اجلريدة الر�سمية العدد ()1272

�صنــــدوق الرفــــد
قــــرار
رقــــــم 2018/6
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستثمار �أموال �صندوق الرفد
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6ب�إن�شاء �صندوق الرفد و�إ�صدار نظامه ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة �صندوق الرفد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن ا�ستثمار �أموال �صندوق الرفد  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  28 :من ربيــع الأول 1440هـ
املوافــــق  6 :من دي�سمبـــــــــر 2018م

د  .علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجـ ـ ــارة وال�صـ ـ ــناعة
رئيــ�س جمل ــ�س �إدارة �صن ــدوق الرفـد
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الئحة تنظيم ا�ستثمار �أموال �صندوق الرفد
الف�صــــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
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 :
 - 1ال�صندوق :
�صندوق الرفد .
 - 2املجل�س :
جمل�س �إدارة ال�صندوق .
 - 3الرئي�س :
رئي�س املجل�س .
 - 4الرئي�س التنفـيذي :
الرئي�س التنفـيذي لل�صندوق .
 - 5اللجنة :
اللجنة التنفـيذية امل�شكلة بقرار من املجل�س .
 - 6املديرية :
املديرية العامة لال�ستثمار بال�صندوق .
 - 7امل�ؤ�س�سة املحلية :
امل�ؤ�س�سة املالية الكائنة وامل�سجلة داخل ال�سلطنة  ،التي يتعاقد معها ال�صندوق ال�ستثمار
�أمواله .
املــادة ( ) 2
يكون ا�ستثمار �أموال ال�صندوق وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي نظام �صندوق الرفد
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6امل�شار �إليه  ،والأحكام الواردة فـي هذه الالئحة
وامللحقني رقم ( )1و ( )2املرفقني بها .
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الف�صـــل الثانــي
�إدارة ا�ستثمار �أموال ال�صندوق
املــادة ( ) 3
يتولى املجل�س ممار�سة ال�صالحيات الالزمة لتطبيق �أحكــام هــذه الالئحــة  ،ويجوز له
تفوي�ض بع�ض �صالحياته �إلى املديرية � ،أو اللجنة .
املــادة ( ) 4
يحق للمجل�س �إن�شاء وحدة خماطر اال�ستثمار تكون تابعة له من الناحية الفنية  ،وتتبع
�إداريا الرئي�س التنفـيذي  ،وحتدد بقرار من املجل�س اخت�صا�صات هذه الوحدة  ،ومن بينها
�إعداد تقارير دورية ب�ش�أن املخاطر املالية املحتملة على كل حمفظة ا�ستثمارية مبا فـي ذلك
املحافظ املدارة من قبل املديرية  ،وذلك التخاذ الإجراءات الالزمة خلف�ض قيمة اخل�سائر
املتوقعة .
املــادة ( ) 5
تتولى املديرية ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1ا�ستثمار �أموال ال�صندوق وفقا لل�سيا�سات العامة التــي يعتمده ــا املجل ــ�س طبق ــا
لأحكام هذه الالئحة .
� - 2إع ــداد دلــيل �إجــراءات ومعايري و�ضوابط تعيني امل�ؤ�س�سات املحلية لإدارة �أموال
ال�صندوق  ،واحلاف ــظ الأم ــني  ،ويج ــب �أن ي�شمل هذا الدليل م�ؤ�شرات تقييم
ومتابعة الأداء من خالل اتفاقيات م�ست ــوى اخلدمة املطلوبــة  ،و�إحالتها للجنة
لالعتماد .
� - 3إعداد دليل الإجراءات الت�شغيلية اخلا�صة بعمليات اال�ستثم ــار  ،والت ــي ت�شمــل
�إجراءات حتديد الفر�ص اال�ستثمارية وتقييمها .
 - 4تقييم �أداء اال�ستثمارات  ،على �أن يت�ضمن ما ي�أتي :
�أ � -إجمايل �أموال ال�صندوق .
ب � -أداء كل حمفظة من املحافظ التي تديرها الإدارة املخت�صة .
ج � -أداء مديري حمافظ اال�ستثمار بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املحلية .
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� - 5إعداد بيان بتوزيع �أموال ال�صندوق يبني �أ�صول اال�ستثمار على امل�ستوى الإجمايل .
� - 6إعداد تقرير �سنوي تف�صيلي عن �أداء ا�ستثمارات ال�صندوق  ،على �أن يحال �إلى
اللجنة مع احل�سابات ال�سنوية املدققة التخاذ الالزم  ،ويجب �أن يت�ضمن هذا
التقرير البيانات املن�صو�ص عليها فـي البند ( )5من هذه املادة عن ال�سنة الأخرية ،
وال�سن ــوات اخلمــ�س ال�سابق ــة عليــها  ،ون�سبة العوائد املحققة ومقارنتها مب�ؤ�شرات
الأداء وعائد اال�ستثمار امل�ستهدف  ،ومقارنة �أداء ا�ستثمارات ال�صندوق مع ال�سيا�سة
املعتمدة من قبل املجل�س .
� - 7إعداد احل�سابات عن كل ( )3ثالثة �أ�شهر  ،على �أن يكون �إعدادها خالل ال�شهر
الآتي النق�ضــاء مــدة الأ�شهــر الثالثة  ،وذلك بالن�سبة للت�سعة الأ�شهر ال�سابقة
من ال�سنة لإعداد احل�سابات  ،وتزويد املجل�س بن�سخة منها  ،على �أن تقدم هذه
احل�سابات �إلى اللجنة لدرا�ستها  ،وعر�ض التو�صيات ب�ش�أنها على املجل�س لالعتماد .
املــادة ( ) 6
تتولى اللجنة ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1اقرتاح ال�سيا�سة العامة ال�ستثمار �أموال ال�صندوق  ،و�إحالتها �إلى املجل�س لالعتماد ،
ومتابعة تنفـيذها .
 - 2اعتماد القواعد اخلا�صة لإدارة حمفظة ا�ستثمارات �أموال ال�صندوق  ،بالن�سبة
للم�ؤ�س�سة املحلية التي يتم التعاقد معها .
 - 3متابعة وتقييم ا�ستثمار �أموال ال�صندوق  ،وعر�ض نتائج التقييم على املجل�س
التخاذ ما يلزم ب�ش�أنها .
 - 4اعتماد امل�صارف التي توظف فـيها �أموال ال�صندوق فـي �صورة �أ�صول ق�صرية الأجل .
 - 5و�ضـ ــع دل ــيل الإر�ش ــادات ح ــول التعام ــل مــع الأطــراف ذات العالقة مبا يتفق مع
�سيا�سات ال�صندوق .
� - 6أي اخت�صا�صات �أخرى تكلف بها من قبل املجل�س .
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املــادة ( ) 7
تعقد اللجنة (� )4أربعة اجتماعات على الأقل فـي ال�سنة بناء على دعوة من رئي�سها �أو نائبه
عند غيابه  ،ويجوز دعوتها لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،وال يكون اجتماع اللجنة
�صحيحا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة
�أو نائبه  ،وت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند الت�ساوي
يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
ويلتزم رئي�س اللجنة ونائبه و�أي ع�ضو من �أع�ضائها بالإف�صاح عن �أي م�صلحة خا�صة له
فـي العقود املزمع �إبرامها حل�ساب ال�صندوق  ،و�أن يدون ذلك فـي حم�ضر اجتماع اللجنة ،
وال يج ــوز ل ــذي امل�صلح ــة �أن يح�ض ــر االج ــتماع الذي تتم مناق�شة القرار املعرو�ض ب�ش�أن
العقد املقرتح .
الف�صـــل الثالـــث
امل�ؤ�س�سات املحلية التي تعهد �إليها �إدارة �أموال ال�صندوق
املــادة ( ) 8
يجوز للمديرية �أن تعهد �إلى امل�ؤ�س�سات املحلية �إدارة الأ�صول �أو �إدارة حمفظة نيابة عنها ،
وذلك بعد موافقة املجل�س  ،ومبوجب عقد يربم بني الطرفـني .
املــادة ( ) 9
يجب �أن تتوافر فـي امل�ؤ�س�سة املحلية ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون م�سجلة طبقا للقوانني املعمول بها  ،وخا�ضعة للقوانني والنظم املطبقة
فـي ال�سلطنة .
� - 2أن يكون قد انق�ضى على مبا�شرتها ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات مدة ال تقل عن ()5
خم�س �سنوات  ،ويجوز للمجل�س تخفـي�ض هذه املدة �إلى ( )3ثالث �سنوات �إذا
اقت�ضت ال�ضرورة ذلك  ،ويراعى عند تطبيق هذا ال�شرط االعتداد باملدد ال�سابقة
التي مار�ست خاللها امل�ؤ�س�سة ن�شاط �إدارة اال�ستثمارات قبل تغري �شكلها القانوين ،
�شريطة �أال ي�ؤثر التغيري فـي قدرة امل�ؤ�س�سة على �إدارة اال�ستثمارات .
� -3أن تكون ح�سنة ال�سمعة  ،وذات مركز مايل قوي  ،وذلك من واقع �آخر ( )3ثالث
قوائم مالية مدققة للم�ؤ�س�سة .
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املــادة ( ) 10
تقوم املديرية باختيار امل�ؤ�س�سة املحلية التي يتم التعاقد معها لإدارة حمفظة اال�ستثمارات
من واقع التحليل املايل  ،على �أن تبذل فـي �سبيل حتقيق ذلك العناية الواجبة  ،ويجب �أن
يت�ضمن التحليل املايل ما ي�أتي :
 - 1املركز املايل للم�ؤ�س�سة .
 - 2تنظيم و�إجراءات اال�ستثمار .
� - 3إجراءات الرقابة و�إدارة املخاطر التي تخ�ضع لها حمفظة اال�ستثمار .
 - 4مدى ا�ستقرار فريق العمل املخت�ص ب�إدارة املحافظ فـي امل�ؤ�س�سة .
� - 5سجل �أداء املحافظ اال�ستثمارية التي تديرها امل�ؤ�س�سة .
 - 6الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
 - 7الإج ــراءات الق�ضائي ــة الت ــي اتخــذت �ضــد امل�ؤ�س�سة والأحكام ال�صادرة �ضدها � -إن
وجدت  -وذلك خالل ال�سنوات ( )5اخلم�س ال�سابقة على التعاقد .
املــادة ( ) 11
يجب �أن يت�ضمن العقد امل�شار �إليه فـي املادة ( )10من هذه الالئحة ما ي�أتي :
� - 1أ�سلوب تنظيم ح�ساب املحفظة ب�صفة عامة .
 - 2مبادئ و�سيا�سات �إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات ال�صندوق .
� - 3أ�س�س وقواعد ون�سب اال�ستثمار  ،واحلدود املقبولة لقيمة اخل�سائر املتوقعة على
املحفظة  ،ون�سبة املخاطر  ،واحلد الأعلى للخ�سائر املقبولة بالن�سبة لال�ستثمار .
 - 4العائد املعدل باملخاطر املقبول كحد �أدنى على كل مكون ا�ستثماري .
 - 5الإجراءات والرتتيبات التي يتبعها احلافظ الأمني .
� - 6إعداد التقارير املتعلقة ب�إدارة �أ�صول وحمفظة ا�ستثمارات ال�صندوق من قبل
امل�ؤ�س�سة .
� - 7آلية عقد االجتماعات ملراجعة حمفظة اال�ستثمار .
� - 8أتعاب �إدارة املحفظة والر�سوم وامل�صروفات الأخرى .
 - 9الن�ص على اعتبار القواعد التي تقرها جلنة اال�ستثمار وفقا للبند ( )2من املادة ()6
من هذه الالئحة جزءا ال يتجز�أ من العقد .
� - 10أي �شروط �أخرى تراها املديرية .
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الف�صـــل الرابـــع
النظــــام املــحا�سبي
املــادة ( ) 12
يك ــون لل�صنـ ــدوق مراق ــب ح�ساب ــات مــن املرخــ�ص لهم قانونا مبزاولة مهنة املحا�سبة ،
واملراجعة  ،ويبا�شر مهامه حتى تاريخ انتهاء ال�سنة املالية لل�صندوق وملدة ال تتجاوز ()2
�سنتني  ،ويجوز التمديد له لفرتة �أخرى مماثلة بقرار من املجل�س  ،وبعد انق�ضاء هذه
املدة يتم التعاقد مع مراقب �آخر .
املــادة ( ) 13
ال يجوز �أن يكون مراقب احل�سابات من بني �أع�ضاء املجل�س �أو من موظفـي ال�صندوق  ،كما
ال يجوز له �أن يقدم لل�صندوق �أي عمل �إداري �أو ا�ست�شاري مع مهنة التدقيق .
املــادة ( ) 14
يتول ــى مراق ــب احل�ساب ــات مراجعــة احل�سابــات ال�سنوية وفقا للت�شريعات املعمول بها فـي
هذا ال�ش�أن  ،وطبقا للأ�صول املحا�سبية املتعارف عليها  ،وح�سب معايري التقارير الدولية
( ، )IFRSعلى �أن يت�ضمن التقرير املقدم منه ما ي�أتي :
 - 1الت�أكد من �أن ا�ستثمار �أموال ال�صندوق يتم طبقا لأحكام نظام �صندوق الرفد
املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/6امل�شار �إليه  ،وهذه الالئحة .
 - 2مدى تقيد ال�صندوق بالنظام املحا�سبي املعتمد .
 - 3الت�أكيد على �صحة بيانات مدخالت ال�صندوق املدرجة فـي تقرير تقييم الأداء ،
وفقا للبند ( )6من املادة رقم ( )5من هذه الالئحة .
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ملحـــق رقــم ( ) 1
حدود الأ�صول التي يجوز لل�صندوق اال�ستثمار فـيها

حتديــد الأ�صــول

حدود الن�سبة املئوية من
�إجمايل �أموال ال�صندوق
احلد الأدنى  %احلد الأق�صى %

 - 1النقد

10

20

 - 2الأ�صول ق�صرية الأجل  /املتداولة :
الودائع و�شهادات الإيداع و�إ�صدارات اخلزانة
احلكومية فـي ال�سلطنة

�صفر

50

 - 3الأ�سهم (ال�شركات امل�ساهمة العامة )

�صفر

35

 - 4العقارات

�صفر

15

 - 5امل�ساهمات اخلا�صة

�صفر

10
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ملحـــق رقــم ( ) 2
�أحكام خا�صة ببع�ض الأ�صول التي يجوز لل�صندوق اال�ستثمار فـيها
�أوال  :الأ�صول ق�صرية الأجل
 - 1الودائع و�شهادات الإيداع :
أ�  -يجب �أن تكون الودائع لدى امل�صارف املحلية ملدة ال تتجاوز (� )1سنة واحدة .
ب  -يج ــب �أن تك ــون �شه ــادات الإيـداع ال�صادرة عن م�صرف حملي ملدة ال تتجاوز
(� )1سنة واحدة من تاريخ اال�ستحقاق فـي وقت ال�شراء .
� - 2إ�صدارات اخلزينة احلكومية :
�أ  -يجب �أال تزيد فرتة اال�ستحقاق على (� )1سنة واحدة .
ثانيا  :الأ�سهـــم
 - 1ال�شركات امل�ساهمة املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية :
�أ  -يجب �أال يتجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حملية م�سجلة فـي ال�سلطنة
ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من القيمة ال�سوقية لأ�سهم تلك ال�شركة بالن�سبة
للأ�سهم املدرجة فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية  ،ون�سبة ( )%5خم�سة
باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أموال ال�صندوق � ،أيهما �أقل .
ب  -يجب �أن تكون ال�شركة امل�صدرة للأ�سهم متداولة �ضمن قطاع امل�ؤ�شر املحلي
ل�سوق م�سقط للأوراق املالية �أو �أن تكون هذه ال�شركة قد حققت �أداء ماليا
جيدا خالل العام احلايل والعام ال�سابق .
ثالثا  :العقــــارات
 - 1يجوز لل�صندوق اال�ستثمار فـي العقار التجاري  ،ال�صناعي �أو ال�سياحي الكائن
فـي ال�سلطنة .
 - 2يجب �أال يتجاوز اال�ستثمار فـي عقار واحد فـي ال�سلطنة ن�سبة ( )%5خم�سة
باملائة من القيمة ال�سوقية لإجمايل �أموال ال�صندوق .
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رابعا  :امل�ساهمـات اخلا�صــة
ويق�صد بامل�ساهمات اخلا�صة امتالك �أ�سهم فـي �شركات عماني ــة غ ــري متداول ــة
فـي �سوق م�سقط للأوراق املالية وت�شمل ال�شركات امل�ساهمة املقفلــة امل�سجلــة ف ــي
ال�سلطنة  ،على �أن يراعى فـي هذا ال�ش�أن  ،املرا�سيم ال�سلطانية ال�صادرة ب�إن�شاء
هذه ال�شركات  ،وما ي�أتي :
� - 1أال يتجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة م�ساهمة مقفلة ن�سبة ( )%10ع�شرة
باملائة من قيمة ر�أ�س مال ال�شركة  ،ون�سبة ( )%2اثنني باملائة من القيمة
ال�سوقية لإجمايل �أموال ال�صندوق � ،أيهما �أقل .
� - 2أال يتجاوز اال�ستثمار فـي �أ�سهم �أي �شركة حمدودة امل�س�ؤولية  -ن�ش�أت بغر�ض
الدخول فـي م�شاريع اخل�صخ�صة والتنمية التــي تطرحه ــا احلكوم ــة  -ن�سب ــة
( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة م ــن ر�أ�س م ـ ــال ال�شرك ــة  ،ون�سب ــة ( )%3ثالث ــة باملائ ــة
من �إجمايل القيمة ال�سوقية لأموال ال�صندوق � ،أيهما �أقل .

