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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/46
ب�إ�صـدار قانـون الأوراق املاليـة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/80
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/18
وبعد العر�ض على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
يعمل بقانون الأوراق املالية ،املرفق.
املــادة الثانيـــة
ي�صدر رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال الالئحة التنفـيذية للقانون املرفق،
خالل عام واحد من تاريخ العمل به ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكامه ،و�إىل �أن ت�صدر،
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها ،فـيما ال يتعار�ض مع �أحكام القانون املرفق.
املــادة الثالثــــة
على املخاطبني ب�أحكام هذا القانون ،توفـيق �أو�ضاعهم خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به،
ويجوز متديدها بقرار من جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ملدة (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
املــادة الرابعـــة
تلغى ن�صو�ص قانون �سوق ر�أ�س املال امل�شار �إليه ،عدا املواد من (� )46إىل ( ،)58كما يلغى كل
ما يخالف هذا املر�سوم والقانون املرفق� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 16 :من ذي القعــــدة �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 16 :من يونيــــــــــــــــو �سنـة 2022م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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قانــون الأوراق املاليــة
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
�أ  -الهيئــة:
الهيئة العامة ل�سوق املال.
ب  -املجلــ�س:
جمل�س �إدارة الهيئة.
ج  -الأوراق املالية:
�أي عقود مالية �أو حقوق ملكية �أو �أدوات دين تكون قابلة للتداول والتحويل كالأ�سهم
وال�سندات وال�صكوك و�أي �أوراق �أخرى ين�ص عليها هذا القانون �أو يحددها املجل�س.
د  -التعامــل:
ممار�سة الأن�شطة املتعلقة بالأوراق املالية �أو تقدمي اخلدمات واملنتجات املرتبطة بها.
هـ  -املتعامل:
ال�شخ�ص الذي يتعامل مع �أي من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون� ،أو ب�أي من الأوراق
املالية �أو اخلدمات واملنتجات املرتبطة بها.
و  -اجلهات امل�صدرة:
ال�شخ�ص الذي ي�صدر �أوراقا مالية� ،أو يعلن عن رغبته فـي �إ�صدارها� ،أو من يتوىل
مهمة وم�س�ؤولية �إ�صدار �أوراق مالية بالنيابة عن �شخ�ص �آخر.
ز  -اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون:
م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )14من هذا القانون ،واجلهات
العاملة فـي جمال الأوراق املالية املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )21من هذا القانون،
واجلهات امل�صدرة ،ومقدمو اخلدمات �أو املنتجات املرتبطة بالأوراق املالية ،و�شركات
الت�صنيف االئتماين ،و�أي جهة �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س.
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ح � -شركة الغر�ض اخلا�ص:
ال�شخ ــ�ص االعتبـاري املرخ�ص له من الهيئة ،والذي ي�ؤ�س�س لغر�ض �إ�صدار ال�صكوك
�أو حماية الأ�صول �أو �أي غر�ض �آخر تبينه الالئحة.
ط  -العهدة املالية:
كيان م�ستقل يهدف �إىل االحتفاظ بالأ�صول حمل العهدة مل�صلحة امل�ستفـيدين وحمايتها،
ح�سب اال�شرتاطات الواردة فـي �سند العهدة ،و�أحكام هذا القانون والالئحة.
ي � -سند العهدة:
الوثيقة ال�صادرة ب�إن�شاء العهدة املالية وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة.
ك  -ال�صنــدوق:
�صندوق حماية املتعاملني املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )47من هذا القانون.
ل  -الالئحــة:
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون.
املــادة ( ) 2
يهدف هذا القانون ب�صفة خا�صة �إىل الآتي:
�أ � -ضمان تنظيم التعامل مبا يت�سم بالعدالة والتناف�سية وال�شفافـية.
ب  -دعم وت�شجيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من خالل تنظيم ح�صول هذه امل�ؤ�س�سات
على متويل من اجلمهور.
ج  -حماية م�صالح املتعاملني.
د � -ضمان نزاهة �سوق الأوراق املالية وكفاءته ،وحتقيق العدالة وال�شفافـية فـي املعامالت
التي تتم من خالله.
هـ � -إدارة املخاطر النا�شئة عن التعامل بالأوراق املالية �أو املت�صلة بها.
املــادة ( ) 3
ال يجــوز ممار�سة �أن�شطة �أو تقدمي خدمات �أو منتجات تتعلق بالأوراق املالية� ،إال بعد
احل�صول على ترخي�ص بذلك من الهيئة ،كما ال يجوز تقدي ــم خدمــات للجهات اخلا�ضعة
لأحك ــام هـ ـ ــذا القانون كخدم ــات التدقيــق والتقييـ ــم والت�صنيف االئتماين واال�ست�شارات
و�أي جهة �أخرى تبينها الالئحة� ،إال بعد الت�سجيل لدى الهيئة.
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املــادة ( ) 4
يجوز بقرار من املجل�س ا�ستثناء عمليات متويل اجلمهور للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
وتداول احل�ص�ص �أو الأوراق املالية ال�صادرة منها من بع�ض �أحكام هذا القانون ،وتخ�ضع
تلك العمليات لتنظيم و�إ�شراف ورقابة الهيئة ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 5
تعفى �شركة الغر�ض اخلا�ص من اخل�ضوع لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر
باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم  ،2019/50ومن �ضريبة الدخل املن�صو�ص عليها فـي قانون
�ضريب ــة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2009/28كما تعفى من الر�سوم التي
ي�صــدر بتحديدها قرار من املجل�س ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك املوحد
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .ويجوز ل�شركة الغر�ض اخلا�ص متلك الأ�صول
الثابتة واملنقولة.
الف�صــل الثانــي
الهيئــة
املــادة ( ) 6
تتوىل الهيئة فـي �سبيل تنفـيذ �أحكام هذا القانون ب�صفة خا�صة ،الآتي:
�أ  -التحفظ على الوثائق والقيود وال�سجالت الورقية والإلكرتونية ال�صادرة وفح�صها
وتدقيقها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب  -الربط الإلكرتوين بني الهيئة ،واجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
ج � -إلزام اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون مبوافاة الهيئة ب�أي معلومات �أو بيانات
�أو تقارير وفقا ملا تبينه الالئحة.
د � -إجراء التحقيق الالزم عند وقوع خمالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
والتعليمات ال�صادرة تنفـيذا له� ،أو عند وقوع خمالفة لأحكام قوانني الأوراق املالية
خارج �سلطنة عمان ،وذلك بناء على طلب من جهة داخل �سلطنة عمان �أو خارجها،
واتخاذ الإجراءات الالزمة جتاه املخالفـني.
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هـ � -إلــزام اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون باتباع �أف�ضل املمار�سات واملعايري العاملية
املعمول بها فـي تنظيم �أعمالها و�صناعة الأوراق املالية.
و  -حماية املتعاملني مع اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون من خالل تبني ميثاق
ال�سلوك املهني ،والرقابة الذاتية ،واالن�ضباط فـي ممار�سة �أن�شطة تلك اجلهات،
و�آلية تلقي �شكاوى وبالغات املتعاملني مع تلك اجلهات والبت فـيها.
ز  -املوافقة على تطبيق التكنولوجيا واال�ستثمارات االفرتا�ضية الرقمية� ،أو �أي منتجات
�أو خدمات فـي املجاالت ذات ال�صلة ب�أحكام هذا القانون ،وذلك على النحو الذي
تبينه الالئحة.
ح  -طلب احل�صول على �أي معلومات �أو بيانات �أو م�ستندات من جهات داخل �سلطنة
عم ــان �أو خارجهـ ــا �س ــواء كانت مت�صلــة بعملية حتقيق �أو فح�ص تقوم به الهيئة،
�أو غريها من اجلهات �أو الأفراد.
املــادة ( ) 7
يجوز للهيئة تبادل نتائج التحقيق فـي املخالفات ،واملعلومات والبيانات الناجتة عن ممار�سة
اخت�صا�صاتها ،مع اجلهات املخت�صة �أو النظرية داخل �سلطنة عمان �أو خارجها ،وذلك على النحو
الذي تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 8
يجوز لكل ذي م�صلحة �أن يطلــب من الهيئة االطالع على ما لديها من وثائق و�سجالت
وحما�ضــر متعلقــة باجلهــات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،واحل�صول على بيانات �أو �صور
ر�سمية منها وفقا لل�ضوابط والإجراءات ،ومقابل ر�سم تبينه الالئحة.
وللهيئة رف�ض الطلب �إذا كان من �ش�أن �إذاعة البيانات �أو ال�صور املطلوب ــة �إحلاق �ضرر
باجله ــات اخلا�ضع ــة لأحك ــام ه ــذا القان ــون �أو الإخ ــالل بامل�صلحـ ـ ــة العام ــة �أو مب�صالح
امل�ستثمرين ،على �أن يكون القرار بالرف�ض م�سببا.
املــادة ( ) 9
يجب على الهيئة عند ممار�سة اخت�صا�صاتها فـي �أي م�س�ألة تتعلق مبجال الأوراق املالية
واخلدمات واملنتجات املرتبطة بها ،االلتزام بالآتي:
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�أ  -تعزي ــز م�ستـ ــوى املناف�س ــة واالبتكار فـي اخلدمات واملنتجات التي تقدمها اجلهات
اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،وت�سهيل و�صول العمالء �إليها على قدم امل�ساواة.
ب � -أن تك ــون تكلف ــة �أي التزامات تفر�ضها الهيئة على اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا
القانون متنا�سبة مع املزايا التي �ستعود على املتعاملني.
ج  -الت�أك ــد م ــن تواف ــق م�صال ــح اجلهــات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون مع م�صالح
املتعاملني معها.
الف�صـــل الثالـــث
اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون
املــادة ( ) 10
تبني الالئحة ب�صفة خا�صة الآتي:
�أ � -شروط و�إجراءات ت�أ�سي�س وترخي�ص وت�سجيل اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون.
ب  -الأن�شطة التي متار�سها اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،والتي تتطلب الرتخي�ص
�أو الت�سجيل لدى الهيئة.
ج  -اللوائح التي تعدها اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،وامل�ستندات وال�سجالت
الواجب عليها االحتفاظ بها ،ومدد االحتفاظ بها.
د  -الأن�شطة التي يحظر على اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون القيام بها.
هـ  -الأن�شطة �أو اجلهات التي ال تتطلب ترخي�صا �أو ت�سجيال لدى الهيئة.
و  -املعلومات وال�سجالت التي ميكن تبادلها بني اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون،
و�أي جهة �أخرى.
ز  -ر�سوم اخلدمات واملنتجات التي تقدمها م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة
فـي جمال الأوراق املالية.
املــادة ( ) 11
يتوىل من يدير �أي جهة من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون تنفـيذ �سيا�سة جمل�س
�إدارته والقرارات التي ي�صدرها ،و�ضمان التزام اجلهة بهذا القانون واللوائح والقرارات
التي ت�صدرها الهيئة والقوانني ذات ال�صلة ،كما ميثلها فـي �صالتها بالغري ،و�أمام الق�ضاء.
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املــادة ( ) 12
تلتزم اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ،فـي �أثناء ممار�سة �أن�شطتها ،بالآتي:
�أ  -ميثاق ال�سلوك املهني الذي ت�ضعه الهيئة.
ب  -و�ضع م�صلحة املتعاملني معها على ر�أ�س �أولوياتها وتعامالتها.
ج  -تقدمي املعلومات والبيانات املتعلقة بخدمات �أو منتجات ذات �صلة ب�أوراق مالية
غري مدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية �إىل الهيئة ،قبل تقدمي �أي عر�ض لعمالئها
�أو اجلمهور �أو قبول �أي طلب منهم ب�ش�أن توفـري تلك اخلدمات �أو املنتجات ،وذلك
على النحو الذي تبينه الالئحة.
د  -عدم ت�ضمني العقود املربمة مع املتعاملني معها �شرطا ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل الإخالل
بحقوق املتعاملني �أو م�صاحلهم ،و�إال اعترب هذا ال�شرط باطال.
هـ  -االلت ــزام باملحافظ ــة عل ــى �سريــة املعلومات املتعلقة باملتعاملني ،وعدم �إطالع
الغري عليها �إال مبوافقة �صريحة من املتعامل.
و  -الت�أكيد على املتعاملني من ذوي املالءة املالية املتدنية ،واخلربة القليلة فـي �أعمال
�أ�سواق الأوراق املالية ،ب�أن اخلدمات �أو املنتجات مالئمة لظروفهم ال�شخ�صية،
وقدرتهم على حتمل املخاطر ،و�أهدافهم وحاجاتهم ،و�أن �أي ت�ضارب مع م�صالح
املتعاملني قد مت الإف�صاح عنه ب�شكل كاف.
و�إذا رغب املتعامل فـي اال�ستفادة من خدمات �أو منتجات الأوراق املالية على الرغم
م ــن تلك املخاط ــر ،فـيج ــب تو�ضيحــها وبيان موافقة املتعامل على حتمل تلك
املخاطر كتابة.
ز  -تفادي �أي �سلوك م�سيء �أو م�ضلل ،كتقدمي معلومات غري دقيقة �أو م�ضللة ب�ش�أن
�أي جوانب جوهرية للمنتج �أو اخلدمة� ،أو مزود خدمة الأوراق املالية� ،أو الأتعاب،
�أو امل�صاريف� ،أو املخاطر� ،أو �إجراءات االن�سحاب� ،أو القيود الرقابية املعمول بها،
�أو غريها.
ح  -موافاة الهيئة واجلهات املخت�صة ب�أي معلومات �أو بيانات تطلبها.
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ط  -الإف�صاح كتابة للمتعاملني معها عن معلومات كافـية ،وبلغة وا�ضحة وب�سيطة و�شفافة،
تت�ضمن مقارنات مع منتجات م�شابهة ،ومنحهم وقتا كافـيا لفهم املعلومات قبل
قبول املعاملة.
ي � -إبـ ــالغ املتعاملـ ــني مبا�ش ــرة بـ ـ�أي تغي ــري فـي املعلومات اجلوهرية التي قدمت لهم،
�إذا كان �أثرها ما زال قائما فـي وقت التغيري ،و�إفادة املتعاملني باخليارات املتاحة
لهم ،مبا فـي ذلك �إجراءات �إنهاء املعاملة.
وت�ستثنى �أعمال الت�سويق وتنفـيذ �أوامر بيع و�شراء لأوراق مالية مدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية
حملية من �شرط املقارنة مع منتجات م�شابهة ،املن�صو�ص عليه فـي البند (ط) من هذه املادة.
املــادة ( ) 13
تلتزم اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون بالت�أكد من الآتي:
�أ � -أن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة قد متت ب�صورة عادلة ومتكافئة ،و�أن �شروط
هذه التعامالت لي�ست تف�ضيلية.
ب � -أن يتم ح�ساب الأ�صول التي تعود �إىل العمالء ،وحفظها ب�صورة منف�صلة لدى م�صارف
�أو م�ؤ�س�سات �سوق �أوراق مالية مرخ�صة ،بحيث ال تت�أثر فـي حالة تعرث اجلهة اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون� ،أو تعر�ضها لظروف غري مواتية.
ج  -توفـي ــر املـ ــوارد الـ ــر�أ�س ماليـ ــة الالزمـ ــة الحتـ ــواء �أي خ�سائ ــر غري متوقعة ،وذلك وفقا
ملا تقرره الهيئة.
املــادة ( ) 14
يعد من م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،الآتي:
�أ  -بور�ص ــة الأوراق املالي ــة :اجله ــة املرخ�ص لها ب�إن�شاء �أو توفـي ــر �ســوق حقيقيــة �أو نظــام
�إلكرتوين يجمع بني امل�شرتين ،وباعة الأوراق املالية.
ب  -بور�صـ ــة امل�ؤ�س�سـ ــات ال�صغيـ ــرة واملتو�سطـ ــة :اجله ــة املرخ�ص لها ب�إن�شاء �أو توفـري �سوق
حقيقية �أو نظام �إلكرتوين يجمع بني امل�شرتين ،وباعة احل�ص�ص �أو الأوراق املالية
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
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ج  -م�ؤ�س�ســة التق ــا�ص :اجلهــة املرخ�ص لها القيام بعملية نقــل ،ومطابق ــة وت�أك ــيد �سداد
االلتزامات �أو حتويل الأوراق املالية فـيما بني الأطراف املتعاملة �أو وكالئهم قبل �إجراء
عملية الت�سوية.
د  -الطرف املركزي املقابل :اجلهة املرخ�ص لها بالتو�سط بني طرفـي التعامل �أو التعاقد
فـي بور�صة �أو �أكرث للأوراق املالية.
هـ  -م�ؤ�س�سة الإيداع.
و  -م�ؤ�س�سة الت�سوية.
وتبني الالئحة �أي اخت�صا�صات �أخرى للم�ؤ�س�سات املذكورة ،وما يعد من م�ؤ�س�سات �سوق
ر�أ�س املال الأخرى ،واخت�صا�صاتها.
املــادة ( ) 15
ت�ضع م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال بعد موافقة املجل�س اللوائح املنظمة ملمار�سة �أن�شطتها
املرخ�ص لها وفقا لأحكام هذا القانون.
املــادة ( ) 16
يجوز بقرار م�سبب من املجل�س �إلزام م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال باتخاذ �إجراءات ت�صحيحية
�سريعة تكون مقيدة مبدة حمددة ،على امللكية ،واحلوكمة ،والإدارة ،والتدابري الت�شغيلية
وغريها� ،إذا تبني للهيئة �أن �أيا من تلك امل�ؤ�س�سات عاجزة� ،أو من املحتمل �أن ت�صبح عاجزة
عن التقيد ب�أي من االلتزامات �أو املتطلبات املفرو�ضة عليها مبوجب هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) 17
تخت�ص م�ؤ�س�سة الإيداع بالآتي:
�أ  -ت�سجيل وحتويل ملكية الأوراق املالية التي حتتفظ بها �إىل ا�سم املحول �إليه عند ت�سلم
املعلومات املنا�سبة ،وفقا للنماذج و�إجراءات التحقق التي تعدها امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض.
ب  -االحتفـ ــاظ ب�سجـ ــل �إلكرتون ــي يو�ضـ ــح �أ�سماء امل�ستفـيدين من الأوراق املالية ،واحلقوق
املرتبطة بها.
ج  -تبادل املعلومات وال�سجالت املطلوبة مع اجلهات امل�صدرة ،واجلهات العاملة فـي جمال
الأوراق املالية ،و�أي جهة �أخرى توافق عليها الهيئة ،وفقا ملا تبينه الالئحة.
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املــادة ( ) 18
ال يجوز للم�ستفـيد رهن الورقة املالية �سواء بعوائدها �أو بدونها� ،إال بعد �إخطار م�ؤ�س�سة
الإيداع وفق القواعد والنماذج التي تعدها امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) 19
تخت�ص م�ؤ�س�سة الت�سوية بالقيام بالآتي:
�أ � -إقـ ــرا�ض �أوراق ماليـ ــة� ،شريط ــة احل�صــول عل ــى �إذن �صري ــح من مالكها ،وفق �أنظمتها
الداخلية والقواعد التي تبينها الالئحة.
ب  -ال�سيط ــرة عل ــى الأ�صــول املرهونـة �أو ال�ضمانات املودعة لديها من قبل املتعاملني فـيما
يخ�ص �أي تعامالت تتم عربها ،ويبقى حق الرهن �أو ال�ضمان �ساريا لديها حتى تكتمل
املعاملة التي قام بها �أو بد�أها املتعامل املعني.
ج  -ا�ستخدام الأ�صول �أو ال�ضمانات لت�سوية �أي مطالبات تن�ش�أ عن �أي معاملة قام بها املتعامل
املعني.
املــادة ( ) 20
ال يجوز لأي من م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال التوقف �أو الرتاجع عن ت�سوية �أي معاملة مت
تنفـيذها وفقا لأحكام لوائحها الداخلية �أو لأحكام هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات
املنفذة له.
املــادة ( ) 21
تعد من بني اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،اجلهات التي متار�س �أحد الأن�شطة
الآتية:
�أ  -الو�ساطة.
ب � -صنع ال�سوق.
ج  -احلفظ والأمانة.
د � -إدارة الأ�صول.
هـ  -التمويل الهام�شي.
و  -بنوك اال�ستثمار.
و�أي �أن�شطة �أخرى تبينها الالئحة.
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املــادة ( ) 22
تتوىل بور�صة الأوراق املالية تنظيم �أن�شطة اجلهات التي متار�س ن�شاط الو�ساطة و�صناعة
ال�سوق والتمويل الهام�شي لديها ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 23
تلتزم اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،بت�أ�سي�س جمعية ل�ضمان االلتزام مبعايري
ال�سلوك املهني واملعايري الدولية املعرتف بها فـي �أثناء ممار�ستها �أن�شطتها ،وي�صدر ب�إن�شاء
اجلمعية قرار من الهيئة ،على �أن يت�ضمن القرار الأحكام املتعلقة بت�أ�سي�سها ،وحجم �إ�سهام
كل ع�ضو ،واجلزاءات التي يجوز توقيعها على الأع�ضاء.
ويع ــد ان�ضم ــام ه ــذه اجلهــات �إىل اجلمعيــة �شــرطا من �شروط ح�صولها على الرتخي�ص
من الهيئة.
املــادة ( ) 24
ال يج ــوز لأي من م�ؤ�س�س ــات �س ــوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية �أن
تقرر وقف ن�شاطها� ،أو �أن يتم تغيري ال�سيطرة عليها� ،أو �أن تندمج �أو يتم اال�ستحواذ عليهـ ـ ــا،
�أو �أن تقـ ـ ــوم برف ــع ر�أ�س ماله ــا �أو خف�ضـ ــه� ،أو �أن حت ــل نف�سها� ،أو ت�صفــي �أعمالها� ،إال بعد
احل�صول على موافقة الهيئة ،واجلهات املخت�صة  -بح�سب الأحوال  ،-ووفقا لل�ضوابط
التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 25
تلتزم م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية باحل�صول
عل ــى موافقـ ــة الهيئ ــة قبل تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفـيذي ،وغريهم من
العاملني فـي املهن العليا الذين تبينهم الالئحة.
املــادة ( ) 26
تلتزم م�ؤ�س�سات �سوق ر�أ�س املال ،واجلهات العاملة ف ــي جم ــال الأوراق املالية عند تعيني
العاملني فـيها باملتطلبات واال�شت ــراطات الت ــي تبينه ــا الالئح ــة ،وعلى الهيئة ن�شر �أ�سماء
العاملني فـي تلك امل�ؤ�س�سات واجلهات الذين لهم عالقة مبا�شرة مع اجلمهور ،وم�ؤهالتهم
وخرباتهم ،و�أي بيانات �أخرى بالو�سيلة التي تراها منا�سبة.
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الف�صــل الرابــع
الأوراق املاليــة
املــادة ( ) 27
ت�شمل الأوراق املالية ب�صفة خا�صة ،الآتي:
�أ  -الأ�سهم.
ب  -ال�سندات ،و�إ�شعارات الدفع و�أي نوع �آخر من �أدوات الدين.
ج  -ال�صكوك.
د � -إي�صاالت الإيداع.
هـ  -عقود امل�شتقات املالية املدرجة فـي بور�صة الأوراق املالية ،كالعقود �آنية و�آجلة الت�سوية،
وعقود خيار ال�شراء والبيع ،وامل�ستقبليات التي تكون م�ستندة على القيمة �أو الفروقات
فـي قيمة ورقة مالية �أو �أكرث� ،أو �سلع� ،أو عمالت� ،أو �أ�سعار فائدة� ،أو عوائد� ،أو طاقة،
�أو م�ؤ�شرات مالية� ،أو ت�صنيف ائتماين ،و�أي عقود �أو �أ�س�س �أخرى يوافق عليها املجل�س.
و  -الأوراق املالية التي ت�صدرها احلكومة �أو الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.
ز � -إي�صاالت امل�ستودعات القابلة للتحويل وال�صادرة من م�ستودعات معتمدة من الهيئة،
والتي يتم حتديد كميتها ،ونوعيتها ،وجودة ودرجة ال�سلعة التي يحتفظ بها مقابل ذلك
الإي�صال.
ح  -احلقوق واملنتجات املرتبطة بالورقة املالية.
ط  -جزء �أو كل من عقد ل�صندوق ا�ستثمار جماعي.
ي � -أي �أوراق مالية �أخرى يحددها املجل�س.
املــادة ( ) 28
ال يجوز �إ�صدار �أوراق مالية �أو التح�ضري لإ�صدارها �أو طرحها فـي اكتتاب عام �أو خا�ص
داخل �سلطنة عمان �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة وفقا لال�شرتاطات التي تبينها
الالئحة.
وت�ستثنى من ذلك الأوراق املالية ق�صرية الأجل التي ال تتجاوز مدتها العام الواحد ال�صادرة
عن البنك املركزي العماين لأغرا�ض تنفـيذ ال�سيا�سة النقدية و�إدارة ال�سيولة.
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املــادة ( ) 29
يجب �إ�صدار وتداول وحفظ الأوراق املالية ب�شكل �إلكرتوين فقط.
املــادة ( ) 30
يقت�صر التعامل فـي عقود امل�شتقات املالية غري املدرجة فـي بور�صة الأوراق املالية بني
الأطراف على ذوي املالءة املالية العالية ،واخلربة فـي امل�شتقات املالية ،وذلك وفق ال�شروط
وال�ضوابط التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 31
يجب �إدراج كل ورقة مالية يتم طرحها فـي اكتتاب عام فـي بور�صة للأوراق املالية فـي �سلطنة
عمان ،ما مل تكن م�ستثناة من الهيئة ،وتبني الالئحة قواعد اال�ستثناء.
وفـي حالة رغبة اجلهة امل�صدرة فـي �إ�صدار �أوراق مالية �إ�ضافـية من فئة الأوراق املالية
املدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية داخل �سلطنة عمان ،فـيجب عليها فـي هذه احلالة �إدراجها
فـي البور�صة نف�سها التي �أدرجت بها ذات الفئة ،قبل �إدراجها فـي �أي بور�صة �أخرى داخل
�سلطنة عمان� ،أو خارجها.
املــادة ( ) 32
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )28من هذا القانون ،يجب على من يرغب فـي القيام
ب�إ�صدار عام لأي ورقة مالية احل�صول على املوافقة امل�سبقة من قبل بور�صة الأوراق املالية
التي يرغب فـي الإدراج فـيها ،وعليه االلتزام مبتطلبات احلوكمة والإف�صاح ،و�أي متطلبات
�أخرى تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 33
يجوز لبور�صة الأوراق املالية �إلغاء الورقة املالية املدرجة فـيها ،وذلك بعد احل�صول على موافقة
الهيئة ،وعلى اجلهة امل�صدرة �أن تقدم للهيئة ما يفـيد موافقة م�ساهميها على ذلك ،وتقدمي
عر�ض عادل للم�ساهمني الأقلية ل�شراء �أوراقهم املالية �إذا رغبوا فـي ذلك وفق ال�ضوابط
التي تبينها الالئحة ،وتبني الالئحة حاالت �إلزام �أقلية امل�ساهمني على بيع �أوراقهم املالية
مقابل ح�صولهم على مقابل عادل.
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املــادة ( ) 34
يحظر القيام ب�أي ممار�سات �ضارة ،ويعد ممار�سة �ضارة �أي مما ي�أتي:
�أ  -التعامل �أو حمل الغري على التعامل بناء على معلومات داخلية غري مف�صح عنها.
ب  -عدم الإف�صاح عن �أي معلومات جوهرية ب�ش�أن ورقة مالية يلزم القانون بالإف�صاح
عنها.
ج � -إ�س ــاءة ا�ستخـ ــدام معلوم ــات داخلي ــة غري مف�صح عنها �أو �سرية لتحقيق �أهداف
�شخ�صية� ،أو مكا�سب للغري.
د  -ن�شر �أو �إعطاء معلومات �أو بيانات غري �صحيحة� ،أو م�ضللة ،ت�ؤدي �إىل الت�أثري
على �سعر �أي ورقة مالية �أو �سمعة �أي جهة م�صدرة �أو على القرار اال�ستثماري لأي
متعامل.
هـ  -ت�سريب معلومات ال تكون متاحة لعامة اجلمهور �إىل �شخ�ص معني.
و  -التالعب ب�أي ورقة مالية من خالل �إعطاء �أوامر وهمية� ،أو ال�شروع فـي معاملة
غري �سليمة� ،أو ا�ستخدام �أي من و�سائل اخلداع �أو التحايل.
ز  -التداول �أو ال�سماح بتداول �أوراق مالية بدون الت�سوية الدورية لاللتزامات املتعلقة
بها ،وفق ما تبينه الالئحة.
ح � -أي ممار�سة �أخرى تتعار�ض مع نزاهة وعدالة التعامالت ،وفقا ملا تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 35
يجب على اجلهات امل�صدرة معاملة جميع مالكي الأوراق املاليــة ب�أ�سل ــوب يت�سم بالعدالة
وامل�ساواة ،و�أن ت�سدد جميع التوزيعات امل�ستحقة لهم من خالل م�ؤ�س�سة الإيداع.
املــادة ( ) 36
يجب منح مالك الأوراق املالية املدرجة فـي بور�صة �أوراق مالية فر�صة لبيع �أوراقهم املالية
ب�سعر عادل فـي حالة حدوث تغري فـي ال�سيطرة على اجلهة امل�صدرة �أو فـي حالة ارتفاع
ن�سبة ملكية الأ�سهم لدى �أي �شخ�ص مبا فـي ذلك الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون وفق اتفاق
وتن�سيق م�سبقني ،وذلك وفق ال�ضوابط التي تبينها الالئحة.
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الف�صــل اخلامــ�س
العهد املالية و�صناديق اال�ستثمار اجلماعي
املــادة ( ) 37
ال يج ــوز �إن�ش ــاء العه ــدة املاليــة �أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي �إال برتخيــ�ص مــن الهيئة،
وذلك وفقا للقواعد وال�شروط التي تبينها الالئحة.
وال ي�سري قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي على العهدة املالية ،و�صندوق اال�ستثمار اجلماعي.
املــادة ( ) 38
تعامل العهدة املالية و�صندوق اال�ستثمار اجلماعي ككيان قانوين م�ستقل ،وت�سجل لدى
الهيئة ،وال تدخل �أ�صولهما املالية �ضمن احل�سابات الفعلية للجهات املن�شئة لها� ،أو التي
تديرها ،كما ال تدخل الإيرادات املتحققة منها �ضمن ح�سابات هذه اجلهات ،وال تلحقها
الت�صفـية فـي حالة �إفال�سها.
املــادة ( ) 39
ال يجوز للدائنني ال�شخ�صيني للم�ساهمني فـي العهدة املالية و�صندوق اال�ستثمار اجلماعي
�أو امل�ستفـيدي ــن منهم ــا املطالب ــة بت�سدي ــد ديونه ــم م ــن الأ�صــول اخلا�صة بالعهدة املالية،
�أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي.
املــادة ( ) 40
تلتزم اجلهات املن�شئة �أو املديرة للعهدة املالية� ،أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي بتنظيم
و�إدارة �ش�ؤون العهدة املالية� ،أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي ،وفقا ملا تبينه الالئحة.
املــادة ( ) 41
يجب على الهيئة �أو �أي جهة �أخرى توافق عليها الهيئة االحتفاظ ب�سجالت تف�صيلية
و�شاملة وحمدثة لكل عهدة مالية �أو �صندوق ا�ستثمار جماعي ،وفقا لل�ضوابط وال�شروط
التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 42
يلغى الرتخي�ص ب�إن�شاء العهدة املالية �أو �صندوق اال�ستثمار اجلماعي فـي حالة انتهاء
الغر�ض من �إن�شائهما �أو �إذا ثبت �أن ت�أ�سي�سهما كان خمالفا لأحكام هذا القانون ،والالئحة،
�أو لغريها من احلاالت التي تبينها الالئحة.
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار الإلغاء م�سببا.
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املــادة ( ) 43
تتوىل العهدة املالية �إدارة �ش�ؤون وتنظيم �أعمال �صندوق اال�ستثمار اجلماعي� ،أو املنتجات
املهيكلة� ،أو �شركات الغر�ض اخلا�ص� ،أو �إدارة حمافظ الأوراق املالية� ،أو �أي غر�ض �آخر
ي�صدر بتحديده قرار من املجل�س.
املــادة ( ) 44
يتوىل �صندوق اال�ستثمار اجلماعي جتميع الأ�صول واملدخرات وا�ستثمارها فـي �أوجه
اال�ستثمار املختلفة ،وال تكون للم�ساهم فـيه �سيطرة على قرارات اال�ستثمار والعمليات
اليومية.
املــادة ( ) 45
مع عدم الإخالل بقانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2009/28يعفى
�صندوق اال�ستثمار اجلماعي املطروح لالكتتاب العام من �ضريبة الدخل والعهدة املالية.
املــادة ( ) 46
يجوز ل�صندوق اال�ستثمار اجلماعي �إ�صدار وحدات مت�ساوية احلقوق لأ�صول العهدة املالية
وطرحها لالكتتاب ،وذلك وفق ال�ضوابط التي تبينها الالئحة.
الف�صــل ال�ســاد�س
�صنـدوق حمايـة املتعاملـني
املــادة ( ) 47
ين�ش�أ فـي الهيئة �صندوق ي�سمى "�صندوق حماية املتعاملني" ،تكون ع�ضويته من اجلهات
العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،ويهدف �إىل تعوي�ض املتعاملني مع تلك اجلهات فـي حالة
وقوع �أي خ�سائر قد تلحق ب�أ�صولهم املحتفظ بها لديها.
وتبني الالئحة كال من :الأن�شطة التي يغطيها ال�صندوق ،وم�س�ؤوليات و�إ�سهامات الأع�ضاء
فـي ر�أ�س ماله ،و�إجراءات تقدمي طلبات التعوي�ض ،وحقوق والتزامات ال�صندوق ،ون�سب
االقرتا�ض امل�سموحة له ،وامل�ستحقني للتعوي�ض ،ور�سوم الإ�شراف والرقابة التي تتقا�ضاها
الهيئة ،وغريها.
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املــادة ( ) 48
ال يغطي ال�صندوق احلالتني الآتيتني:
�أ  -اخل�سائـ ـ ــر الت ـ ــي تلحـ ــق ب�أ�صـ ــول املتعاملـ ــني الناجمـة عن تغري القيمة ال�سوقية،
�أو الدخول فـي ا�ستثمارات غري مالئمة� ،أو تعرث اجلهة امل�صدرة للورقة املالية
حمل اال�ستثمار.
ب  -اخل�سائ ــر التــي قــد تلحــق ب�أ�صول املتعاملني التي قاموا ب�إقرا�ضها� ،أو تقدميها
ك�ضمان جلهة عاملة فـي جمال الأوراق املالية مبوجب اتفاق بينهما.
املــادة ( ) 49
ال يجوز اجلمع بني تعوي�ض ال�صندوق و�أي تعوي�ضات �أخرى ،وفـي حالة وجود تعوي�ضات
�أخرى ،يتم خ�صم التعوي�ض من قيمة التعوي�ض الذي يقدمه ال�صندوق.
املــادة ( ) 50
ال ت�ستحق الأطراف الآتية تعوي�ضا من ال�صندوق:
�أ  -العام ــل �أو ع�ض ــو جملـ ــ�س الإدارة �أو املالك لن�سب ــة ( )%5خم�سـ ــة باملائ ــة� ،أو �أكث ــر
من ر�أ�س مال اجلهة العاملة فـي جمال الأوراق املالية حمل التعوي�ض.
ب  -ال�شخ�ص الذي لديه ال�سلطة ملمار�سة �سيطرة م�ؤثرة على الإدارة �أو �سيا�سات اجلهة
العاملة فـي جمال الأوراق املالية حمل التعوي�ض على النحو الذي تبينه الالئحة.
ج  -ال�شخ�ص الذي ت�سبب �أو �أ�سهم فـي اخل�سارة.
د  -ال�شخ�ص الذي مت التعامل معه على �أ�س�س تف�ضيلية.
هـ  -م�ؤ�س�سة الت�سوية �أو التقا�ص.
و � -إحدى اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،والتي تت�صرف بالأ�صالة عن نف�سها.
املــادة ( ) 51
يجوز للمجل�س �أن يطلب من ال�صندوق التدخــل لدع ــم �أي مــن �أع�ضــاء ال�صندوق الذين
يواجهون م�صاعـ ــب مالي ــة تهدد ا�ستمراريته ــم� ،إذا ارت�أى �أن م�صلحــة االقت�صــاد الوطنــي
ت�ستدعي ذلك ،ومبا ال يتجـ ــاوز ثل ــث �صافـ ــي �أ�ص ــول ال�صنــدوق ،وذلك وفق ال�ضوابط
وال�شروط التي تبينها الالئحة.
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املــادة ( ) 52
يجب على الهيئة � -إذا تبني لها �أن �أيا من �أع�ضاء ال�صندوق مت الإعالن عن �إفال�سه -
تعيني م�صف ،وحتديد نطاق عمله ،و�إ�سداء التوجيهات �إليه ،وعلى امل�صفـي تقدمي تقاريره
�إىل الهيئة.
و�إذا كانت �أ�صول العمالء غري حمددة فـيتم توزيعها بينهم بن�سب مت�ساوية.
ويحتل العمالء الذين خ�سروا �أ�صولهم لدى اجلهة املرخ�صة حمل الت�صفـية املرتبة الأوىل
بني الدائنني.
املــادة ( ) 53
ال تخ�ضع ملطالبات دائني ال�شركة الأ�صول التي تعود �إىل املتعاملني واملحتفظ بها لدى
�إحدى اجلهات العاملة فـي جمال الأوراق املالية.
املــادة ( ) 54
يجوز للهيئة التحفظ على �أ�صول ع�ضو ال�صندوق الذي يتعر�ض مل�صاعب مالية كبرية تهدد
�أ�صول العمالء لديه� ،أو الذي مت �إلغاء ترخي�صه وفقا حلكم املادة ( )58من هذا القانون،
�أو مت الإعالن عن �إفال�سه ،وذلك �إىل حني توفـيقه �أو�ضاعه �أو االنتهاء من �إجراءات �إلغاء
الرتخي�ص� ،أو الت�صفـية ،وذلك وفق الإجراءات التي تبينها الالئحة.
الف�صــل ال�سابــع
�ضبـط املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
املــادة ( ) 55
يكون للموظفـني  -الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة قانونا باالتفاق
مع الهيئة � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) 56
تبني الالئحة �آلية تلقي الهيئة للبالغات بوقوع �أفعال ي�شتبه فـي خمالفتها لأحكام هذا
القانون والالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له ،كما تبني الالئحة �آلية درا�سة تلك
البالغات ،والبت فـيها.
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املــادة ( ) 57
يعد خمالفة وفقا لأحكام هذا القانون ،ما ي�أتي:
�أ  -خمالفة القرارات والتعليمات والأوامر ال�صادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون والالئحة.
ب  -ارتكاب �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )34من هذا القانون.
ج  -عدم قيام اجلهة امل�صدرة بتقدمي معلومات جوهرية فـي اكتتاب عام� ،أو خا�ص.
د  -عدم تقدمي �أي دفاتر �أو م�ستندات �أو �سجالت �أو معلومات بال�شكل �أو الوقت الذي
تبينه الالئحة �أو الهيئة.
هـ -التو�صية ب�أوراق مالية �أو خدمات �أو منتجات مرتبطة بها �أو بخدمات مهنية ال تتنا�سب
مع �إمكانيات املتعامل املادية وخربته.
و  -تقدمي ا�ست�شارة م�ضللة �أو تخلو من بيان معلومات جوهرية� ،أو بها ت�ضارب للم�صالح.
املــادة ( ) 58
يتوىل الرئي�س التنفـيذي للهيئة اتخاذ واحد �أو �أكرث من اجلزاءات الإدارية الآتية فـي حالة
خمالفة �أحكام هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا له:
�أ  -الإنذار.
ب � -إ�صدار بيان حتذيري عام للجمهور.
ج � -إ�صدار توجيهات �إلزامية حمددة تطلب من اجلهة املخالفة ت�صحيح �أو�ضاعها خالل
املدة التي حتددها الهيئة.
د  -غرامة �إدارية ال تقل عن (� )1000ألف ريال عماين ،وال تزيد على ( )200000مائتي
�ألف ريال عماين.
هـ  -غرامة �إدارية ال تقل عن �ضعف الربح املتحقق �أو اخل�سارة املتجنبة.
و  -وقف مزاولة �أي من الأن�شطة الواردة فـي هذا القانون �أو الالئحة ملدة م�ؤقتة �أو ب�شكل
دائم.
ز  -وقف الرتخي�ص م�ؤقتا مع �إزالة املخالفة خالل الأجل الذي حتدده الهيئة.
ح  -وقف �أي فرد من العمل لدى �أي من اجلهات اخلا�ضعة لأحكام هذا القانون ملدة م�ؤقتة
�أو ب�شكل دائم.
ط � -إلغاء الرتخي�ص.
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املــادة ( ) 59
دون الإخالل بحكم البند (هـ) من املادة ( )58من هذا القانون ،يجوز للهيئة تعوي�ض
املتعاملني عن اخل�سائر الفعلية التي حلقتهم نتيجة توقيع اجلزاء امل�شار �إليه � -إن وجد ،-
وذلك وفق ال�شروط والإجراءات التي تبينها الالئحة.
املــادة ( ) 60
ت�شكل بقرار من املجل�س جلنة للتظلمات بع�ضوية ( )2اثنني من الق�ضاة ال تقل وظيفتهما
عن قا�ضي حمكمة ابتدائية �أول ،تر�شحهما اجلهة املخت�صة فـي الق�ضاء ،وتكون رئا�سة
اللجنة لأقدمهما ،وممثل واحد خمت�ص �أو لديه خربة فـي الأوراق املالية تر�شحه غرفة
جتارة و�صناعة عمان.
وتنظر اللجنة فـي التظلمات املقدمة لها �ضد �أي قرار ي�صدره رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
�أو الهيئة مبوجب هذا القانون والالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا له.
وتبني الالئحة الإجراءات املنظمة لأعمال اللجنة.
املــادة ( ) 61
يجوز للرئي�س التنفـيذي للهيئة بقرار م�سبب� ،إذا توافرت �أدلة بوجود خمالفة ي�صعب
تداركها قد ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار باملتعاملني �أو بقطاع �سوق ر�أ�س املال ،اتخاذ �أي من اجلزاءات
الآتية:
�أ  -وقف املخالف م�ؤقتا عن القيام ب�أفعال �أو �أن�شطة حمددة ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني
يوما.
ب  -وقف التعامل فـي الأ�صول حمل املخالفة ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما.
ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار توقيع �أي من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
ال�سابقة �إىل جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )60من هذا القانون خالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطارهم به ،وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل ( )15خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ تقدميه ،ويعد عدم الرد على التظلم خالل ذلك الأجل قبوال للتظلم.
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املــادة ( ) 62
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )61من هذا القانون ،تقدم التظلمات من ذوي ال�ش�أن �إىل
جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )60من هذا القانون خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ علمهم بالقرار ،على �أن تقوم اللجنة بالبت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ التظلم ،ويكون قرارها نهائيا.
الف�صــل الثامــن
العقوبـــات
املــادة ( ) 63
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر ،يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه.
املــادة ( ) 64
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد على ( )2عامني ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ( )200000مائتي �ألف ريال
عمان ــي� ،أو ب�إح ــدى هات ــني العقوبت ــني ،ك ــل م ــن ارتكــب �أيا من الأفعال املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )57من هذا القانون.
املــادة ( ) 65
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد على ( )5خم�سة �أعوام ،وبغرامة
ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين ،وال تزيد على ( )300000ثالثمائة �ألف ريال
عماين� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من ارتكب �أيا من الأفعال الآتية:
�أ  -ممار�سة �أي من الأن�شطة الواردة فـي هذا القانون دون احل�صول على الرتاخي�ص
�أو املوافقات الالزمة.
ب  -التعامل �أو الت�صرف فـي �أ�صول املتعاملني املحتفظ بها لدى �أي من اجلهات اخلا�ضعة
لأحكام هذا القانون باملخالفة لأحكام هذا القانون والالئحة والقرارات ال�صادرة
مــن الهيئ ــة� ،أو بع ــد �إيق ــاف �أو �إلغــاء الرتخي�ص املمنوح لتلك اجلهة �أو الإعالن
عن ت�صفـيتها �أو �إفال�سها.
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ج � -إف�شاء املعلومات ال�سرية اخلا�صة باملتعاملني ،و�إطالع الغري عليها بدون موافقة
�صريحة من املتعامل� ،أو مبوجب قانون �أو حكم ق�ضائي.
د  -تعمد تقدمي معلومات غري �صحيحة �أو م�ضللة� ،أو نتيجة �إهمال ،فـي �أي حتقيق
جتريه الهيئة.
هـ � -إ�صدار �أوراق مالية �أو التح�ضري لإ�صدارها� ،أو طرحها فـي اكتتاب عام �أو خا�ص،
دون احل�صول على موافقة الهيئة.
املــادة ( ) 66
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر ،وال تزيد على عام واحد ،وبغرامة ال تقل
عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين ،وبغرامة ال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال
عماين� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من خالف �أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا له.
املــادة ( ) 67
يجوز للهيئة الت�صالح فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات
التي ت�صدر تنفـيذا لهما ،وذلك قبل رفع الدعوى العمومية ،وبعد �سداد املخالف لغرامة
ال تقل عن احلد الأعلى للغرامة املقررة قانونا ،وال يجوز للهيئة �إعادة فتح ملف املخالفة
�إال فـي الأحوال التي يثبت لها وجود احتيال �أو تقدمي معلومات غري �صحيحة فـي �أثناء
عملية الت�صالح.
املــادة ( ) 68
يعاقب ال�شريك �أو املتواطئ فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بالعقوبة ذاتها
املقررة للمخالف ،ويعاقب على ال�شروع فـيها ،مبا ال يجاوز ن�صف احلد الأق�صى للعقوبة
املقررة للجرمية التامة.
املــادة ( ) 69
ت�ضاعف العقوبة فـي حالة العود ،ويعترب عائدا  -فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  -كل من ارتكب
جرمية مماثلة جلرمية �سبق معاقبته عليها �أو مت الت�صالح معه ب�ش�أنها وفق �أحكام هذا
القانون ،خالل ( )2عامني من تاريخ فر�ض العقوبة �أو الت�صالح.

