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مر�سوم �سلطاني
رقم 98/80
ب�إ�صدار قانون �سوق ر�أ�س المال
�سلطان عمان

		
نحن قابو�س بن �سعيد

بعد الإطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم . 96/101
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم  74/4وتعديالته .
وعلى قانون �سوق م�سقط للأوراق المالية ال�صادر بالمر�سوم رقم  88/53وتعديالته .
وعلى قانون الهيئات والم�ؤ�س�سات العامة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم . 91/116
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س المال الأجنبي ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم  94/102وتعديالته .
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم . 97/47
وبناء على ما تقت�ضيه الم�صلحة العامة
ر�سمنا بما هو �آت
مـادة ( : )1يعمل في �ش�أن تنظيم �سوق ر�أ�س المال بالقانون المرافق .
مـادة ( : )2ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة القرارات واللوائح الالزمة لتطبيق القانون المرافق والى �أن
ت�صدر هذه القرارات واللوائح ي�ستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل به بما ال
يتعار�ض مع �أحكامه .
مـادة ( : )3يلغى المر�سوم ال�سلطاني رقم  88/53الم�شار �إليه  .وكل ن�ص يخالف �أحكام القانون المرافق �أو
يتعار�ض مع �أحكامه .
مـادة ( : )4تنقل �إلى الهيئة العامة ل�سوق المال و�سوق م�سقط للأوراق المالية المخ�ص�صات المالية ،
والموظفون وال�سجالت الخا�صة ب�سوق م�سقط للأوراق المالية  -وي�صدر بذلك قرار من وزير
التجارة وال�صناعة بالتن�سيق مع وزارة المالية .
مـادة ( : )5ين�شر هذا المر�سوم في الجريدة الر�سمية ويعمل به بعد �شهرين من تاريخ ن�شره.
قابو�س بن �سعيد
�سلطان عمان
�صدر في  20 :من رجب �سنة  1419هـ
المـواف ــق  9 :من نوفمبر �سنة  1998م
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قانون �سوق ر�أ�س المال
البـاب الأول
تعريفات عامة و�إ�صدار الأوراق المالية
الف�صـل الأول
تعريفات عامة
مادة( :)1يكون للكلمات والعبارات في تطبيق �أحكام هذا القانون  ،المعانـي المحددة لكل منها  ،ما لم يقت�ض
�سياق الن�ص غير ذلك :
الوزير :

وزير التجارة وال�صناعة

الرئي�س :

رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة

الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للهيئة
الهيئة :

الهيئة العامة ل�سوق المال

ال�سوق :

�سوق م�سقط للأوراق المالية

الجمعية العامة  :الجمعية العامة ل�سوق م�سقط للأوراق المالية
ال�شخ�ص :

ال�شخ�ص الطبيعي �أو المعنوي

الع�ضو :

ال�شخ�ص المعنوي الع�ضو في ال�سوق بمقت�ضى �أحكام هذا القانون

الو�سيط :

ال�شخ�ص المعنوي المرخ�ص له القيام ب�أعمال الو�ساطة في ال�سوق

وكيل الو�سيط :

ال�شخ�ص الذي يمثل الو�سيط في ت�سليم �أوامر البيع وال�شراء تحت �إ�شراف
الو�سيط وعلى م�سئوليته.

الأوراق المالية  :هي الأ�سهم وال�سندات التي ت�صدرها �شركات الم�ساهمة وال�سندات التي
ت�صدرها الحكومة وهيئاتها العامة و�سندات الخزانة و�أذوناتها و�أية �أوراق
مالية �أخرى قابلة للتداول في ال�سوق.
التعامل بالأوراق  :عمليات �شراء الأوراق المالية وبيعها مبا�شرة �أو بالو�ساطة وانتقال ملكيتها
وتثبيت هذه الملكية.
القاعة :

المكان المخ�ص�ص في مبنى ال�سوق لتنفيذ عمليات بيع و�شراء الأوراق
المالية.

ال�سوق الأولية  :ال�سوق التي يجري فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور و�إ�صداراتها في
�إطار القوانين واللوائح والتعليمات والأعراف ال�سائدة.
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ال�سوق الثانوية  :ال�سوق التي تجري فيها عمليات �شراء الأوراق المالية وبيعها مبا�شرة �أو
بالو�ساطة وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة �أو في مكاتب الو�سطاء �أو في
مكاتب ال�سوق.
ال�سوق النظامية  :هي ذلك الجزء من ال�سوق الثانوية الذي يتم من خالله تنظيم التعامل في
القاعة ب�أ�سهم �شركات تحكمها �شروط �إدراج خا�صة يحددها مجل�س �إدارة
الهيئة .
ال�سوق الموازية  :هي ذلك الجزء من ال�سوق الثانوية الذي يتم من خالله تنظيم التعامل في
القاعة ب�أ�سهم �شركات تحكمها �شروط �إدراج مي�سرة خا�صة بهذه ال�سوق ـ
تي�سر توفير ال�سيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة فيها قبل �إدراجها في
ال�سوق النظامية.
ال�سوق الثالثة :

هي ذلك الجزء من ال�سوق الثانوية الذي يتم من خالله تنظيم التعامل الذي
يجري خارج القاعة في مكاتب الو�سطاء  ،وذلك ب�أ�سهم ال�شركات التي ال
تنطبق عليها �شروط �إدراج محددة للتداول داخل القاعة ـ �أو للحاالت التي
يتم فيها تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل و�سيط
فيها.

االكتتاب العام  :هو دعوة عامة الجمهور لالكتتاب في �أ�سهم �شركة الم�ساهمة قيد الت�أ�سي�س
�أو عند زيادة ر�أ�سمال �شركة قائمة وفقا لل�شروط والأحكام الواردة بن�شرة
الإ�صدار المعتمدة من الهيئة.
االكتتاب الخا�ص  :هو دعوة موجهة �إلى فئة معينة �أو �أ�شخا�ص معينين لالكتتاب في �أ�سهم �شركة
م�ساهمة عامة �أو عند زيادة ر�أ�سمال �شركة قائمة وفقا لل�شروط والمتطلبات
التي تحددها الهيئة.
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الف�صل الثاني
�إ�صدار الأوراق المالية
مادة ( : )2مع عدم الإخالل بما ورد في قانون ال�شركات التجارية رقم  74/4الم�شار �إليه من ح�صول �شركات
الم�ساهمة على ترخي�ص بت�أ�سي�سها من مدير عام التجارة يجب على كل �شركة م�ساهمة ترغب في
�إ�صدار �أوراق مالـية �أن تح�صل على موافقة الهيئة بذلك  ،قبل الح�صول على الترخي�ص الم�شار
�إليه  ،وذلك دون �إخالل ب�أي حكم �آخر في القوانين المعمول بها .وتحدد الالئحة التنفيذية البيانات
والم�ستندات التي ترفق بطلب الح�صول على الموافقة.
مادة (	 : )3ال يجوز طرح �أوراق مالية لأية �شركة م�ساهمة عامة في اكتتاب عام �أو خا�ص �إال بناء على ن�شرة
�إ�صدار معتمدة من الهيئة يتم ن�شر ملخ�ص عنها في �صحيفتين يوميتين �إحداهما على الأقل باللغة
العربية ويجب �أن تحرر الن�شرة وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة على �أن تكون �شاملة لجميع البيانات
المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة الم�صدرة .وتحدد الالئحة التنفيذية البيانات المطلوبة
بالن�سبة �إلى �إ�صدار الأ�سهم والأوراق المالية الأخرى.
ويكون حذف �أو عدم ت�ضمين الن�شرة �أية معلومات هامة �أو ت�ضمينها بيانات ومعلومات غير �صحيحة
من م�سئولية الجهة التي �أعدتها.
مادة ( : )4مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ال�شركات يجوز للهيئة �أن تعتر�ض على تقدير قيمة الح�صة العينية
�سواء عند الت�أ�سي�س �أو الإندماج �أو التحول ويجوز لها �إحالة المو�ضوع �إلى خبير �أو �أكثر لتقديرها
ويجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التظلم من التقدير �أمام لجنة التظلمات وفقا لل�شروط والإجراءات التي
تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ( : )5على كل �شركة طرحت �أوراقا مالية في اكتتاب عام �أن تقدم على م�س�ؤوليتها �إلى الهيئة تقارير �سنوية
ون�صف �سنوية وربع �سنوية عن ن�شاطها ونتائج �أعمالها على �أن تت�ضمن هذه التقارير البيانات التي
تف�صح عن المركز المالي ال�صحيح لها .وتن�شر ال�شركة ملخ�صا وافيا لهذه التقارير في �صحيفتين
يوميتين �إحداهما على الأقل باللغة العربية .تعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وفق المعايير
المحا�سبية وطبقا لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحا�سبة والمراجعة ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني
رقم  ، 86/77وتخطر ال�شركة الهيئة بهذا التقرير خالل الفترة التي تحددها في هذا ال�ش�أن.
وللهيئة فح�ص الوثائق الم�شار �إليها في الفقرات ال�سابقة �أو تكليف جهة متخ�ص�صة بهذا الفح�ص،
وتبلغ الهيئة ال�شركة بمالحظاتها  ،وتطلب �إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفح�ص،
ف�إذا لم ت�ستجب ال�شركة لذلك التزمت بنفقات ن�شر الهيئة لمالحظاتها والتعديالت التي طلبتها.
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كما يجب على كل �شركة تواجه ظروفا جوهرية طارئة ت�ؤثر في ن�شاطها �أو مركزها المالي �أن
تف�صح عن ذلك فورا للهيئة التي لها �أن تن�شر على نفقة ال�شركة ملخ�صا وافيا عنها �إذا ما ر�أت
ذلك  -ويحق للهيئة �أن تطلب من ال�شركة ن�شر هذه البيانات في �إحدى ال�صحف اليومية  ،ف�إذا لم
ت�ستجب ال�شركة تعلن الهيئة عن هذه البيانات في و�سائل الإعالم التي تراها منا�سبة  ،وذلك على
نفقة ال�شركة.
في حالة تخلف �أية �شركة عن تقديم البيانات �أو المعلومات الواجب تقديمها للهيئة خالل المواعيد
المحددة لها ،تلتزم ب�سداد المبلغ الذي ي�صدر بتحديده قرار من مجل�س �إدارة الهيئة على �أن ال
يتجاوز ( )25000ريال عماني .
مادة ( : )6على ال�شركة ومراقبي ح�ساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من �صحة
البيانات الواردة بن�شرات الإ�صدار والتقارير الدوريـة والبيانات والقوائم المالية لل�شركة.
وفي حالة وقوع تغيير �أو تعديل في المعلومات المو�ضحة بن�شرة الإ�صدار  ،يجب �أن يودع هذا التغيير
لدى الهيئة خالل المدة التي تحددها في هذا ال�ش�أن ،ويخ�ضع العمل بهذا التغيير لموافقتها.
مادة (�	 : )7أ  -على كل �شخ�ص يملك �أو ت�صل م�ساهمته هو و�أوالده الق�صر �إلى ( )٪10ف�أكثر من �أ�سهم �أية
�شركة م�ساهمة �أن يعلم الهيئة بذلك بكتاب خطي  ،و�أن يعلمها حول �أي تعامل �أو ت�صرف يجريه
وي�ؤدي �إلى زيادة هذه الن�سبة فور حدوثه.
ب	-ال يجوز ل�شخ�ص �أو �أكثر من الأقارب حتى الدرجة الثانية تملك � ٪25أو �أكثر من �أ�سهم �شركة
م�ساهمة طرحت �أ�سهمها في �إكتتاب عام �إال وفق �ضوابط و�شروط التملك التي يحددها مجل�س
�إدارة الهيئة.
ج �	 -إذا كان مو�ضوع ال�سيطرة �أو التملك م�صرفا �أو م�ؤ�س�سة تمار�س �أعماال م�صرفية فيجب �أوال
الح�صول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لأحكام القانون الم�صرفي.
مادة ( : )8لمجل�س �إدارة الهيئة بناء على �أ�سباب جدية يبديها عدد من الم�ساهمين الذين يملكون  ٪5على
الأقل من �أ�سهم ال�شركة  ،وقف قرارات الجمعية العامة لل�شركة التي ت�صدر ل�صالح فئة معينة من
الم�ساهمين �أو للإ�ضرار بهم �أو لجلب نفع خا�ص لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أو غيرهم.
وعلى �أ�صحاب ال�ش�أن عر�ض طلب �إبطال قرارات الجمعية العامة على لجنة التظلمات المن�صو�ص
عليها في هذا القانون خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �صدور قرار الوقف ـ ويكون قرار اللجنة في
هذا ال�ش�أن نهائيا .و�إذا انق�ضت المدة دون اتخاذ �أي �إجراء اعتبر قرار الوقف ك�أن لم يكن.
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الباب الثاني
�سوق م�سقط للأوراق المالية ــ وت�سوية المعامالت ون�شر المعلومات
الف�صل الأول
�سوق م�سقط للأوراق المالية
مادة ( :)9يتم قيد وتداول الأوراق المالية في �سوق ي�سمى «�سوق م�سقط للأوراق المالية» .وتتمتع ال�سوق
بال�شخ�صية االعتبارية ويكون مقرها الرئي�سي مدينة م�سقط وتتبع ال�سوق هيئة �سوق المال.
مادة( :)10تلتزم الجهات التي ت�صدر �أوراق ًا مالية قابلة للتداول بالقيد في ع�ضوية ال�سوق  ،على �أن تتقدم
بطلب لقيد هذه الأوراق للتداول في ال�سوق خالل �شهر من تاريخ قيد الجهة في ال�سجل التجاري ،
ويتم القيد بقرار من مدير عام ال�سوق وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها مجل�س �إدارة الهيئة.
ويقت�صر التعامل في ال�سوق على الأوراق المالية العمانية  -ويجوز �أن يتم قيد �أوراق مالية ت�صدر في
دول مجل�س التعاون �أو دول عربية �أخرى �أو �أجنبية بقرار من مجل�س �إدارة الهيئة.
مادة(: )11يقوم على �إدارة ال�سوق وتنظيم �شئونها مجل�س �إدارة يخت�ص بت�صريف �أمورها واتخاذ الإجراءات
الالزمة لتحقيق الأهداف التي �أن�شئت من اجلها في حدود ال�سيا�سة العامة للهيئة ويتولى على
الأخ�ص ما يلي:
 - 1اعتماد الهيكل التنظيمي لل�سوق وتحديد الدوائر والأق�سام وغيرها.
�	- 2إعداد م�شاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات الالزمة لتنظيم ال�سوق وعر�ضها على
مجل�س �إدارة الهيئة العتمادها.
 - 3و�ضع الموازنة ال�سنوية التقديرية لإيرادات ال�سوق ونفقاتها قبل بداية ال�سنة المالية .وال تكون
هذه الموازنة نافذة �إال بعد ت�صديق مجل�س �إدارة الهيئة عليها.
�	- 4أية �صالحيات �أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.
مادة( :)12ي�شكل مجل�س �إدارة ال�سوق على النحو التالي:
		

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

		
 - 3ممثل عن البنك المركزي العماني

ع�ضو ًا

		
 - 1مدير عام ال�سوق

				
 - 2ممثل عن الهيئة

�	- 4أربعة �أع�ضاء تنتخبهم الجمعية العامة لل�سوق� ،أحدهم ممثل لل�شركات العاملة في مجال
الأوراق المالية و�آخر للم�ساهمين الذين يمتلك كل منهم �أقل من خم�سة �آالف �سهم واثنان
يمثالن ال�شركات التي تتداول �أوراقها في ال�سوق.
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وي�صدر مجل�س �إدارة الهيئة قرار ًا بت�شكيل مجل�س �إدارة ال�سوق لمدة ثالث �سنوات ،ويجوز تجديد
الع�ضوية لمدد �أخرى فيما عدا المذكورين في البند  4فيكون التجديد لمدة واحدة.
وي�صدر مجل�س �إدارة الهيئة قرار ًا بتعيين كل من مدير عام ال�سوق ورئي�س مجل�س الإدارة من بين
الأع�ضاء الم�شار �إليهم وال يجوز �أن يجمع �شخ�ص واحد بين هاتين الوظيفتين.
وي�صدر مجل�س �إدارة الهيئة الئحة داخلية بتحديد اخت�صا�صات و�صالحيات كل من مدير عام
ال�سوق ورئي�س مجل�س الإدارة وتنظيم �إجراءات دعوة مجل�س �إدارة ال�سوق �إلى االنعقاد ومكان
ون�صاب �صحة االجتماع وكيفية �إ�صداره للقرارات وتحديد مكاف�آت �أع�ضاء المجل�س وغيرها من
التنظيمات الالزمة لمبا�شرته �أعماله.
مادة( :)13تتكون الجمعية العامة لل�سوق من الهيئات العامة و�شركات الم�ساهمة التي تتداول �أوراقها في ال�سوق
وال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخ�ص لها والبنك المركزي العماني .وتخت�ص بتتبع
الأو�ضاع العامة في ال�سوق واقتراح ال�سبل الكفيلة بزيادة فعاليتها وانتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة
المو�ضحين بالبند ( )4من المادة ال�سابقة  -وتعيين مراقب ح�سابات ال�سوق.
وتحدد اللوائح الداخلية �إجراءات دعوة الجمعية العامة لل�سوق لالنعقاد وتاريخ ومكان ون�صاب �صحة
االجتماع والمداوالت ،وكيفية �إ�صدار القرارات وت�صدر اللوائح بقرار من مجل�س �إدارة الهيئة.
مادة( :)14تتكون موارد ال�سوق مما يلي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�صها لها الدولة.
 - 2ا�شتراكات الأع�ضاء ال�سنوية.
 - 3العموالت التي ت�ستوفيها ال�سوق لقاء عمليات البيع وال�شراء.
 - 4المنح والهبات التي تح�صل عليها ال�سوق من �أية جهة يوافق عليها مجل�س �إدارة الهيئة �إذا كان
م�صدرها عمانيا.
�	- 5أية موارد �أخرى يحددها القانون.
مادة( :)15ينح�صر التعامل بالأوراق المالية بال�سلطنة داخل القاعة  ،ويقع باطال كل تعامل يجري خارجها،
�إال �إذا قرر مجل�س �إدارة الهيئة ال�سماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية والتعليمات ال�صادرة عنه.
مادة( :)16تلتزم ال�سوق بموافاة الهيئة بالبيانات الخا�صة بالأوراق المالية التي تم قيدها  -كما تلتزم بموافاتها
بتقارير دورية عن حركة تداولها.
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مادة( :)17يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بال�سوق بوا�سطة �إحدى ال�شركات المرخ�ص لها بذلك ،
و�إال وقع التعامل باطال  ،وت�ضمن ال�شركة �سالمة العملية التي تتم بوا�سطتها.
ويجوز بناء على طلب الو�سيط الت�أ�شير بمنع تداول الأ�سهم التي قام الو�سيط ب�شرائها ل�صالح �أحد
العمالء ولم يتم ت�سديد قيمتها وذلك طبق ًا للقواعد التي ي�صدرها مجل�س �إدارة الهيئة.
مادة ( :)18يجوز بقرار من مدير عام ال�سوق وقف عرو�ض وطلبات التداول التي تعقد بالمخالفة لأحكام
القوانين �أو التي تتم ب�سعر ال مبرر له  ،كما يكون له �إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام
القوانين والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها.
مادة( :)19يجوز لمجل�س �إدارة الهيئة كلما ر�أى ذلك منا�سب ًا وح�سب ظروف ال�سوق تحديد ن�سبة مئوية من �سعر
االفتتاح لذلك اليوم للعمل به كحد �أق�صى للزيادة �أو االنخفا�ض في �أ�سعار الأوراق المالية خالل
فترة جل�سة التداول اليومية الواحدة المقررة ـ وتعتمد هذه الن�سبة للمدة التي يراه مجل�س �إدارة
الهيئة �ضرورية وله حق تعديلها �أو �إيقاف العمل بها �أو �إلغائها وفق ما يراه منا�سب ًا.
مادة( :)20تتقا�ضى ال�سوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في ال�سوق وعن عمليات التحويل ونقل ملكية
الأوراق المالية الم�ستثناة من التداول داخل القاعة عمولة تح�سب بن�سبة من القيمة ال�سوقية لهذه
الأوراق يحددها مجل�س �إدارة الهيئة على �أن ال تتجاوز العمولة  ٪1من هذه القيمة ،وتح�صل العمولة
من كل من البائع والم�شتري منا�صفة وفق الترتيبات التي يحددها مجل�س �إدارة الهيئة بموجب
تعليمات �صادره عنه.
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الف�صل الثاني
ت�سوية المعامالت ون�شر المعلومات
مادة( :)21تقوم �إدارة ال�سوق بقيد العمليات في التاريخ الذي قامت �شركات الو�ساطة بتنفيذها فيها كما
تخطر الجهة الم�صدرة للأوراق المالية  -وتحدد الالئحة التنفيذية الأحكام المنظمة لقيد عمليات
الإيداع والمقا�صة والت�سوية.
مادة( :)22تن�ش�أ الحقوق وااللتزامات ال�شخ�صية بين البائع والم�شتري للأوراق المالية التي تم تداولها في
ال�سوق في تاريخ عقد البيع الموثق بال�سوق.
وتنتقل ملكية الأ�سهم ب�إثباتها في �سجالت الجهة الم�صدرة للأوراق وقيدها في �سجل الم�ساهمين
وعليها ت�سجيل انتقال الملكية بال مقابل خالل ثالثة �أيام من تاريخ ا�ستالمها الم�ستندات ال�ضرورية
ويمتنع عليها تح�صيل �أية مبالغ مقابل �إ�صدار �شهادات الملكية.
ويتم ت�سجيل الملكية دون قيد �أو �شرط با�ستثناء الحاالت الآتية :
�	- 1إذا كانت الأوراق المالية مرهونة �أو محجوزة.
�	- 2إذا كانت �شهادة الملكية مفقودة �أو تالفة.
�	 - 3إذا كان البيع مخالفا لأحكام القوانين �أو الأنظمة المتعلقة بن�سبة تملك غير العمانيين للأوراق
المالية.
وال يجوز للجهات الم�صدرة للأوراق المالية �أو �أي من موظفيها �إف�شاء �أ�سماء و�أ�سرار الم�ساهمين
�أو الإدالء ب�أية بيانات عن معامالتهم.
مادة( :)23للهيئة �أن تن�شئ في ال�سوق مكتب ًا موحد ًا لإيداع وت�سجيل الأوراق المالية يقوم بالمهام المو�ضحة
بالمادة ال�سابقة و�أية مهام �أخرى توكل �إليه لإدارة �ش�ؤون الم�ساهمين وح�ساباتهم.
وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية �إن�شاء المكتب وطبيعة مهامه ور�سم الإيداع والت�سجيل.
ويجوز �إن�شاء �شركة لإيداع وت�سجيل الأوراق المالية بموجب مر�سوم �سلطاني تقوم باخت�صا�صات
المكتب طبقا لل�شروط والأحكام الواردة فيه.
مادة( :)24تن�شر المعلومات عن التداول يوميا عن طريق ن�شرة يومية تعدها ال�سوق كما تقوم ب�إعداد ن�شرة
�شهرية تت�ضمن بيانا بالأوراق المالية التي تم قيدها خالل ال�شهر و�إجمالي حجم التداول ال�شهري
في الأن�شطة المختلفة ومقارنته بال�شهر ال�سابق .مع بيان الم�ؤ�شرات الخا�صة بالتداول في ال�سوق.
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الباب الثالث
ال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية و�صناديق اال�ستثمار
الف�صل الأول
ال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية
مادة(:) 25يق�صد بال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية  ،ال�شركات التي يقت�صر غر�ضها على مزاولة
ن�شاط �أو �أكثر من الأن�شطة الآتية وكذلك البنوك التي تزاول هذه الأن�شطة:
�أ  -ترويج وتغطية االكتتاب في الأوراق المالية �أو تمويل اال�ستثمار فيها.
ب  -اال�شتراك في ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�صدر �أوراقا مالية �أو في زيادة ر�ؤو�س �أموالها.
ج  -الإيداع والمقا�صة والت�سوية في معامالت الأوراق المالية.
د  -تكوين و�إدارة محافظ الأوراق المالية و�صناديق اال�ستثمار.
هـ  -الو�ساطة في الأوراق المالية.
و � -إدارة ح�سابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية.
ويجوز بقرار من مجل�س �إدارة الهيئة �إ�ضافة �أن�شطة �أخرى تت�صل بمجال الأوراق المالية .وتقدم
طلبات ت�أ�سي�س هذه ال�شركات �إلى وزارة التجارة وال�صناعة م�شفوعة بموافقة الهيئة.
وتبين الالئحة التنفيذية �إجراءات و�أو�ضاع ت�أ�سي�س هذه ال�شركات والأعمال التي تدخل في ن�شاطها
والأعمال التي يحظر عليها القيام بها.
مادة( :)26ال يجوز مزاولة الأن�شطة المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة �إال بعد الح�صول على ترخي�ص بذلك
من الهيئة والقيد بال�سجل المعد لديها لهذا الغر�ض.
وت�صدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخي�ص خالل �شــهر مــن تقديم الأوراق م�سـتوفاة �إليها ،
وفي حالة الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سبب ًا  ،ويجوز التظلم منه �أمام لجنة التظلمات المن�صو�ص
عليها في هذا القانون خالل مدة  15يوم ًا من تاريخ ا�ستالم القرار.
وتحدد الالئحة التنفيذية �شروط و�إجراءات منح الترخي�ص والكفالة الم�صرفية.
مادة(:) 27ي�شترط لمنح الترخي�ص المن�صو�ص عليه في المادة ال�سابقة ما ي�أتي :
� -1أن يكون طالب الترخي�ص �شركة تجارية م�سجلة بال�سلطنة �أو فرع ًا ل�شركة �أجنبية.
� -2أن يقت�صر غر�ض ال�شركة ـ فيما عدا البنوك ـ على مزاولة ن�شاط �أو اكثر من الأن�شطة المبينة
في المادة ( )25من هذا القانون.
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� -3أن ال يقل ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدر وما يكون مدفوعا منه عند الت�أ�سي�س عن الحد الأدنى الذي
تحدده الالئحة التنفيذية بح�سب نوع ال�شركة وغر�ضها.
� -4أن تتوافر في القائمين على �إدارة ال�شركة الخبرة والكفاءة الالزمة لعملها على النحو الذي
ي�صدر به قرار من مجل�س �إدارة الهيئة.
� -5أداء ت�أمين تحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة له بقرار من مجل�س �إدارة الهيئة.
� - 6أن ال يكون قد �سبق الحكم على �أحد م�ؤ�س�سي ال�شركة �أو مديريها �أو �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة
خالل ال�سنوات الخم�س ال�سابقة على تقديم طلب الترخي�ص بعقوبة في جناية �أو جنحة ما�سة
بال�شرف �أو �إحدى الجرائم المن�صو�ص عليها في قانون ال�شركات التجارية �أو قانون التجارة �أو
الحكم ب�إ�شهار الإفال�س ما لم يكن قد رد �إليه اعتباره.
مادة(:) 28تقوم الهيئة بقيد ال�شركات المرخ�ص لها بالعمل في مجال الأوراق الماليـة التي تبا�شر ن�شاطها فيه
ـ ويتم القيد مقابل ر�سم وا�شتراك �سنوي تحددهما الالئحة التنفيذية.
مادة(:) 29على ال�شركة العاملة في مجال الأوراق المالية تقديم المعلومات والبيانات والإح�صائيات التي
تطلبها ال�سوق �أو الهيئة خالل المهلة المحددة .ويجوز لإدارة الهيئة �أن تكلف من تراه للتحقق من
�صحة المعلومات والبيانات المقدمة.
وال يجوز لأية �شركة �أن تقرر وقف ن�شاطها �أو ت�صفية عملياتها �إال بموافقة مجل�س �إدارة الهيئة بعد
التثبت من �أن ال�شركة �أوفت بجميع التزاماتها وذلك وفقا لل�شروط والإجراءات التي يحددها مجل�س
�إدارة الهيئة.
مادة( :)30ي�صدر مجل�س �إدارة الهيئة قرارا ب�إلغاء الترخي�ص الم�شار �إليه في المادة ( )26في الحاالت
الآتية:
�أ  -فقد �شرط من �شروط الترخي�ص.
ب � -صدور قرار نهائي من اللجنة الت�أديبية ب�شطب ال�شركة.
ج  -تخلف ال�شركة عن �سداد الر�سوم المقررة.
د  -نق�ص ر�أ�س المال �أو الكفالة الم�صرفية عن الحد المقرر وعدم تكملة النق�ص خالل المدة التي
يحددها المجل�س.
هـ � -إخالل ال�شركة �إخالال ج�سيما ب�أي من الواجبات وااللتزامات الواردة في القانون �أو اللوائح
التنفيذية.
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مادة( :)31لمجل�س �إدارة الهيئة �إذا قام خطر يهدد ا�ستقرار �سوق ر�أ�س المال �أو م�صالح الم�ساهمين في
ال�شركة �أو المتعاملين معها �أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية:
�أ  -توجيه تنبيه �إلى ال�شركة.
ب -منع ال�شركة من مزاولة كل �أو بع�ض الأن�شطة المرخ�ص لها بمزاولتها.
ج  -مطالبة رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة بدعوة المجل�س �إلى االنعقاد للنظر في �أمر المخالفات
المن�سوبة �إلى ال�شركة التخاذ الالزم نحو �إزالتها .ويح�ضر اجتماع مجل�س الإدارة في هذه
الحالة ممثل �أو اكثر عن الهيئة.
د  -تعيين ع�ضو مراقب في مجل�س �إدارة ال�شركة للمدة التي يحددها مجل�س �إدارة الهيئة ويكون
لهذا الع�ضو الم�شاركة في مناق�شات المجل�س وت�سجيل ر�أيه فيما يتخذ من القرارات.
هـ  -حل مجل�س الإدارة وتعيين مفو�ض لإدارة ال�شركة م�ؤقتا لحين اختيار مجل�س �إدارة جديد.
و �	-إلزام ال�شركة المخالفة بزيادة قيمة الكفالة الم�صرفية المدفوعة.
ويكون التظلم من القرارات ال�صادرة وفق ًا لأحكام المادتين (� )31 ، 30أمام لجنة التظلمات
المن�صو�ص عليها في هذا القانون خالل  15يوم ًا من تاريخ �إبالغ �صاحب ال�ش�أن بالقرار �أو علمه
به.
مادة( :)32يجب على ال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية تكوين جمعية �أو رابطة ل�ضمان االلتزام
بالعدل واال�ستقامة والكفاءة في ممار�سة �أن�شطة الو�ساطة و تقوم الجمعية �أو الرابطة ب�إن�شاء
�صندوق لحماية الم�ستثمرين الذين لديهم �أوراق مالية �أو �أر�صدة .
ويحدد في قرار �إن�شاء الجمعية �أو الرابطة الأحكام والإجراءات المتعلقة بت�أ�سي�س الجمعية و�أ�س�س
�إدارة ال�صندوق وحدود التغطية وحجم م�ساهمة كل ع�ضو والعقوبات التي يجوز توقيعها على
الأع�ضاء  ،وذلك وفق الأحكام والإجراءات المو�ضحة بالالئحة التنفيذية.
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الف�صل الثاني
�صناديق اال�ستثمار وح�سابات العهدة
�أو ًال  :ال�صناديق التي ت�أخذ �شكل �شركة م�ساهمة
مادة( :)33يجوز �إن�شاء �صناديق تهدف �إلى ا�ستثمار المدخرات في �أوجه اال�ستثمار المختلفة في الحدود ووفقا
للأو�ضاع التي تبينها الالئحة التنفيذية.
ويجب �أن يتخذ �صندوق اال�ستثمار �شكل �شركة الم�ساهمة بر�أ�سمال نقدي  ،ويجوز �أن يكون ثلث
�أع�ضاء مجل�س �إدارته من غير الم�ساهمين فيه � ،أو المتعاملين معه � ،أو ممن تربطهم به عالقة �أو
م�صلحة � ،أو ممن يتولون �إدارته.
مادة( :)34يحدد النظام الأ�سا�سي ل�صندوق اال�ستثمار الن�سبة بين ر�أ�س المال المدفوع لل�شركة المن�شئة
لل�صندوق وبين �أموال الم�ستثمرين في ال�صندوق بما ال يجاوز ما تحدده الالئحة التنفيذية.
وي�صدر ال�صندوق مقابل هذه الأموال �أوراقا مالية في �صورة وثائق ا�ستثمار ي�شارك حاملوها في
نتائج ا�ستثمارات ال�صندوق.
ويتم االكتتاب في هذه الوثائق عن طريق البنوك المرخ�ص لها بذلك.
وي�ضع مجل�س �إدارة الهيئة �إجراءات �إ�صدار تلك الوثائق وا�سترداد قيمتها والبيانات التي تت�ضمنها
وقواعد قيدها وتداولها في ال�سوق.
مادة( :)35يجب �أن تت�ضمن ن�شرات االكتتاب في وثائق اال�ستثمار التي تطرحها �صناديق اال�ستثمار لالكتتاب
العام  ،البيانات الإ�ضافية الآتية:
 -1ال�سيا�سات اال�ستثمارية.
 -2طريقة توزيع الأرباح ال�سنوية و�أ�سلوب معاملة الأرباح الر�أ�سمالية.
 -3ا�سم الجهة التي تتولى �إدارة ن�شاط ال�صندوق وملخ�صا وافيا عن �أعمالها ال�سابقة.
 -4طريقة التقييم الدوري لأ�صول ال�صندوق و�إجراءات ا�سترداد قيمة وثائق اال�ستثمار.
مادة( :)36يحتفظ بالأوراق المالية التي ي�ستثمر ال�صندوق �أمواال فيها لدى مكتب �إيداع وت�سجيل الأوراق
المالية �أو �أحد البنوك العاملة في ال�سلطنة ،على �أن ال يكون هذا البنك مالكا �أو م�ساهما في ال�شركة
المالكة لل�صندوق� ،أو ال�شركة التي تتولى �إدارة ن�شاطه ،وعلى �أن يقدم ال�صندوق �إلى الهيئة بيانا
عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذي ي�ضعه مجل�س �إدارة الهيئة.
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مادة(:) 37يجب �إخطار الرئي�س التنفيذي بالقرارات التي ت�صدر بتعيين �أع�ضاء مجال�س الإدارة والمديرين
الم�س�ؤولين عن الإدارة العامة لأعمال ال�صندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خالل ثالثين يوم ًا
من تاريخ �صدور القرارات الم�شار �إليها  ،ويتم الإخطار على النموذج الذي ت�ضعه الهيئة.
ولمجل�س �إدارة الهيئة للحفاظ على �سالمة �أموال الم�ستثمرين بال�صندوق �أن ي�صدر قرارا م�سببا
با�ستبعاد �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو المديرين الم�شار �إليهم.
ول�صاحب ال�ش�أن التظلم من قرار ا�ستبعاده �أمام لجنة التظلمات المن�صو�ص عليها في هذا القانون
خالل �ستين يوما من تاريخ �إبالغه بالقرار.
مادة( :)38يجب على ال�صندوق �أن يعهد ب�إدارة ن�شاطه كله �إلى جهة ذات خبرة في �إدارة �صناديق اال�ستثمار ،
ويطلق على هذه الجهة ا�سم (مدير اال�ستثمار) .
مادة( :)39يبرم �صندوق اال�ستثمار مع مدير اال�ستثمار عقد �إدارة  ،وعلى ال�صندوق �إخطار الهيئة ب�صورة من
هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق �أحكامه مع القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
وعلى الهيئة �إبالغ ال�صندوق بر�أيها في العقد خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإخطار.
مادة( :)40يحظر على مدير اال�ستثمار القيام بالعمليات الآتية :
 - 1جميع الأعمال المحظورة على ال�صندوق الذي يدير ن�شاطه.
 - 2ا�ستخدام �أموال ال�صندوق في ت�أ�سي�س �شركات جديدة �أو �شراء �أوراق مالية ل�شركات تحت
الت�صفية �أو في حالة �إفال�س.
 - 3الح�صول له �أو لمديريه �أو للعاملين لديه على ك�سب �أو ميزة من العمليات التي يجريها.
�	- 4أن تكون له م�صلحة من �أي نوع مع ال�شركات التي يتعامل في �أوراقها المالية لح�ساب ال�صندوق
الذي يديره.
�	- 5أن ي�شتري المدير �أو العاملون لديه وثائق ا�ستثمار لل�صناديق التي يدير ن�شاطها.
�	- 6أن يقتر�ض من الغير  ،ما لم ي�سمح له عقد الإدارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد.
 - 7ا�ستثمار �أموال ال�صندوق في وثائق �صندوق �آخر يقوم على �إدارته.
�	- 8إذاعة �أو ن�شر بيانات �أو معلومات غير �صحيحة.
�	- 9إجراء عمليات بهدف زيادة عموالت ال�سم�سرة.
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ثانيا �:صناديق اال�ستثمار الملحقة ب�شركات
مادة( :)41يجوز للبنوك التجارية و�شركات اال�ستثمار التي ال يقل ر�أ�سمالها عن خم�سة ماليين ريال عماني
�أن تقوم ب�إن�شاء �صناديق اال�ستثمار بهدف ا�ستثمار المدخرات في �أوجه اال�ستثمار المختلفة وذلك
بموافقة الهيئة وطبقا للقواعد وال�شروط التي تحددها الالئحة التنفيذية وبالتن�سيق مع البنك
المركزي في حالة ما �إذا كانت الجهة المن�شئة �أحد البنوك.
ولها �أن تت�صرف في موجودات هذه الح�سابات ح�سب التعليمات المحددة ال�صادرة لها من الهيئة
وتلتزم البنوك �أو الجهة التي تن�شئ ال�صندوق بالمحافظة على �سرية المعلومات المتعلقة بها ،وال
تدخل �أموال ال�صندوق �ضمن الح�سابات الفعلية للبنوك �أو ال�شركات المن�شئة لها ،كما ال تدخل
الإيرادات المتحققة منها �ضمن ح�سابات هذه الجهات وال تلحقها الت�صفية في حالة �إفال�سها.
ويحدد النظام الأ�سا�سي لل�صندوق واللوائح التي ت�صدرها الهيئة العالقة التي تحكم �أطرافها على
�أن تت�ضمن البيانات التالية :
 -1ال�سيا�سات اال�ستثمارية.
 -2طريقة توزيع الأرباح ال�سنوية و�أ�سلوب معاملة الأرباح الر�أ�سمالية.
 -3ا�سم الجهة التي تتولى �إدارة ن�شاط ال�صندوق وملخ�صا وافيا عن �أعمالها ال�سابقة.
 -4طريقة التقييم الدوري لأ�صول ال�صندوق و�إجراءات ا�سترداد قيمة وثائق اال�ستثمار.
مادة(:) 42على الجهة التي تن�شئ ال�صندوق �أن تقدم �إلى الهيئة بيانا عن وثائق اال�ستثمار التي �سي�صدرها
ال�صندوق على النموذج الذي ت�ضعه �إدارة الهيئة.
مادة( :)43ت�شكل لإدارة ال�صندوق لجنة من الم�ستثمرين �أو من غيرهم.
وتحدد اللوائح التي ي�صدرها مجل�س �إدارة الهيئة �إجراءات ت�شكيل اللجنة و�أ�سلوب عملها.
ويجب �إخطار الرئي�س التنفيذي بالقرارات ال�صادرة بتعيين �أع�ضاء اللجنة والمديرين الم�سئولين
عن الإدارة العامة لأعمال ال�صندوق.
ولمجل�س �إدارة الهيئة للحفاظ على �أموال الم�ستثمرين بال�صندوق �أن ي�صدر قرارا با�ستبعاد �أي من
�أع�ضاء اللجنة والمديرين الم�شار �إليهم .ول�صاحب ال�ش�أن التظلم من قرار ا�ستبعاده �أمام لجنة
التظلمات خالل  30يوم ًا من تاريخ �إبالغه بالقرار  ،ويكون قرار اللجنة في هذا ال�ش�أن نهائيا.
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ثالثا � :أحكام عامة ل�صناديق اال�ستثمار وح�سابات العمالء
مادة( :)44تقوم ال�شركات المرخ�ص لها بمزاولة العمل في مجال الأوراق المالية ،بالت�صرف بموجودات
ح�سابات العمالء ح�سب التعليمات ال�صادرة عن الهيئة ،وفي �إطار �شروط االتفاقيات التي تحكم
العمليات الخا�صة بهذه الح�سابات والمعقودة بين الأطراف المعنية ،وتلتزم هذه ال�شركات
بالمحافظة على �سرية المعلومات المتعلقة بهذه الح�سابات.
وال تدخل هذه الح�سابات وموجوداتها �أو التزاماتها �ضمن الح�سابات الفعلية لتلك البنوك �أو
الجهات ،كما ال تدخل الإيرادات المتحققة لها �ضمن ح�سابات نتائجها وال تلحقها الت�صفية في
حالة �إفال�سها.
ويعمل في تحديد العالقة التي تحكم �أطراف هذه الح�سابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي
ي�صدرها المجل�س بهذا الخ�صو�ص و�إذا كان �أحد �أطرافها بنكا مرخ�صا يتم تحديد هذه العالقة
بالتن�سيق مع البنك المركزي.
مادة(:) 45تكون ن�سبة اال�ستثمار في �صناديق اال�ستثمار وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية.
وال ي�سري في �ش�أن هذه ال�صناديق قانون ا�ستثمار ر�أ�س المال الأجنبي.
وتعامل �صناديق اال�ستثمار من الناحية ال�ضريبية معاملة ال�شركات المملوكة بالكامل لمواطنين
عمانيين.
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الباب الرابع
الهيئة العامة ل�سوق المال
الف�صل الأول
(�إن�شاء الهيئة)
مادة( :)46تن�ش�أ هيئة عامة ت�سمى (الهيئة العامة ل�سوق المال) يكون مقرها الرئي�سي مدينة م�سقط ،وتتبع
وزير التجارة وال�صناعة.
مادة(:) 47تتمتع الهيئة بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل المالي والإداري ويكون لها �أهلية الت�صرف
في �أموالها و�إدارتها وتبا�شر ن�شاطها وفق الأ�س�س التجارية ـ وتعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب
والر�سوم.
مادة( :)48تتولى الهيئة ما يلي :
 -1تنظيم وترخي�ص ومراقبة �إ�صدار الأوراق المالية وتداولها.
 -2الإ�شراف على �سوق م�سقط للأوراق المالية.
 -3الإ�شراف على جميع ال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
 -4الإ�شراف على ال�شركات الم�ساهمة العامة.
 -5الإ�شراف على �شركات الت�أمين.
 -6ترخي�ص وتنظيم �شركات الت�صنيف االئتماني.
وتبين الالئحة التنفيذية ال�شروط والأحكام الخا�صة بتنفيذ هذه االخت�صا�صات.
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الف�صل الثاني
�أهداف الهيئة
مادة(:) 49تهدف الهيئة �إلي ما يلي :
 - 1االرتقاء بكفاءة �سوق المال وحماية الم�ستثمرين من الممار�سات غير العادلة وغير ال�سليمة.
�	- 2إتاحة الفر�ص ال�ستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم م�صلحة االقت�صاد
الوطني.
 - 3تنظيم ومراقبة �إ�صدار الأوراق المالية في ال�سوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في
ن�شرة الإ�صدار عند طرح الأوراق المالية لالكتتاب العام.
 - 4التي�سير وال�سرعة في ت�سييل الأموال الم�ستثمرة في الأوراق المالية  ،مع �ضمان تفاعل عوامل
العر�ض والطلب بهدف تحديد �أ�سعار هذه الأوراق  ،وحماية �صغار الم�ستثمرين من خالل تر�سيخ
�أ�س�س التعامل ال�سليم والعادل بين مختلف فئات الم�ستثمرين.
 - 5جمع المعلومات والإح�صاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل بها ون�شر التقارير
حولها.
�	- 6إجراء الدرا�سات وتقديم المقترحات للجهات الر�سمية المختلفة ب�ش�أن القوانين النافذة
وتعديلها بما يتالءم والتطور الذي تتطلبه �سوق الأوراق المالية.
 - 7االت�صال بالأ�سواق المالية في الخارج بهدف االطالع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق
مواكبة التقدم في �أ�ساليب التعامل في هذه الأ�سواق وي�ساعد على �سرعة تطوير ال�سوق المالية
العمانية وكذلك االن�ضمام لع�ضوية المنظمات واالتحادات العربية والدولية ذات العالقة.
 - 8تنظيم �أو الإ�شراف على دورات تدريبية للعاملين في الهيئة �أو في �سوق الأوراق المالية �أو
الراغبين في العمل بهما.
 - 9تر�سيخ قواعد ال�سلوك المهني والمراقبة الذاتية واالن�ضباط بين الو�سطاء والعاملين في مجال
التعامل بالأوراق المالية وت�شجيع وت�أهيل الو�سطاء وغيرهم من العاملين بال�سوق بهدف رفع
كفايتهم العلمية والعملية.
مادة( :)50يقوم ب�إدارة �شئون الهيئة وتنظيم �أعمالها مجل�س �إدارة يخت�ص بت�صريف �أمورها واتخاذ الإجراءات
الالزمة لتحقيق الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها وعلى الأخ�ص ما يلي :
 - 1و�ضع ال�سيا�سة التي ت�سير عليها الهيئة في ممار�سة اخت�صا�صاتها في �إطار ال�سيا�سة المالية
واالقت�صادية للدولة.
 - 2التو�صية لدى الجهات الحكومية بكل ما من �ش�أنه �أن ي�ساعد على تنمية ال�سوق وحماية �أموال
الم�ستثمرين.
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 - 3اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال �سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم
الحكومية �سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي �أو بنظام الموظفين �أو ال�شئون الإدارية والمالية
�أو غيرها .وت�صدر اللوائح الم�شار �إليها بقرار من الرئي�س.
�	- 4إيقاف التعامل ب�أية ورقة مالية مدرجة بال�سوق للمدة التي يراها وله �أن يفو�ض الرئي�س
التنفيذي في ذلك.
 - 5وقف ن�شاط ال�سوق  ،عند االقت�ضاء لمدة محدودة ال تتجاوز �أ�سبوعا يحظر خاللها التعامل بالأوراق
المالية في ال�سوق .ف�إذا اقت�ضت الم�صلحة العامة وقف ن�شاط ال�سوق لمدة تزيد على �أ�سبوع فيكون
ذلك بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تو�صية من مجل�س �إدارة الهيئة.
 - 6الم�صادقة على الموازنة ال�سنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية ال�سنة المالية
بعد التن�سيق مع وزارة المالية.
 - 7تحديد متطلبات ن�شرة �إ�صدار الأوراق المالية في �سوقها الأولية.
 -8تحديد �شروط �إدراج قيد الأوراق المالية في ال�سوق النظامية �أو الموازية �أو �أي �سوق ثانوية
�أخرى يجري اعتمادها من قبل مجل�س �إدارة الهيئة لتداول الأوراق المالية.
 - 9اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في ال�سوق الثانوية.
 -10و�ضع قواعد و�شروط للإف�صاح من قبل الجهات الم�صدرة للأوراق المالية وال�شركات العاملة
في مجال الأوراق المالية والإدارات التنفيذية فيهما عن جميع الظروف �أو المعلومات التي
ت�ؤثر على �أن�شطتهم �أو مراكزهم المالية ،وكل تغيير يرى مجل�س �إدارة الهيئة انه ي�ؤثر على
قيمة الورقة المالية.
وو�ضع قواعد و�شروط لتعامالت الأ�شخا�ص المطلعين.
- 11و�ضع التعليمات التي تحدد �إجراءات المقا�صة والت�سوية فيما بين الو�سطاء  ،وفيما بين
الو�سطاء والجمهور وال�سوق.
- 12ترخي�ص ال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتحديد عددها وطبيعة �أعمالها وعدد
وكالئها  ،وتحديد تعرفة �أجورها.
 -13تحديد عموالت ال�سوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية.
- 14تحديد ا�شتراكات الأع�ضاء بال�سوق ور�سوم اعتماد ن�شرات الإ�صدار والر�سوم ال�سنوية لقيد
الأوراق المالية ور�سوم ممار�سة الو�ساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وال�سوق.
 -15االقترا�ض وتحديد حجمه و�شروطه بعد موافقة وزارة المالية.
�	-16أية �صالحيات �أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.
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مادة( :)51يلزم كل ع�ضو يمتنع عن �إدراج قيد �أوراقه المالية في ال�سوق المحددة لها لمدة �شهر واحد بدفع
مبلغ ال يقل عن (� )2000ألفي ريال عماني وال يزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماني ،و�إذا
لم يتم القيد يجوز للمجل�س �أن ي�صدر قرار ًا بوقف التعامل في �أوراقه المالية.
مادة(:) 52ي�شكل مجل�س �إدارة الهيئة على النحو التالي :
							
 -1الوزير
 -2ممثل عن وزارة االقت�صاد الوطني ال تقل

رئي�سا

درجته عن وكيل وزارة وير�شحه الوزير المخت�ص		

نائبا للرئي�س

 -3الرئي�س التنفيذي للهيئة				

ع�ضوا

			
 -4مدير عام �سوق م�سقط للأوراق المالية

ع�ضوا

		
 -5مدير عام التجارة بوزارة التجارة وال�صناعة

ع�ضوا

 -6ممثل عن البنك المركزي العماني ال تقل درجته
				
عن مدير عام وير�شحه البنك

ع�ضوا

ثالثة �أع�ضاء يختارهم الوزير من قائمة ت�ضم �ستة �أ�سماء ير�شحها مجل�س �إدارة غرفة تجارة
و�صناعة عمان على �أن يراعى في االختيار تمثيل البنوك التجارية و�شركات الت�أمين و�شركات
الم�ساهمة العامة في القطاعات الأخرى ،ويحل نائب الرئي�س محل الرئي�س عند غيابه.
مادة( :)53يعين الرئي�س التنفيذي للهيئة بمر�سوم �سلطاني ويكون متفرغا لعمله ،ويجوز �أن يفو�ض مجل�س �إدارة
الهيئة �أيا من ال�صالحيات الممنوحة له �إلى الرئي�س التنفيذي فيما عدا و�ضع تعليمات تداول الأوراق
المالية في ال�سوق الثانوية و �إ�صدار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة و�سوق م�سقط للأوراق المالية
وتحديد الر�سوم والعموالت .وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة راتبه وعالواته ومكاف�آته وتعوي�ضاته
و�سائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.
مادة(:) 54يتولى الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ �سيا�سة مجل�س الإدارة والقرارات التي ي�صدرها وهو الم�سئول
عن �إدارة الهيئة طبقا للوائح الداخلية ويمثلها �أمام الق�ضاء وفي مواجهة الغير.
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الف�صل الثالث
مالية الهيئة
مادة( :)55تكون للهيئة موازنة م�ستقلة وتبد�أ ال�سنة المالية في اليوم الأول من �شهر يناير وتنتهي في الحادي
والثالثين من �شهر دي�سمبر من كل عام على �أن تبد�أ ال�سنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى
�آخر �شهر دي�سمبر من ال�سنة التالية.
ويكون للهيئة ح�ساب خا�ص يودع فيه الفائ�ض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الر�أ�سمالية
والجارية وغيرها يطلق عليه ا�سم الفائ�ض العام وي�ستخدم هذا الفائ�ض في تطوير �أعمال الهيئة
وفق القواعد التي يقررها مجل�س �إدارة الهيئة .
مادة( :)56تتكون موارد الهيئة مما ي�أتي :
 - 1االعتمادات التي تخ�ص�صها لها الدولة.
 - 2ر�سوم اعتماد ن�شرات �إ�صدار الأوراق المالية.
 - 3ر�سوم ترخي�ص ال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
 - 4ر�سوم قيد الأوراق المالية.
 - 5الر�سوم ال�سنوية لممار�سة الو�ساطة.
 - 6مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
 - 7الجزاءات المالية التي تفر�ض على المخالفين لأحكام هذا القانون.
 - 8اال�شتراكات في الن�شرات الدورية التي ت�صدرها الهيئة.
 - 9المنح والهبات التي تح�صل عليها الهيئة من �أية جهة يوافق عليها مجل�س �إدارة الهيئة �إذا كان
م�صدرها عمانيا.
 -10عائد ا�ستثمار �أموال الهيئة.
 -11القرو�ض التي تح�صل عليها الهيئة.
 -12فائ�ض الميزانية ال�سنوية ل�سوق م�سقط للأوراق المالية.
مادة( :)57تعتبر �أموال الهيئة � ،أمواال عامة تتمتع بحقوق �أموال الخزانة العامة لل�سلطنة وامتيازاتها ومراتبها
على �أموال مديني الهيئة  ،وللهيئة تح�صيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تح�صل بها
�أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق �أخرى للغير  ،وتكون لإخطارات الهيئة
لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني الهيئة وكفالئهم �صفة الإخطارات الحكومية
الر�سمية.
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وتكون لدعاوى الهيئة ومطالباتها و�إجراءاتها التنفيذية والإدارية �صفة اال�ستعجال لدى المحكمة
المخت�صة والدوائر واللجان وغيرها من المجال�س الإدارية بال�سلطنة  ،كما يكون للأحكام ال�صادرة
ل�صالح الهيئة �صفة اال�ستعجال في التنفيذ.
مادة( :)58يتولى تدقيق ح�سابات الهيئة مراقب ح�سابات مرخ�ص يعينه المجل�س ويحدد �أتعابه بعد موافقة
الرقابة المالية للدولة.
مادة(:) 59يكون لموظفي الهيئة وال�سوق الذين ي�صدر بتحديد �أ�سمائهم �أو وظائفهم قرار من الوزير� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية في �إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ولهم في �سبيل
ذلك الإطالع على ال�سجالت والدفاتر والم�ستندات في مقر ال�شركة �أو مقر �سوق المال �أو الجهة
التي توجد بها وعلى الم�سئولين في الجهات الم�شار �إليها �أن يقدموا �إلى الموظفين المذكورين
البيانات والم�ستخرجات و�صور الم�ستندات التي يطلبونها لهذا الغر�ض.
الف�صل الرابع
التحقيق
لجنة التظلمات ولجنة الت�أديب
مادة(�:)60أ  -للهيئة �صالحية �إجراء التحقيقات  ،كلما ر�أت ذلك �ضروري ًا  ،عند وقوع مخالفة من �أي �شخ�ص
لأحكام القانون �أو اللوائح الداخلية �أو التعليمات التي ت�صدرها.
ولها الحق في �أن تطلب من �أي �شخ�ص تقديم بيان خطي حول الظروف والمالب�سات المتعلقة
بارتكاب المخالفة.
ب  -تتولى الجهة المخت�صة بالهيئة �إجراء التحقيقات الالزمة في المخالفات المحالة �إليها من
الرئي�س التنفيذي ،ولها دعوة المخالف ال�ستجوابه واال�ستماع �إلى �أقواله ،ولها ا�ستدعاء من
ت�شاء ل�سماع �أقواله في المو�ضوع.
ولها الحق في �أن تطلب من �أي �شخ�ص تقديم بيان خطي حول الظروف والمالب�سات المتعلقة
بارتكاب المخالفة ،وكذلك لها �أن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمرا�سالت والمذكرات
وال�سجالت التي ترى �ضرورة الإطالع عليها.
وفي حالة عدم امتثال �أي �شخ�ص لمذكرات الدعوة الموجهة �إليه �أو امتناعه عن تقديم
الم�ستندات ،يتم تنفيذ ذلك بم�ساعدة الجهات المخت�صة.
مادة(:) 61ت�شكل بقرار من مجل�س �إدارة الهيئة لجنة للتظلمات بع�ضوية اثنين من رجال الق�ضاء بوظيفة قا�ضي
محكمة ابتدائية �أول على الأقل ير�شحهما وزير العدل وتكون الرئا�سة لأقدمهما وع�ضو �آخر تر�شحه
غرفة تجارة و�صناعة عمان.
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وتخت�ص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها �أ�صحاب ال�ش�أن من القرارات التي ت�صدر من
الوزير �أو الرئي�س �أو الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذا
له.
ويكون ميعاد التظلم من القرار ثالثين يوما من تاريخ الإخطار به وذلك فيما لم يرد به ن�ص خا�ص
في هذا القانون ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيا.
وتبين الالئحة التنفيذية الأحكام الخا�صة بالإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة و�أمامها
وغيرها من الإجراءات المنظمة لأعمالها.
مادة(:) 62تخت�ص المحكمة االبتدائية (الدائرة المخت�صة) بالف�صل ب�صفة عاجلة في المنازعات بين
المتعاملين في مجال الأوراق المالية.
مادة(�( :)63أ) ي�شكل مجل�س �إدارة الهيئة من بين �أع�ضائه لجنة ت�أديبية من رئي�س وع�ضوين تتولى الف�صل
فيما ي�سند للجهات الخا�ضعة لإ�شراف ورقابة الهيئة ،ووكالء هذه الجهات والتابعين لها
من مخالفات لهذا القانون وقانون ال�شركات التجارية وقانون �شركات الت�أمين وقانون ت�أمين
المركبات واللوائح والتعليمات المنفذة لها وتوقيع �أي من الجزاءات الآتية :
 - 1التنبيه.
 - 2الإنذار.
 - 3غرامة ال تزيد على ( )5000ريال عماني.
 - 4الوقف عن العمل في ال�سوق لمدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر.
 - 5ال�شطب النهائي من ع�ضوية ال�سوق.
وفي جميع الأحوال تقرر اللجنة رد مبلغ الفائدة الناتجة عن المخالفة للمت�ضرر منها وفي
حالة عدم وجود مت�ضرر ت�ؤول للهيئة.
وال تنفذ قرارات اللجنة اال بعد �صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن المن�صو�ص عليه في
البند (ب) من هذه المادة �أو الف�صل في الطعن.
وللرئي�س التنفيذي وقف الو�سطاء والوكالء عن العمل في ال�سوق لمدة ال تتجاوز �أ�سبوعين
بناء على تو�صية اللجنة الت�أديبية .وله توقيع عقوبتي التنبيه والإنذار في المخالفات الب�سيطة
ويكون قراره نهائي ًا.
(ب)يجوز الطعن في قرارات اللجنة الت�أديبية �أمام لجنة التظلمات خالل  30يوما من تاريخ تبليغها
�إلى �صاحب ال�ش�أن  ،ويكون قرار اللجنة في هذا الطعن نهائيا.
(ج) تبين الالئحة التنفيذية الأحكام الخا�صة بالإجراءات الواجب �إتباعها من قبل اللجنة و�أمامها
بما في ذلك كيفية مبا�شرة �صالحياتها و�إ�صدار قراراتها.
33

الف�صل الخام�س
العقوبات
مادة( :)64يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماني
وال تزيد على ( )50000خم�سين �ألف ريال عماني �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،كل �شخ�ص يثبت
تعامله في ال�سوق بناء على معلومات غير معلنة �أو مف�صح عنها علم بها بحكم من�صبه � ،أو يقوم
بن�شر الإ�شاعات حول �أو�ضاع �أية �شركة بهدف الت�أثير على م�ستويات �أ�سعار �أ�سهمها بما في ذلك
رئي�س و�أع�ضاء مجل�س �إدارة �أية �شركة ع�ضو في ال�سوق �أو مديرها العام �أو نائبه �أو موظفوها.
مادة( :)65يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وبغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شـرة �آالف ريال عماني وال
تزيد على ثالثين �ألف ريال عماني �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،كل �شخ�ص يقدم عن علم بيانات
�أو ت�صريحات �أو معلومات يعلم �أنها غير �صحيحة بهدف الت�أثير على قرار الم�ستثمر باال�ستثمار �أو
عدمه وتطبق العقوبة نف�سها على �أع�ضاء مجل�س الإدارة وموظفي ال�شركة الع�ضو ،وكل من مراقب
الح�سابات والمفو�ض بالتوقيع عن �شركات الو�ساطة المتعهدة بالتغطية.
مادة( :)66مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها في �أي قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد
على ثالثة �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف ريال عماني �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين :
 -1كل من با�شر ن�شاطا من الأن�شطة الخا�ضعة لأحكام هذا القانون دون �أن يكون مرخ�صا له في
ذلك.
 - 2كل من طرح لالكتتاب �أوراقا مالية �أو تلقى عنها �أمواال ب�أية �صورة بالمخالفة لأحكام هذا
القانون.
مادة( - 1 :)67يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة �آالف ريال عماني وال تزيد
على ع�شرة �آالف ريال عماني �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين :
�أ  -كل �شخ�ص يقوم ب�إجراء �أي ت�صرف بالأوراق المالية يهدف �أو ي�ؤدي �إلى الإيهام
بالمتعاملين الآخرين �أو �إيجاد �سل�سلة عمليات وهمية غير حقيقية يق�صد بها �إيهام الغير
من ه�ؤالء المتعاملين بتواجـد �سـوق ن�شطـة في الورقـة الماليـة المتـداولة.
ب  -كل �شخ�ص بمفرده �أو بالتواط�ؤ مع �شخ�ص �أو مجموعة �أ�شخا�ص �آخرين يقوم ب�إجراء �أي
تعامل بالأوراق المالية يهدف �إلى تثبيت �أ�سعار ورقة مالية معينة ب�صورة مفتعلة ب�شكل
يتعار�ض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
 -2يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنتين وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف ريال عماني وال تزيد
على خم�سين �ألف ريال عماني �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من الم�ؤ�س�سين ب�شركة الم�ساهمة
العامة ومدققي الح�سابات وكل من �شاركهم في �إعداد ن�شرة �إ�صدار لالكتتاب العام مع علمه
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ب�أن المعلومات الواردة بالن�شرة غير �صحيحة �أو ب�أن الن�شرة لم يتم ت�ضمينها �أية معلومات
هامة �أو ت�ضمينها بيانات كاذبة.
 -3يعاقب كل من يخالف من �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة �أحكام المادة ()10
�أو البند  10من المادة ( )50بغرامة ال تقل عن خم�سة الآف ريال عماني وال تزيد على خم�سين
�ألف ريال عماني .
مادة( :)68كل مخالفة لأحكام هذا القانون �أو لوائحه المنفذة �أو التعليمات ال�صادرة من مجل�س �إدارة الهيئة
ترتب �ضرر ًا لأي �شخ�ص  ،يكون مرتكبها م�س�ؤوال عن تعوي�ض هذا ال�ضرر.
مادة( :)69يجوز ف�ضال عن العقوبات المقررة للجرائم المن�صو�ص عليها في المواد ال�سابقة  ،الحكم بالحرمان
من مزاولة المهنة �أو بحظر مزاولة الن�شاط الذي وقعت الجريمة بمنا�سبته وذلك لمدة ال تزيد على
ثالث �سنوات.
ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
مادة( )69مكررا :يجوز للمجل�س قبل رفع الدعوى الق�ضائية الت�صالح مع المخالف ب�إجراء ت�سوية مالية عن
التجاوزات التي ارتكبها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه والتعليمات ال�صادرة تنفيذا
له.
�أحكام عامة
مادة( :)70لكل ذي م�صلحة طلب الإطالع لدى الهيئة على الوثائق وال�سجالت والمحا�ضر المتعلقة بال�شركة
والح�صول على بيانات �أو �صور ر�سمية منها مقابل ر�سم يحدده مجل�س �إدارة الهيئة لذلك.
وللهيئة رف�ض الطلب �إذا كان من �ش�أن �إذاعة البيانات �أو ال�صور المطلوبة �إلحاق �ضرر بال�شركة �أو
الإخالل بالم�صلحة العامة �أو بم�صالح الم�ستثمرين.
مادة( :)71تقوم الهيئة ب�إ�صدار ن�شرة �شهرية لإطالع الجمهور على ن�شاطها ويجب �أن تت�ضمن الن�شرة وب�صفة
خا�صة الطلبات التي تم ا�ستالمها والقرارات التي اتخذها مجل�س الإدارة والأحكام النهائية وتقارير
�أي تعامل يجريه �أع�ضاء مجل�س �إدارة �شركة الم�ساهمة �أو الموظفون التنفيذيون فيها.
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