امل�ساهمة العامة اجلديدة �أيا كان ن�شاطها � ،إال تلك التي تقت�ضي طبيعة �أن�شطتها غ ــري
ذلك .
على �أنه �إذا كان ن�شاط ال�شركة من الأن�شطة امل�سموح ملواطني دول جمل�س التعاون مبزاولتها
وفقا للأنظمة املنفذة لالتفاقية االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
فتكون ن�سبة متلكهم مبا ال يزيد على ( )%49على �أن ين�ص على ذلك �صراحة بعقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركـة  ،وذلك �شريطة �أن يكون رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
وثلثا �أع�ضائـه من العمانيني .
املـــادة ( ) 3
يجوز ل�شركات الت�ضامن و�شركات التو�صية وال�شركات املحدودة امل�س�ؤولية وامل�ساهمة املقفلة
اململوكة بالكامل لعمانيني والتي م�ضى على ت�أ�سي�سها خم�س �سنوات وقامت ب�إ�صدار ثالث
ميزانيات مالية �سنوية مدققة �أن تتحول �إىل �شركات م�ساهمة عامة ولل�شركاء امل�ؤ�س�سني
فـي ال�شركات امل�شار �إليها �أن يكتتبوا مبا ال يقل عن ( )%30وال يزيد على ( )%60من ر�أ�سمال
ال�شرك ــة امل�ساهمـ ــة العام ــة دون التقيـد بح�صـة كــل مـن امل�ؤ�س�سيــن املن�صــو�ص عليهــا بامل ــادة
( )61من قانون ال�شركات التجارية .
املـــادة ( ) 4
ا�ستثناء من �أحكام قانون ال�شركات التجارية امل�شار �إليه  ،على ال�شركات امل�ساهمة العامة
�إعداد ح�سابات ن�صف �سنوية غري مدققة ت�شمل امليزانية العمومية وك�شف الأرباح واخل�سائر
والتدفقات النقدية  ،على �أن يتم ن�شر هذه احل�سابات خالل ثالثة �أ�شهر من انتهاء ن�صف
ال�سنة املالية لل�شركـة .
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