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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون �سوق ر�أ�س املال
�أوال  :ي�ستبـدل بن�صو�ص املواد (  7البند ب  17 ، 13 ، 12 ،الفقرة الثانية  52 ،البند (، )2
�/63 ، 60أ البنــد( ) 68 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، )3من قان ــون �س ــوق ر�أ�س املـ ــال ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ، 98/80الن�صو�ص الآتية :
املــادة (  ) 7البنــد ( ب )
ال يج ــوز ل�شخـ ــ�ص مبف ــرده �أو باال�شت ـ ــراك مـ ـ ــع �آخريـ ــن �شــراء �أو متـ ــلك ()%25
خم�سـة وع�شريـن باملائــة �أو �أكثــر م ــن �أ�سهـ ــم ال�شرك ــة امل�ساهمــة العام ــة �إال وف ــق
ال�ضوابط التي ي�ضعها جمل�س �إدارة الهيئة  ،والتي حتدد الأ�شخا�ص الذين ي�شملهم
اال�شتـ ـ ــراك  ،وطريق ـ ــة و�إج ـ ـ ــراءات التم ـ ــلك  ،واحلـ ــاالت امل�ستثن ـ ــاة واحلـ ــد الأدن ــى
من املعلومات الواجب الإف�صاح عنها وال�ضمانــات الواجب تقدميهـا قبل تنفـيــذ
عمليــة ال�شــراء وطريقة حتديــد �سع ــر ال�شراء وحاالت االلتزام ب�شراء جميع �أ�سهم
ال�شركـ ــة واحل ـ ــاالت التي يلتـ ــزم مبوجبهـ ــا امل�ساهمــون الأقليــة بالبيــع  ،وغريهــا
من الأحكام .
املــادة ( ) 12
ي�صدر جملـ�س �إدارة الهيئة قرارا بت�شكيل جمل�س �إدارة الـ�سوق ملدة ( )3ثالث �سنوات
على النحو الآتي :
ع�ضوا
 مديـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــام ال�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق .ع�ضوا
 ممث ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــن الهيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ع�ضوا
 ممثل عن البنك املركزي العماين . رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية  .ع�ضوا ثالثة �أع�ضاء يختارهم الرئي�س من قائمة ت�ضم �سبعة �أ�سماء ير�شحها الرئي�سالتنفـيــذي  ،على �أن يراعــى فـي االختيــار �أن يكــون �أحدهـم ممثــال لل�شركــات
املدرجة �أوراقها املالية بال�سوق من غري ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق
املالية  ،و�أن يكون الآخر ممثال ل�صغار امل�ساهمني ممن ميتلك �أقل من ()5000
خم�سـ ـ ــة �آالف �سهـ ـ ــم  ،ويكـ ــون الع�ض ــو الثالـ ـ ــث م ـ ــن ذوي الكفـ ـ ــاءة واخلبـ ـ ــرة ،
ويجوز جتديد ع�ضويتهم ملدة واحدة .
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وي�صدر جمل�س �إدارة الهيئة قرارا بتعيني كل من مدير عام لل�سوق  ،ورئي�س جمل�س
�إدارة ال�س ــوق علــى �أن يك ــون الأخري مــن بني الأع�ضــاء امل�شـار �إليهـم فــي الفق ــرة
ال�سابقة  ،وال يجوز �أن يجمع �شخ�ص واحد بني هاتني الوظيفتني .
وي�ص ــدر جملــ�س �إدارة الهيئ ــة الئحــة داخلي ــة بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات و�صالحي ــات
كل من مديــر عــام ال�سوق ورئي�س جمل�س �إدارة ال�سوق  ،وتنظيم �إجــراءات دع ــوة
جمل�س �إدارة ال�سوق �إىل االنعقاد  ،ومكان ون�صاب �صحة االجتماع  ،وكيفـية �إ�صداره
للقــرارات وحتدي ــد مكاف ـ�آت �أع�ض ــاء املجلــ�س  ،وغريه ــا مـ ــن التنظيمــات الالزم ــة
ملبا�شرة �أعماله .
املــادة ( )13
يتولـى تدقيـق ح�سابـات ال�ســوق مراقب ح�سابات مرخ�ص لــه بالعمـل فـي ال�سلطنــة
يختاره جمل�س �إدارة ال�سوق  ،ويحدد �أتعابه بعد موافقة جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة (  )17الفقــرة الثانيــة
ويجـوز للو�سيط القيام ببيع الأوراق املالية التي ا�شرتاها ل�صالــح �أحـد عمالئــه ،
ومل ي�سدد قيمتها  ،وذلك طبقا للقواعد التي ي�صدرها جمل�س �إدارة الهيئة .
املــادة (  ) 52البنــد ( ) 2
ممث ــل عــن وزارة املالية ال تقل درجته عن وكيل وزارة  ،ير�شحــه الوزيــر املختــ�ص
نائبا للرئي�س .
املــادة ( ) 60
�أ  -تتول ــى اجله ــة املخت�ص ــة بالهيئة �إجـراء التحقيـق  ،كلمـا ر�أت ذلك �ضروريـا ،
عند وق ــوع خمالف ــة لأحك ــام هذا القان ــون �أو اللوائــح �أو القرارات ال�صــادرة
تنفـيــذا له �أو عند وقوع خمالفة لأحكام قوانني الأوراق املالية خارج ال�سلطنة
مــن �أي �شخــ�ص يخ�ضع لأحكام هذه القوانــني  ،وذلك بنــاء علــى طلـب اجلهــة
اخلارجية  ،ولها فـي �سبيل ذلك الآتي :
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�	- 1إجــراء التفتيــ�ش وفح ــ�ص ال�سجـ ــالت والدفات ــر واملرا�ســالت والتدقي ــق
فـي ال�صفقـات التــي يعقدها ال�شخ�ص املخالف �سواء بنف�ســه �أو ع ــن طريـق
وكيل  ،كما يحق لها التحقيق فـي �أي تعامل قام به املخالف مع �أي طرف
له عالقة مبو�ضوع التحقيق .
 - 2اال�ستعان ـ ــة باجله ـ ـ ــات املخت�صـ ــة بال�سلطن ـ ـ ــة فـي �سبيـ ــل �إل ـ ــزام املخالـ ـ ــف
�أو من توجــه �إليــه الدع ــوة بالتحقيــق  ،للح�ضــور �أمـام اجلهـة املخت�صــة
بالهيئة �أو �إلزامه بتقدمي امل�ستندات �أو ال�سجالت التي لها عالقة مبو�ضوع
التحقيق .
وللهيئــة طلــب �أي �سجالت �أو معلومــات من الهيئــات الأخـرى وال�شركــات
وامل�صـ ــارف والأفــراد  ،تكون ذات �صلة ب�أي تعامل بالأوراق املاليــة داخلي ــا
كان �أو خارجيا .
ب  -يلت ــزم ال�شخــ�ص الذي يجــرى معــه التحقيــق بعــدم الإف�صـاح عن �أي معلوم ــات
ذات �صلة مبو�ضوع التحقيق لغري اجلهة املخت�صة ب�إجرائه .
ج  -للهيئة تزويد اجلهات اخلارجية التي تتوىل �أعمال الرقابة على �أ�سواق املال
بنتائج التحقيق وب�أي معلومات �أخرى �إذا كان طلب التحقيق مقدما منها .
املــادة ( �/63أ ) البنــد ( ) 3
غرامة ال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال عماين مع مراعاة احلدود املقررة
لعقوبة املخالفة الواردة فـي �أي قانون �آخر .
املــادة ( ) 64
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن مدة
ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،و بغرامة ال تقل
عن ( )30000ثالثني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال
عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كــل �شخــ�ص يثب ــت تعامل ــه فـي ال�س ــوق بن ــاء
على معلومات غري معلنــة �أو غري مف�صــح عنها � ،أو يتعامــل با�سم �شخ ــ�ص �آخ ــر ،
�أو يقوم بن�شر الإ�شاعات حول �أو�ضاع �أي �شركة بهدف الت�أثري على م�ستويات �أ�سعار
�أ�سهمهــا .
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املــادة ( ) 65
م ــع ع ــدم الإخ ــالل بـ ـ�أي عقوب ــة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقــب بال�سجـ ــن
مـدة ال تــقل عن ( )3ثالثــة �أ�شهــر  ،وال تزيــد عل ــى (� )2سنت ــني  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )20000ع�شرين �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني �ألف ريال
عماين �أو ب�إح ــدى هات ــني العقوبت ــني  ،ك ــل �شخ ــ�ص يقدم  -ع ــن علـ ــم  -بيان ـ ـ ــات
�أو ت�صريحــات �أو معلومــات يتيقن �أنها غري �صحيحــة بهــدف الت�أثيــر علــى ق ــرار
امل�ستثمر .
املــادة ( ) 66
مـع عـدم الإخـالل ب�أي عقوبـة �أ�شد ينــ�ص عليها قانون �آخ ــر  ،يعاق ــب بال�سجن م ــدة
ال تق ــل عن ( )3ثالث �سن ــوات  ،وال تزيد علـى (� )7سبع �سنوات  ،وبغرامــة ال تقـل
عن (� )60000ستني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )150000مائة وخم�سني �ألف
ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من :
 - 1با�ش ــر ن�شاطــا مــن الأن�شطـة اخلا�ضعــة لأحك ــام هــذا القانــون دون �أن يك ـ ــون
مرخ�صا له فـي ذلك .
 - 2طرح لالكتتاب �أوراقا مالية �أو تلقى عنها �أمواال ب�أي �صورة باملخالفة لأحكام
هذا القانون .
املــادة ( ) 67
 - 1مع عــدم الإخــالل ب�أي عقوبة �أ�شــد ين�ص عليها قانون �آخر  ،يعاقب بال�سجن
مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )5خم�س �سنوات  ،وبغرامة
ال تق ــل عـ ــن ( )50000خم�ســني �ألــف ريال عمانــي  ،وال تزيــد علــى ()100000
مائة �ألف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل �شخ�ص :
�أ  -يقوم ب�إجراء �أي ت�صرف فـي الأوراق املالية ي�ؤدي �إىل الإيهام باملتعاملني
الآخرين � ،أو �إيجاد �سل�سلة عمليات غري حقيقية يق�صد بها �إيهام الغري
من ه�ؤالء املتعاملني بتواجد �سوق ن�شطة فـي الورقة املالية املتداولة .
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ب  -يقوم مبفرده �أو بالتواط�ؤ مع �شخ�ص �أو جمموعة �أ�شخا�ص �آخرين ب�إجراء
�أي تعامـل فـي الأوراق املاليــة يهدف �إىل تثبيت �أ�سعار ورقة ماليــة معينــة
ب�صورة مفتعلة ب�شكل يتعار�ض مع القوانني واللوائح والتعليمات املعمول
بها .
ج  -كـ ـ ــل مـ ــن م�ؤ�س�سـ ــي �شرك ـ ــة امل�ساهم ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة ومدقق ـ ــي احل�سابـ ـ ــات ،
وكـ ـ ــل من �شاركهـ ــم فـي �إع ــداد ن�ش ــرة �إ�ص ــدار لالكتت ــاب الع ــام مــع علمــه
ب ـ�أن املعلومــات الــواردة بالنـ�شـرة غيـر �صحيحـ ــة � ،أو ب ـ�أن الن�شـرة لـ ــم يت ــم
ت�ضمينها �أي معلومات مهمة � ،أو مت ت�ضمينها بيانات كاذبة .
 - 2يعاقـ ـ ــب بغرامـ ــة ال تقـ ــل عـ ــن ( )10000ع�ش ــرة �آالف ري ــال عمان ــي  ،وال تزي ـ ــد
على (� )60000ستني �ألف ريال عماين كل من :
�أ  -يخالـ ــف من �أع�ض ــاء جملــ�س الإدارة �أو الإدارة التنفـيذيــة لل�شرك ــة �أحك ــام
املــادة (� )10أو البند ( )10من املــادة (. )50
ب  -يخال ــف �أحكـ ــام امل ــادة (. )60
املــادة ( ) 68
مـ ــع عـ ــدم الإخالل بـ ـ ـ�أي عقوب ــة من�صو�ص عليها فـي ه ـ ــذا القانون  ،يعاق ــب كـ ــل
من يخالف �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا ل ــه  ،بغرامة
ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على(� )70000سبعني �ألف
ريال عماين .
ثانيا  :ي�ستبـ ــدل بعب ـ ـ ــارة ( اللجنـ ــة الت�أديبيـ ـ ــة ) عبـ ـ ــارة ( جل ـنـ ـ ــة امل�ساءلـ ــة ) �أينـم ـ ــا وردت
فـي قانــون �ســوق ر�أ�س املــال امل�شــار �إلي ــه .
ثالثا  :يلغـ ــى تعري ـ ــف ( اجلمعي ـ ــة العامـ ــة) ال ــوارد فـي املـ ـ ــادة ( )1م ـ ــن الف�ص ـ ــل الأول :
تعريفــات عامــة  ،مـن قانــون �ســوق ر�أ�س املــال امل�شــار �إليــه .
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رابعا � :أ  -ي�ض ـ ــاف بنـ ـ ــدان جدي ـ ــدان برق ـ ــم (� )7إل ــى املـ ــادة (  ، )48وبرق ـ ـ ــم ( 15مك ـ ــررا)
�إىل املــادة ( )50من قانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه  ،على النحو الآتي :
املــادة (  ) 48البنــد ( ) 7
ترخيــ�ص وتنظيــم �شركــات الغ ــر�ض اخل ــا�ص .
املــادة (  ) 50البنــد (  15مكــررا )
حتديـ ــد ال�شـ ــروط والإجــراءات املنظمـ ــة للعهـ ــد املالي ــة  ،و�إ�ص ـ ــدار ال�صكـ ـ ــوك
و�إدراجه ــا وتداولها  ،والرقابة ال�شرعية عليها .
ب  -ت�ضاف مادتان جديدتان برقمي ( )68مكررا  ،و (� )72إىل قانون �سوق ر�أ�س املال
امل�شار �إليه على النحو الآتي :
املــادة (  68مكــررا )
مــع عـدم الإخــالل بالعقوبات املن�صــو�ص عليهــا فـي هذا القانون �أو فـي �أي قانــون
�آخر  ،حتك ــم املحكمــة على املخالف لأحك ــام هذا القان ــون �أو اللوائــح �أو القــرارات
ال�صادرة تنفـيذا له برد جميع املبالغ والعوائد املرتتبة على املخالفة �إىل املت�ضرر
منهــا  ،وفـي حالة عدم وجود مت�ضرر ت�ؤول هذه املبالغ والعوائد �إىل الهيئة .
املــادة ( ) 72
تعفى �شركات الغر�ض اخلا�ص التي ت�ؤ�س�س لأغرا�ض �إ�صدار ال�صكوك من اخل�ضوع
لقان ــون ا�ستثم ــار ر�أ�س املال الأجنب ــي  ،ومن جمي ــع ال�ضرائــب والر�س ــوم املفرو�ضــة
من كافــة وحــدات اجلهاز الإداري للدولــة  ،وال�سمــاح لهــا بتملك الأ�صــول الثابتــة
واملنقولة  ،وعلى �سبيل املثال ال احل�صر العقارات والأرا�ضي .
خام�سا  :يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
�ساد�سا  :يعمل ب�أحكام هذا القانون من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .

