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باإ�سـدار تعديـالت علـى بعـ�س اأحكـام قانـون �سـوق راأ�س املـال 

�سلطـان عمـان  نحـن قابـو�س بـن �سعيـد       
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وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمــل بتعديــالت قانــون �ســوق راأ�س املــال امل�ســار اإليــه املرفقـة .

املــادة الثانيـــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية . 

�سـدر فـي : 17 من حمـــــرم �سنـة 1436هـ 
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قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�س اأحكام قانون �سوق راأ�س املال

ي�ستبـدل بن�سو�س املواد ) 7 البند ب ، 12 ، 13 ، 17 الفقرة الثانية ، 52 البند )2( ،  اأول : 

60 ، 63/اأ البنــد)3( ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 ( من قانـــون �ســـوق راأ�س املــــال ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، الن�سو�س الآتية : 

املــادة ) 7 ( البنــد ) ب ( 

ل يجـــوز ل�سخــــ�س مبفـــرده اأو بال�ستـــــراك مــــــع اآخريــــن �ســراء اأو متــــلك )%25( 

اأ�سهــــم ال�سركـــة امل�ساهمــة العامـــة اإل وفـــق  اأكثــر مـــن  اأو  خم�سـة وع�سريـن باملائــة 

ال�سوابط التي ي�سعها جمل�س اإدارة الهيئة ، والتي حتدد الأ�سخا�س الذين ي�سملهم 

ال�ستــــــراك ، وطريقـــــة واإجـــــــراءات التمـــــلك ، واحلــــالت امل�ستثنـــــاة واحلــــد الأدنـــى 

تنفـيــذ  قبل  تقدميهـا  الواجب  وال�سمانــات  عنها  الإف�ساح  الواجب  املعلومات  من 

عمليــة ال�ســراء وطريقة حتديــد �سعـــر ال�سراء وحالت اللتزام ب�سراء جميع اأ�سهم 

ال�سركــــة واحلـــــالت التي يلتــــزم مبوجبهــــا امل�ساهمــون الأقليــة بالبيــع ، وغريهــا 

من الأحكام . 

املــادة ) 12 (

ي�سدر جملـ�س اإدارة الهيئة قرارا بت�سكيل جمل�س اإدارة الـ�سوق ملدة )3( ثالث �سنوات 

على النحو الآتي :

- مديــــــــــر عــــــــــام ال�ســـــــــــــــوق .                                                                          ع�سوا 

- ممثـــــــــل عـــــــــــن الهيئــــــــــــــة .                                                                           ع�سوا 

- ممثل عن البنك املركزي العماين .                                                             ع�سوا 

- رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية .   ع�سوا

- ثالثة اأع�ساء يختارهم الرئي�س من قائمة ت�سم �سبعة اأ�سماء ير�سحها الرئي�س 

لل�سركــات  اأحدهـم ممثــال  يكــون  اأن  اأن يراعــى فـي الختيــار  ، على  التنفـيــذي 

الأوراق  فـي جمال  العاملة  ال�سركات  بال�سوق من غري  املالية  اأوراقها  املدرجة 

املالية ، واأن يكون الآخر ممثال ل�سغار امل�ساهمني ممن ميتلك اأقل من )5000( 

خم�ســــــة اآلف �سهــــــم ، ويكــــون الع�ســـو الثالــــــث مـــــن ذوي الكفــــــاءة واخلبــــــرة ، 

ويجوز جتديد ع�سويتهم ملدة واحدة .
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وي�سدر جمل�س اإدارة الهيئة قرارا بتعيني كل من مدير عام لل�سوق ، ورئي�س جمل�س 

اإليهـم فــي الفقـــرة  اأن يكـــون الأخري مــن بني الأع�ســاء امل�سـار  اإدارة ال�ســـوق علــى 

ال�سابقة ، ول يجوز اأن يجمع �سخ�س واحد بني هاتني الوظيفتني . 

وي�ســـدر جملــ�س اإدارة الهيئـــة لئحــة داخليـــة بتحديــــد اخت�سا�ســـات و�سالحيـــات 

كل من مديــر عــام ال�سوق ورئي�س جمل�س اإدارة ال�سوق ، وتنظيم اإجــراءات دعـــوة 

جمل�س اإدارة ال�سوق اإىل النعقاد ، ومكان ون�ساب �سحة الجتماع ، وكيفـية اإ�سداره 

للقــرارات وحتديـــد مكافــاآت اأع�ســـاء املجلــ�س ، وغريهـــا مــــن التنظيمــات الالزمـــة 

ملبا�سرة اأعماله .

املــادة ) 13( 

يتولـى تدقيـق ح�سابـات ال�ســوق مراقب ح�سابات مرخ�س لــه بالعمـل فـي ال�سلطنــة 

يختاره جمل�س اإدارة ال�سوق ، ويحدد اأتعابه بعد موافقة جمل�س اإدارة الهيئة . 

املــادة ) 17( الفقــرة الثانيــة

 ويجـوز للو�سيط القيام ببيع الأوراق املالية التي ا�سرتاها ل�سالــح اأحـد عمالئــه ، 

ومل ي�سدد قيمتها ، وذلك طبقا للقواعد التي ي�سدرها جمل�س اإدارة الهيئة .

املــادة ) 52 ( البنــد ) 2 ( 

ممثـــل عــن وزارة املالية ل تقل درجته عن وكيل وزارة ، ير�سحــه الوزيــر املختــ�س 

نائبا للرئي�س .

املــادة ) 60 (

 ، ، كلمـا راأت ذلك �سروريـا  اإجـراء التحقيـق  تتولـــى اجلهـــة املخت�ســـة بالهيئة  اأ - 

ال�ســادرة  القرارات  اأو  اللوائــح  اأو  القانـــون  هذا  لأحكـــام  خمالفـــة  وقـــوع  عند 

تنفـيــذا له اأو عند وقوع خمالفة لأحكام قوانني الأوراق املالية خارج ال�سلطنة 

مــن اأي �سخــ�س يخ�سع لأحكام هذه القوانــني ، وذلك بنــاء علــى طلـب اجلهــة 

اخلارجية ، ولها فـي �سبيل ذلك الآتي :
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والتدقيـــق  واملرا�ســالت  والدفاتـــر  ال�سجــــالت  وفحـــ�س  التفتيــ�س  اإجــراء   - 1

فـي ال�سفقـات التــي يعقدها ال�سخ�س املخالف �سواء بنف�ســه اأو عـــن طريـق 

وكيل ، كما يحق لها التحقيق فـي اأي تعامل قام به املخالف مع اأي طرف 

له عالقة مبو�سوع التحقيق .

ال�ستعانـــــة باجلهـــــــات املخت�ســــة بال�سلطنـــــــة فـي �سبيــــل اإلـــــزام املخالــــــف   - 2

اأمـام اجلهـة املخت�ســة  ، للح�ســور  اإليــه الدعـــوة بالتحقيــق  اأو من توجــه 

بالهيئة اأو اإلزامه بتقدمي امل�ستندات اأو ال�سجالت التي لها عالقة مبو�سوع 

التحقيق .

وللهيئــة طلــب اأي �سجالت اأو معلومــات من الهيئــات الأخـرى وال�سركــات 

وامل�ســــارف والأفــراد ، تكون ذات �سلة باأي تعامل بالأوراق املاليــة داخليـــا 

كان اأو خارجيا .

يلتـــزم ال�سخــ�س الذي يجــرى معــه التحقيــق بعــدم الإف�سـاح عن اأي معلومـــات  ب - 

ذات �سلة مبو�سوع التحقيق لغري اجلهة املخت�سة باإجرائه . 

املال  اأ�سواق  الرقابة على  اأعمال  تتوىل  التي  تزويد اجلهات اخلارجية  للهيئة  ج - 

بنتائج التحقيق وباأي معلومات اأخرى اإذا كان طلب التحقيق مقدما منها .

املــادة ) 63/اأ ( البنــد ) 3 ( 

غرامة ل تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين مع مراعاة احلدود املقررة 

لعقوبة املخالفة الواردة فـي اأي قانون اآخر .

املــادة ) 64 ( 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة 

ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، و بغرامة ل تقل 

عن )30000( ثالثني األف ريال عماين ، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال 

عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كــل �سخــ�س يثبـــت تعاملـــه فـي ال�ســـوق بنـــاء 

على معلومات غري معلنــة اأو غري مف�ســح عنها ، اأو يتعامــل با�سم �سخـــ�س اآخـــر ، 

اأو يقوم بن�سر الإ�ساعات حول اأو�ساع اأي �سركة بهدف التاأثري على م�ستويات اأ�سعار 

اأ�سهمهــا . 
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املــادة ) 65 ( 

مـــع عـــدم الإخـــالل بـــاأي عقوبـــة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر ، يعاقــب بال�سجــــن 

مـدة ل تــقل عن )3( ثالثــة اأ�سهــر ، ول تزيــد علـــى )2( �سنتـــني ، وبغرامة ل تقل 

عن )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال 

عماين اأو باإحـــدى هاتـــني العقوبتـــني ، كـــل �سخـــ�س يقدم - عـــن علــــم - بيانـــــــات 

اأو ت�سريحــات اأو معلومــات يتيقن اأنها غري �سحيحــة بهــدف التاأثيــر علــى قـــرار 

امل�ستثمر .

املــادة ) 66 ( 

مـع عـدم الإخـالل باأي عقوبـة اأ�سد ينــ�س عليها قانون اآخـــر ، يعاقـــب بال�سجن مـــدة 

ل تقـــل عن )3( ثالث �سنـــوات ، ول تزيد علـى )7( �سبع �سنوات ، وبغرامــة ل تقـل 

عن )60000( �ستني األف ريال عماين ، ول تزيد على )150000( مائة وخم�سني األف 

ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من :

با�ســـر ن�ساطــا مــن الأن�سطـة اخلا�سعــة لأحكـــام هــذا القانــون دون اأن يكـــــون   - 1

مرخ�سا له فـي ذلك .

طرح لالكتتاب اأوراقا مالية اأو تلقى عنها اأموال باأي �سورة باملخالفة لأحكام   - 2

هذا القانون .

املــادة ) 67 ( 

مع عــدم الإخــالل باأي عقوبة اأ�ســد ين�س عليها قانون اآخر ، يعاقب بال�سجن   - 1

مدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، ول تزيد على )5( خم�س �سنوات ، وبغرامة 

ل تقـــل عــــن )50000( خم�ســني األــف ريال عمانــي ، ول تزيــد علــى )100000( 

مائة األف ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل �سخ�س :

يقوم باإجراء اأي ت�سرف فـي الأوراق املالية يوؤدي اإىل الإيهام باملتعاملني  اأ - 

اإيهام الغري  اإيجاد �سل�سلة عمليات غري حقيقية يق�سد بها  اأو   ، الآخرين 

من هوؤلء املتعاملني بتواجد �سوق ن�سطة فـي الورقة املالية املتداولة .
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يقوم مبفرده اأو بالتواطوؤ مع �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س اآخرين باإجراء  ب - 

اأي تعامـل فـي الأوراق املاليــة يهدف اإىل تثبيت اأ�سعار ورقة ماليــة معينــة 

ب�سورة مفتعلة ب�سكل يتعار�س مع القوانني واللوائح والتعليمات املعمول 

بها .

كــــــل مــــن موؤ�س�ســــي �سركـــــة امل�ساهمـــــــة العامـــــــــة ومدققـــــي احل�سابــــــات ،  ج - 

وكــــــل من �ساركهــــم فـي اإعـــداد ن�ســـرة اإ�ســـدار لالكتتـــاب العـــام مــع علمــه 

بــاأن املعلومــات الــواردة بالنـ�سـرة غيـر �سحيحــــة ، اأو بــاأن الن�سـرة لــــم يتـــم 

ت�سمينها اأي معلومات مهمة ، اأو مت ت�سمينها بيانات كاذبة .

يعاقــــــب بغرامــــة ل تقــــل عــــن )10000( ع�ســـرة اآلف ريـــال عمانـــي ، ول تزيـــــد   - 2

على )60000( �ستني األف ريال عماين كل من :

اأ - يخالــــف من اأع�ســـاء جملــ�س الإدارة اأو الإدارة التنفـيذيــة لل�سركـــة اأحكـــام 

املــادة )10( اأو البند )10( من املــادة )50( .

ب - يخالـــف اأحكــــام املـــادة )60( .

املــادة ) 68 ( 

مــــع عــــدم الإخالل بـــــاأي عقوبـــة من�سو�س عليها فـي هـــــذا القانون ، يعاقـــب كــــل 

من يخالف اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا لـــه ، بغرامة 

ل تقل عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على)70000( �سبعني األف 

ريال عماين .

ي�ستبــــدل بعبـــــــارة ) اللجنــــة التاأديبيــــــة ( عبــــــارة ) جلــنــــــة امل�ساءلــــة ( اأينـمـــــا وردت  ثانيا : 

فـي قانــون �ســوق راأ�س املــال امل�ســار اإليـــه .

يلغــــى تعريـــــف ) اجلمعيـــــة العامــــة( الـــوارد فـي املــــــادة )1( مـــــن الف�ســـــل الأول :  ثالثا : 

تعريفــات عامــة ، مـن قانــون �ســوق راأ�س املــال امل�ســار اإليــه . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1078(

رابعا : اأ - ي�ســـــاف بنــــــدان جديـــــدان برقـــــم )7( اإلـــى املــــادة ) 48( ، وبرقـــــــم )15 مكـــــررا( 

اإىل املــادة )50( من قانون �سوق راأ�س املال امل�سار اإليه ، على النحو الآتي : 

املــادة ) 48 ( البنــد ) 7 ( 

ترخيــ�س وتنظيــم �سركــات الغـــر�س اخلـــا�س .

املــادة ) 50 ( البنــد ) 15 مكــررا ( 

حتديــــد ال�ســــروط والإجــراءات املنظمــــة للعهــــد املاليـــة ، واإ�ســـــدار ال�سكــــــوك 

واإدراجهـــا وتداولها ، والرقابة ال�سرعية عليها .

ت�ساف مادتان جديدتان برقمي )68( مكررا ، و )72( اإىل قانون �سوق راأ�س املال  ب - 

امل�سار اإليه على النحو الآتي :

املــادة ) 68 مكــررا ( 

مــع عـدم الإخــالل بالعقوبات املن�ســو�س عليهــا فـي هذا القانون اأو فـي اأي قانــون 

اآخر ، حتكـــم املحكمــة على املخالف لأحكـــام هذا القانـــون اأو اللوائــح اأو القــرارات 

ال�سادرة تنفـيذا له برد جميع املبالغ والعوائد املرتتبة على املخالفة اإىل املت�سرر 

منهــا ، وفـي حالة عدم وجود مت�سرر توؤول هذه املبالغ والعوائد اإىل الهيئة .

املــادة ) 72 ( 

تعفى �سركات الغر�س اخلا�س التي توؤ�س�س لأغرا�س اإ�سدار ال�سكوك من اخل�سوع 

لقانـــون ا�ستثمـــار راأ�س املال الأجنبـــي ، ومن جميـــع ال�سرائــب والر�ســـوم املفرو�ســة 

من كافــة وحــدات اجلهاز الإداري للدولــة ، وال�سمــاح لهــا بتملك الأ�ســول الثابتــة 

واملنقولة ، وعلى �سبيل املثال ل احل�سر العقارات والأرا�سي .

خام�سا : يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

�ساد�سا : يعمل باأحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .




