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المـــادة ( ) 1
األهداف
يهدف هذا القانون لتحقيق األغراض التالية :
تشجيـــع تنميـــة المؤسســـات المصرفـية بمـــا يكفــل
أ-
المحافظـــة على االستقـــرار المالــــي والمساهمة فـي تحقيق
النمو االقتصادي والصناعي والمالي وتعزيز مكانة السلطنة
فـي المجال المالي الدولي .
تخويل البنك المركزي سلطة إصدار العملة والمحافظة
ب-
على قيمتها المحلية والدولية واإلشراف على المصارف
واألعمال المصرفـية فـي السلطنة وتقديم المشورة لحكومة

السلطنة حول الشؤون االقتصادية المحلية والدولية .
تسهيل توسع اقتصاد السوق الحر للسلطنة من خالل
ج-
زيادة استخدام المؤسسات واألساليب المصرفـية المعترف بها .
المساهمـــة فـي التنميــــة المالية والنقدية للسلطنة من
د-
خالل المشاركة الفعالة فـي المجتمـــع النقـــدي الدولــــي وفـي
إجـــراءات ومفاوضــات وقـــرارات منظمــات النقد الدولية
التي تشارك فيها السلطنة .
المـــادة ( ) 0
قواعد التفسير
أ  -يفسر هذا القانون وفقا ألحكام وقواعد التفسير العامة .
اإلشـارة إلى األشخاص تشمل األشخاص الطبيعيين
ب-
واالعتباريين .
يكون تفسير وتطبيق وإدارة وتنفيذ هذا القانون فيما
ج-
يتعلق باالعتمادات المستندية وتحصيل األوراق التجارية
الدولية وفقا لألعراف والنظم الموحدة لالعتمادات المستندية
التي أقرها مجلس الغرفة التجارية الدولية فـي  ، 1661حسبما
عدلت
أو تعدل من وقت آلخر  ،ووفقا للقواعد الموحدة لتحصيل
األوراق التجارية المعتمدة من مجلس الغرفة التجارية الدولية
فـي 1665م  ،حسبما عدلت أو تعدل من وقت آلخر  ،وذلك ما
لم تنص لوائح البنك المركزي على خالف ذلك .
المـــادة ( ) 1
تطبيق أحكام القانون
تكمل أحكام هذا القانون بما ورد فـي قانون التجارة وقانون الشركات
التجارية والقانون المتعلق بأهلية التعاقد وقوانين اإلجراءات وما
يتعلق بها من وسائل قانونية السترداد الحقوق  ،ما لم ينص هذا

القانون على خالف ذلك .
المـــادة ( ) 1
تسوية المطالبات
أ  -يكون للمحكمة التجارية المنشأة وفقا للمرسوم السلطاني رقم
 ، 67/11وأي خلـف لها أو أيـة هيئة قضائية أخـــرى تنشأ أو
تحدد بموجب قوانين السلطنة  ،االختصاص القضائي بالنظر
فـي جميع المنازعات والمطالبات المدنية التي تؤسس على هذا
القانون واتخاذ قرار بشأنها  ،ويشمل ذلك مطالبات البنك
المركزي ومحافظيه ومسؤوليه أو المطالبات المقامة ضدهم
والناشئة من أدائهم لواجباتهم بمقتضى هذا القانــون  .ويشمــل
هــذا االختصــاص القضائـي دون حصـــر  ،االختصـــــاص
القضائي العام بالنظر والفصل فـي أية مطالبات تنشأ بين أي
أشخاص خاضعين لهذا القانون أو يسعون لتطبيقه وكـل
المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذا القانون وأية
نظم ولوائح للبنك المركزي وأية اتفاقيات أو عقود أو مستندات
أخـــرى حررت وفقـا ألحكام هذا القانون .
استثنـــاء مــن أحكــام المـــادة ( 1أ) مــن هــذا القانــون
ب-
 ،ومـا لـم ينـص على خالف ذلك فـي هذا القانون  ،يجوز
لألشخاص باتفاق مكتوب تعديل التزاماتهم الناشئة بمقتضى
هذا القانون شريطة أن يحدد هذا االتفاق القانون الذي سوف
يطبق فـي أية دعوى ناشئة عن هذا االتفاق  ،بما فـي ذلك
اختيار القواعد القانونية التي تطبق على مثل هذه الدعوى
والهيئة أو الجهة أو الجهات المختصة التي يجوز لها النظر
فـي هذه المطالبة أو الدعوى  .وبالرغم من أي اتفاق يخالف
ذلك  ،تخضع أية دعوى تشمل مصرفا محليا أو شخصا عمانيا
أو كليهما فـي معاملة جرت فـي السلطنة وتؤثر على حقوق أو
التزامات مواطن عماني  ،الختصاص المحكمة التجارية وأية

سلطة تخلفها .
المـــادة ( ) 5
تعريف المصطلحات
تطبق التعاريف التالية فـي تفسير هذا القانون وتطبيقه وتنفيذه ما لم
يقتض السياق خالف ذلك :
األعمال المصرفـية
هي القيام بصفة رئيسية وكمجال عمل عادي  ،حسبما يعرف ويفسر
ذلك مجلس المحافظين ،
بواحد أو أكثر من األنشطة التالية  ،أو األنشطة اإلضافـية التي
يرخص بها صراحة بموجب تعديالت تطرأ على هذا القانون أو تلك
التي يصرح بها مجلس المحافظين فـي ترخيص يصدره وفقا ألحكام
هذا القانون :
استالم األموال كودائع تحت الطلب أو ألجل أو ودائع توفـير  ،وفتح
الحسابات الجارية واالعتمادات  ،وتقديم قروض بدون ضمان وتمديد
االعتماد  ،وإقراض األموال بضمان شخصي أو إضافـي أو عقاري ،
وأعمال بطاقات االئتمان  ،وإصدار خطابات الضمان وخطابات
االعتماد وتداولها  ،وصرف الشيكات والحواالت وأوامر الدفع
واألدوات األخرى القابلة للتداول وتحصيلها  ،وقبول وخصم وتداول
األوراق المالية والكمبياالت والسندات األذنية وغيرها من األدوات
القابلـة للتداول  ،وبيع وتوظيف السندات والشهادات وغيرها من
األوراق المالية القابلة للتداول  ،وقبول المستندات المالية للحفظ ،
وممارسة الصالحيات االستئمانية  ،والقيام بأعمال االستثمار
وعمليات المصارف التجارية واألنشطة المالية األخرى  ،التي يجوز

أن تشمل  ،دون حصر  ،تمويل الشركات والمشاريع وأعمال سمسرة
االستثمار والخدمات االستشارية االستثمارية وإدارة االستثمار وتعهد
تغطية إصدارات األسهم وخدمات أمانة العهد واالستئمان والتأجير
والوساطة وتمويل الشراء التأجيري وأية أنشطة أخـــرى مماثلة
يوافق مجلس المحافظين على اعتبارها أعماال مصرفية أو شراء
وبيــع واستبـــدال العملـــة األجنبيـــة والمحليــة أو موجـــودات
نقديـــة أخـــرى على شكـــل نقـــود
أو مسكوكات أو سبائك  ،على أن األشخاص الطبيعيين الذين يزاولون
فقط أعمال استبدال العمالت األجنبية والمحلية بالتجزئة واألشخاص
الذي يديرون منشآت تجارية بالتجزئة وأماكن السكن و اإلقامة العامة
التي تقوم باستبدال العمالت األجنبية خدمة لعمالئها  ،ال يعتبر أنهم
يمارسون األعمال المصرفـية .
األداة
هي أداة دفع مكتوبة وموقعة من محررها أو ساحبها تحتوي على
تعهد أو أمر غير مشروط بدفـع مبلغ معين من المال  ،وال تحتوي
على أي تعهد أو أمر أو التزام أو سلطة أخـــرى خالف ما يحدده هذا
القانون  .تكون مستحقة الدفع عند الطلب أو فـي وقت محدد  ،ألمر
ساحبها أو لحاملها .
اإلصدار
هو أول تسليم لألداة إلى حائز أو إلى شخص يقوم باستالم األداة
إلعادة تسليمها الحقا إلى شخص ثالث .
األمر
هو توجيه بالدفع لشخص واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين تحدد
هويتهم بشكل مؤكد  .وال يجوز إصدار أمر بالدفع لشخصين أو أكثر

على التوالي .
البنك المركزي
هو البنك المركزي العماني  ،الذي تأسس بموجب القانون المصرفـي
لعام  1671كبنك مركزي للسلطنة وكخلف لمجلس النقد العماني الذي
أسس بمرسوم مجلس النقد لعام 1161هـ .
الدائن
يشمل أي دائن عـام أو أي دائن مضمون أو أي دائن له حق الحجز
على ممتلكات المديـن أو أي ممثل للدائنين بما فـي ذلك المحال له
لصالح الدائنين  ،وأمين التفليسة أو المنفذ أو المدير المكلف بإدارة
وتوزيع موجودات مدين أو محيل آخر أعلـن إفالسه أو تورط فـي
إجراءات إفالس داخل السلطنة أو خارجها .
الوديعة تحت الطلب
هي وديعة يمكن للمودع أن يستردها قانونا عند الطلب أو خالل فترة
ال تتجاوز سبعة أيام .
الوديعة ألجل
تعني الوديعة التي تودع لفترة محددة من الزمن  ،على أال تقل عن
سبعة أيام  .ويجوز أن تدفع للمودع قبل انتهاء تلك الفترة مع تخفيض
سعر الفائدة أو الفائدة المستحقة الدفع ،
وتستحق الدفع للمودع فقط بعد انقضاء تلك الفترة اإلضافـية التي
ينص عليها فـي العقد المبرم بين المصرف والمودع  ،أو تستحق
الدفع بعد انتهاء فترة إشعار يقدمه المودع ال تقل عن سبعة أيام .
الحائز
هو الشخص الحائز على المستند المالي .
الحامل

هو الشخـص الحائز على أداة أو صك ملكية أو ورقة مالية تستحق
الدفع لحاملها أو تم تظهيرها على بياض .
الحوالة
هي أمر دفع .
الحوالة المستندية
هي الحوالة القابلة أو غير القابلة للتداول وما يرافقها من المستندات
واألوراق المالية وغيرها من األوراق الواجب تسليمها وقت ومقابل
قبول تلك الحوالة أو دفعها .
الحقوق المقدمة كضمان
تشمل حق امتياز على الممتلكات أو المعدات التي تقدم كضمان لدفع
أو تنفيذ التزام بالدفع  ،وحق امتياز للمشتري على الحسابات أو
األوراق التجارية أو الحقوق التعاقدية الناشئة بموجب أوراق تجارية
.
الكتابة
عند اإلشارة إلى اإلشعار النافذ المفعول الصادر من وإلى البنك
المركزي وداخله  ،ومن المصارف وفـيما بينها داخل السلطنة
وخارجها  ،تشمل "الكتابة" البرقيات ورسائل التلكس والفاكس
والبريد اإللكتروني واإلشعارات المكتوبة المسلمة شخصيا أو بالبريد
أو بأية وسيلة اتصال أخـــرى يقبلها البنك المركزي من حين آلخر ،
على أنه يجوز لألشخاص بموجب اتفاق بينهم  ،أن يعتبروا أن أشكاال
معينة مصرح بها فـي هذا القانون كافية ألن تكون كتابة بينهم .
المصرف
هو أي شخص رخص له البنك المركزي أو صرحت له جهة
االختصاص التي أسس بها بممارسة األعمال المصرفـية .

المصرف المرخص
هو أي مصرف محلي أو مصرف أجنبي أو أية مؤسسة مالية أخـــرى
رخـص لها البنك المركزي بممارسة األعمال المصرفـية فـي السلطنة
.
المصرف المحلي
هو أي شخص عماني مرخص كمصرف ومصرح له بممارسة
األعمال المصرفـية بموجب قوانين السلطنة .
المصرف األجنبي
هو أي شخص مصرح له بممارسة األعمال المصرفـية فـي بلد غير
السلطنة وهو البلد الذي أسس فيه أو يوجد به مقره .
المصرف الدافع
هو المصرف داخل السلطنة أو خارجها الذي يتعين عليه دفع قيمة
مستند مالي عند سحبه أو قبوله .
المصرف المقدم
هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يقدم مستندا ماليا  ،بخالف
المصرف الدافع .
المصرف المودع لديه
هو أول مصرف تحول إليه المستندات للتحصيل حتى ولو كان أيضا
المصرف الدافع .
المصرف المحصل
هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يقوم بتحصيل المستندات
المالية ولكنه ليس المصرف الدافع .
المصرف الوسيـط
هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يتم تحويل المستند المالي

إليه أثناء التحصيل ولكن ال يشمل المصرف المودع لديه أو المصرف
الدافع .
المصرف المحول
هو أي مصرف محصل أو وسيط داخل السلطنة أو خارجها يقوم
بتحويل قيمة مستند مالي .
المظهر
هو أي شخص يظهر األداة حتى ولو كان مظهرا له أو كان جائزا له
أن يظهرها فـي وقت الحق إلى شخص آخر .
المظهر له
هو أي شخص تم تظهير األداة له حتى ولو كان يجوز له تظهيرها فـي
وقت الحق إلى شخص آخر .
الموعد النهائي للدفع
يعني بالنسبة للمصرف إما وقت إغالق المصرف فـي يوم العمل
المصرفـي الثاني الذي يلي يوم العمل الذي تم فيه استالم المستند
المالي المعني أو اإلشعار المتعلق به  ،أو الوقت الذي يبدأ فيه اتخاذ
المصرف لإلجراءات  ،أيهما أبعد .
المستند المالي
هو أي أداة لدفع مبلغ من المال حتى ولو لم تكن أداة قابلة للتداول .
المستنـد المالي ال يشمل النقود ولكنه يشمل دون حصر  ،األوراق
القابلة للتداول وصكوك الملكية وإيصاالت اإليداع بالمخازن ووثائق
الشحن والحواالت المستندية .
السند
هو أداة قابلة للتداول وهو تعهد بالدفع وليس شهادة إيداع .
السداد

تعني الدفع نقدا أو عن طريق التسوية من خالل غرفة المقاصة أو
بالخصم أو اإلضافة إلى الحساب أو عن طريق التحويل أو بخالف ذلك
حسب تعليمات الدافع ويجوز أن يكون السداد إما مؤقتا أو نهائيا ،
ويشمل  ،دون حصر  ،الدفع نقدا عن طريق تسوية ومقاصة األرصدة
لدى المصرف من خالل غرفة مقاصة أو اتحـاد غرف مقاصة أو
خالفه  ،أو عن طريــق قيـــود خصـــم وإضافــة فـي حسابــات
مصـــرف لــدى مصــرف آخــر داخــل السلطنــة أو خارجها أو عن
طريق تقديم واستخـدام ودفع أدوات التحويل التي تشمل مستندا معينا
أو مجموعة من المستندات .
العميل
هو أي شخـص أجرى أو يجري أية معاملة مصرفية مع أي مصرف
أو وافق المصرف على تحصيل مستندات مالية لصالحه ويشمل ذلك
مصرفا داخل السلطنة أو خارجها لديه حساب مع مصرف آخر داخل
السلطنة .
الفرع
هو أي مكتب فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب إضافـي أو أي فرع
عمل يقع داخل السلطنة أو خارجها ويمارس األعمال المصرفـية .
القيمة الصافـية
لمصرف مرخص هي المبلغ الكلي  ،كما هو محدد طبقا للوائح البنك
المركزي  ،للموجودات ناقصا المطلوبات بخالف رأسـمال وفائض
المصرف المرخص ويشمل مجموع الموجودات والمطلوبات داخل
السلطنة وخارجها  ،ما لم ينص هذا القانون صراحة على خالف ذلك .
القبول
هو تعهد موقـع عليه من قبل المسحوب عليه بقبول سداد قيمة األداة

عند تقديمها  .ويجب أن يدون التعهد على األداة ويصبح نافذا عند
إتمامه بالتسليم أو بإشعار الساحب أو حامل األداة أو بناء على
تعليمات أخـــرى يعطيها الساحب .
الرهن
هو امتياز ضمـان على ملكية عقارية أو طائرات أو سفن أو وثائق
تأمين أو أية ممتلكات شخصية ملموسة  ،أو غير ملموسة ضمانا
لدين أو التزام آخر بالدفع أو األداء  ،تسمح شروطه لحائز هذا الرهن
ببيع الممتلكات أو تصفيتها بطريقة أخـــرى فـي حالـة التخلف عن
سداد الدين وأن يسترد من حصيلة هذا البيع المبلغ غير المسدد
والتكاليف .
التظهير
هو التوقيع أو التأشير بأي شكل آخر بقصد أن يكون توقيعا مقترنا
ببيان يسمي الشخص الـذي يستحق دفع قيمة األداة له ويسجل على
األداة من قبل المستفيد أو من قبل المظهر له من المستفيد أو من قبل
أي شخص مسمى بمقتضى سلسلة متواصلـة من هذه التظهيرات .
على أن التظهير الذي يتكون فقط من توقيع المظهر يعني أن األداة
مستحقة الدفع لحاملها .
التسليم
هو النقل الطوعي لحيازة مستندات مالية أو صكوك ملكية أو أوراق
مالية .
التقديم
هو طلب للقبول أو للدفع يقدم من قبل الحائز أو نيابة عنه إلى محرر
المستند المالي أو قابله أو المسحوب عليه أو دافع آخر .
التعهد

هو تعهد بالدفـع يقدمه شخص ويجب أن يكون أكثر من مجرد إقرار
من ذلك الشخص بوجود التزام قائم أو مستقبلي بالدفع .
التوقف المؤقت عن الدفع
فيما يتعلق بالمصرف يعني أن المصرف قد أغلق بأمر البنك المركزي
أو بأمر هيئة الرقابة المختصة فـي الجهة التي تم فيها توطين
المصرف أو تأسيسه  ،وأن مسؤوال فـي البنك المركزي أو شخصا
آخر قد تم تعيينه ليتولى إدارة شؤون المصرف كمدير تصفية  ،أو أن
المصرف قد توقف أو رفض الدفع أثناء سير العمل العادي .
إذن الخزانة
هــو سنـــد قصيــر األجــل قابــل للتــداول تصــدره الحكومــة لتوفـير
األمــوال لغــرض مؤقـــت ويستحق الدفع خالل فترة ال تزيد على سنة
واحدة .
يوم العمل المصرفـي
هو ذلك الجزء من أي يوم الذي يقوم خالله البنك المركــــزي
والمصـارف المرخصة أو أية فروع أو شركات تابعة لها بالتعامل
نيابة عن عمالئها أو تكون مفتوحة خالله للجمهور فـي السلطنة
لممارسة األعمال المصرفـية .
مجلس الوزراء
هو مجلس وزراء حكومة السلطنة .
مجلس المحافظين
هو مجلس محافظي البنك المركزي .
مستحق الدفع عند الطلب
يعني أن األداة مستحقة الدفع عند االطالع أو عند تقديمها أو أنه لم
يحدد فـي األداة أي تاريخ للدفع .

مستحق الدفع حسب األصول
يشمـــل توفـــر األمـــوال للدفـع عنـد اتخـاذ المصـرف قـرارا بدفـع أو
رفـض دفـع مستنـد مالـي أو أداة .
منظمة فوق قطرية :
هي منظمة ال تنتمي إلى دولة بعينها مثل االتحاد األوربي .
عملية القيد
هي إجراء يتبعه المصرف الدافع لتقرير دفع قيمة مستند مالي ثم
اإلجراء الذي يتبعه لقيد الدفع  .ويجوز أن يشمل ذلك اإلجراء  ،دون
حصر  ،التحقق من صحة التوقيع وكفايــــة األمـــوال المتاحــة فـي
الحسـاب الـذي سيتـم الخصم منـه  ،وتسجيـل عبـارة "مدفـوع" أو
أيـــة إشـــارة أخـــرى بـــأن الدفــــع قـــد تــم  ،وتقييــد الخصـــم على
الحســـاب المدفـــوع منــه أو إضافة المبلغ إلى الحساب المودع فيه ،
وتصحيح أو عكس أي قيد أو إجراء خاطئ يكون المصرف قد اتخذه
فيما يتعلق بذلك المستند .
صك الملكية
هو أية وثيقة تمثل أثناء سير العمل العادي أو الترتيبات المالية دليال
كافيا على أن لحامله الحق فـي استالم وحفظ الصك والتصرف فيه
وفـي السلع التي يمثلها .
قانون الشركات التجارية
هو قانون الشركات التجارية للسلطنة .
شهادة اإليداع
هي أداة تتكــون مـــن إقـــرار مــن المصــرف باستالم األموال وتعهده
بدفعها فـي تاريخ محدد أو عند الطلب إلى شخص محدد أو إلى حاملها
مع أية فوائد أو منافع أخـــرى تستحق على تلك األداة .

خطاب اإلشعار
هو إشعار من الساحب إلى المسحوب عليه بأن حوالة موصوفة قد تم
سحبها .
غرفة المقاصة
هي البنك المركزي عندما يمارس وظيفته كغرفة مقاصة وفقا ألحكام
المادة (06ب) من هذا القانون  ،أو اتحاد للمصارف يشكل للقيام
بأعمال مقاصة الشيكات والحواالت المالية  ،وأشخاص آخـــرون
يقومـــون بانتظـــام بأعمـــال المقاصــة مــن خــالل اتحــادات
لغـــرف المقاصــة أو بترتيبات تعاقدية داخل السلطنة أو خارجها .
المؤسسة :
هي الشركة المرخص لها وفقا لقانون الشركات التجارية وأحكام هذا
القانون .
الباب الثاني
البنك المركـزي العماني
الفصل األول
تنظيم البنك المركزي
المـــادة ( ) 9
الشخصية االعتبارية
يتمتع البنك المركزي بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي
واإلداري .
المـــادة ( ) 7
المكاتب

يكــون مقـــر البنـــك المركــزي وخزائنــه الرئيسيــة فـي كافــة
األوقــات فـي منطقـــة عاصمـــة السلطنــــة  ،ويجـــوز لـــه أن
ينشــىء بقـــرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق أخـــرى له
داخل السلطنة وخارجها لتنفيذ صالحيات وواجبات البنك المركزي .
المـــادة ( ) 8
مجلس المحافظين
أ  -تسنـد إدارة البنـك المركزي إلى مجلس للمحافظين  ،له
الصالحية الكاملة التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلدارة البنك
المركزي وتنفيذ عملياته واإلشراف على األعمال المصرفـية
فـي السلطنة بما فـي ذلك ممارسة السلطات المذكورة
والسلطات اإلضافـية المنصوص عليها فـي المادتين  11و 15
من هذا القانون .
يتكون مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم
ب-
جاللة السلطان ويعين جاللته أحدهم رئيسا للمجلس و آخر
نائبا للرئيس .
المـــادة ( ) 6
مؤهالت المحافظين
يجب أن يضم مجلس المحافظين فـي كافة األوقات محافظا واحدا على
األقل  ،غير رئيـس المجلس ونائبه  ،يكون شخصا يتمتع بخبرة فـي
المشروعات التجارية الخاصـة فـي السلطنة  ،ومحافظا واحدا على
األقل  ،غير رئيس المجلس ونائبه  ،يكون شخصا ذا معرفة بشؤون
االقتصاد ووضع السياسة المالية  ،ومحافظا واحدا  ،غير رئيس
المجلس ونائبه  ،يكون ممثال عن وزارة المالية .
المـــادة ( ) 12

تضارب المصالح
ال يجوز ألي محافظ أن يشغل منصب مسؤول أو عضو
أ-
مجلس إدارة أو مـوظـف فـي مصرف مرخص أو مصرف
يطلب ترخيصا فـي السلطنة  .وعلى أي شخص يشغل منصب
مسؤول أو عضو فـي مجلس اإلدارة أو موظف فـي مصرف أن
يستقيل فورا من منصبه عند تعيينه فـي منصب محافظ .
ال يجوز ألي محافظ  ،باستثناء ممثل وزارة المالية
ب-
المعين وفقا ألحكام المادة  6من هذا القانون  ،أثناء شغله
لمنصبه كمحافظ أن يشغل أية وظيفة أخـــرى فـي حكومة
السلطنة  ،غير أنه يجوز للمحافظ أن يقوم بأي واحد أو أكثر
مما يلي :
أن يشغل منصب عضو فـي أية هيئة أو لجنة تشكل
-1
فـي السلطنة لتقصي المسائل التي تؤثر على الرقابة على
العملة واألعمال المصرفـية أو أمور مالية أخـــرى أو .
أن يشغل منصب مدير أو محافظ أو عضو فـي مجلس
-0
 ،أيا كانت تسميته  ،ألي مصـــرف دولـــي أو صنــدوق
دولــي أو هيئـة دوليـة أصبـحت السلطنـة طرفا أو مشاركا
فيها أو .
أن يتولى أية مسؤوليات وواجبات أخـــرى حسب
-1
توجيهات جاللة السلطان .
المـــادة ( ) 11
فترة التعيين والمكافآت
يعين أعضاء مجلس المحافظين من قبل جاللة السلطان
أ-
لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير جاللته .
ال تتجــاوز فتـــرة تعييــن رئيــس المجلــس ونائـــب
ب-
الرئيــس فترة تعيين كل منهما كمحافظ مالم يقرر جاللة
السلطان إعادة تعيينهما .

ال تتجاوز فترة تعيين المحافظ الذي يمثل وزارة المالية
ج-
فـي مجلس المحافظين فترة تعيينه فـي الوزارة .
إذا أصبح منصب فـي مجلس المحافظين شاغرا لسبب
د-
غير انتهاء فترة التعيين  ،يعين جاللة السلطان شخصا لملء
المنصب الشاغر  ،ويبقى المحافظ الجديد فـي هذا المنصب إلى
حين انتهاء الفترة المتبقية لتعيين المحافظ األصلي .
يحدد مجلس المحافظين مكافأة كل محافظ بموافقة جاللة
هـ -
السلطان .
يعوض كل محافظ عن النفقات المعقولة التي تكبدها
و-
لحضور اجتماعات مجلس المحافظين أو لتمثيل البنك المركزي
أو مجلس المحافظين بصفة رسمية .
المـــادة ( ) 10
االستقالة
يجوز ألي محافظ أن يقدم استقالته الخطية من منصبه إلى جاللة
السلطان  ،شريطة أال تصبـح االستقالة نافذة إال بعد مرور ثالثين يوما
من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جاللة السلطان خالف ذلك .
المـــادة ( ) 11
اإلقالة
على مجلس المحافظين أن يقدم إلى جاللة السلطان
أ-
توصية بإقالة محافظ من منصبه فـي حالة حدوث واحد أو أكثر
من األمور التالية :
 - 1إذا أصبح المحافظ غير سليم عقليا أو تبين أنه غير قادر
على االضطالع بواجباته ألسباب صحية أو غيرها .
 - 0إذا أشهر إفالسه أو توقف عن سداد ديونه أو أعطى بدون
وجه حق األولوية لدائنيه الشخصيين أو التجاريين .

 - 1إذا أدين بأية جناية أو مخالفة تنطوي على الغش أو
االحتيال أوعدم األمانة .
 - 1إذا تبين أنه أدين باإلهمال الجسيم أو إساءة التصرف فـي
أداء واجباته كمحافظ .
 - 5إذا تبين أنه قد خالف أحكام المادة  12من هذا القانون .
 - 9إذا تكرر غيابه عن حضور اجتماعات المجلس بدون سبب
 ،أو .
 - 7إذا جـرد من أهليته أو منع عن ممارسة أية مهنة كإجراء
تأديبي من قبل سلطة أو كيان قائم ومسؤول عن اإلشراف
على تلك المهنة .
على الرغم من أحكام المادة ( 11أ) من هذا القانون
ب-
يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين
الجتماعه أن يرفع إلى جاللة السلطـان توصية بإقالة أي محافظ
من منصبه لسبب يوجب ذلك من قبل جاللة السلطان .
عندما ترفع التوصية بإقالة محافظ من منصبه إلى جاللة
ج-
السلطان يوقف ذلك المحافظ ويصبح غير مؤهل لممارسة
المهام الموكلة إليه بمقتضى هذا القانون إلى أن يتخذ جاللة
السلطان اإلجراء المناسب .
المـــادة ( ) 11
السـلطـــات
يخول مجلس المحافظين ويفوض السلطات التالية :
وضع السياسة النقدية المالئمة للسلطنة .
أ-
أن يفحـص حسب تقديره الحسابات والسجالت والشؤون
ب-
األخرى ألي مصرف مرخص أو يسعى للحصول على ترخيص
من البنك المركزي  .ويجوز لمجلس المحافظين حسب تقديره

أن يفوض مسؤولية القيام بذلك الفحص لجهة أخـــرى شريطة
أن يتخذ اإلجراء المناسب لضمان القيام بذلك الفحص بمنتهى
السرية وتقديم تقرير كامل عنه إلى مجلس المحافظين للنظر
فيه .
أن ينظر فـي التقارير التي تعد وفقا ألحكام المادة 11
ج-
(ب) من هذا القانون  ،كما يراجع طلبات المصارف التي تسعى
للحصول على ترخيـص للعمـل فـي السلطنة وفقا ألحكام المادة
 51من هذا القانون  ،وأن ينظـر فـي طلبات المصارف
المرخصة لفتـــح فـروع لهـــا وفقـــا ألحكـــام المــــادة  59من
هـــذا القانـــون  ،وأن يتخــذ اإلجــراء الضروري لإلشراف
على األعمال المصرفـية فـي السلطنة وتنظيمها وفقا ألحكام
الباب الرابع من هذا القانون .
أن يضـع المعاييـر واألسعـار التـي يجوز بموجبها للبنك
د-
المركزي أن يشتري ويبيع أو يدخل فـي اتفاقات إعادة شراء أو
إعادة شراء عكسي أو خصم أو إعادة خصم األدوات التالية
المحتفظ بها لدى المصارف المرخصة أو المؤسسات
المصرفـية األخرى التي صرح للبنك المركزي التعامل معها :
 - 1األوراق التجارية بما فـي ذلك السندات اإلذنية التي تستحق
الدفع خالل تسعين يوما  ،والسندات اإلذنية الصادرة لتمويل
عمليات موسمية سمكية وزراعية وتستحق الدفع خالل
مائة وثمانين يوما .
أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة .
-0
األذون والسندات والديون واألوراق التجارية الخاصة
-1
بأي من وزارات أو مؤسسات أو هيئات حكومة السلطنة إذا
كانت مضمونة من حكومة السلطنة .
ويجوز لمجلس المحافظين  ،حسب تقديره أن يفوض سلطة
القيام بأي من هذه المسؤوليات إلى البنك المركزي .
أن يشرف على وينظم جميع األمور المتعلقة بعملة
هـ -

السلطنة بما فـي ذلك طبع أوراق العملــة وســـك النقـــود
المعدنيـــة وحمايــــة تلك األوراق والنقــــود وإصدارهــــا
وسحبها من التداول حسبما ينص عليه الباب الثالث من هذا
القانون .
و -أن يطلــب تكويــــن مخصصـــات كافيـة لمعالجـة أو شــطـب
الموجـودات المشــكـوك فيهـا أو عديمة القيمة فـي سجالت
المصارف المرخصة وميزانياتها العمومية  ،فـي التقارير
المقدمة إلى البنك المركزي وفقا ألحكام المادة  70من هذا
القانون والمنشورة والمعروضة وفقا ألحكام المادة ( 70د) من
هذا القانون .
أن يسحب رخصة أو يوقف نشاط أي مصرف مرخص
ز-
فـي السلطنة أو يفرض عليه العقوبات األخرى التي تصرح بها
لوائح البنك المركـزي حسبما تقتضيه الظروف  ،بسبب عدم
التزامه بتوجيهات أو سياسات البنك المركزي أو بسبب أية
مخالفة لنصوص هذا القانون وقواعد البنك المركزي ولوائحه
والقوانين األخرى السارية فـي السلطنـة  ،أو إذا قرر مجلس
المحافظين أن وضع هذا المصرف غير سليم أو غير مأمون أو
أن إيقاف نشاطه أو فرض هذه العقوبات عليه يكفل على أفضل
وجه حماية مصالح المودعين فـي السلطنة  ،وأن يستولي على
أي مصرف موقوف ويتولى إدارته أثناء فتـرة اإليقاف وأن
يقوم عند الضرورة بتصفيته وإغالقه أو يعيـد تنظيمه أو يعيد
فتحه أو يأمر فـي أي وقت ببيع كل أو جزء من أعماله أو
موجوداته و /أو مطلوباته أو يتخذ أي إجراء مماثل آخر وفقا
ألحكام الباب الرابع من هذا القانون وأنظمة ولوائح البنك
المركزي الصادرة بمقتضاه .
أن يمارس اإلشراف اإلداري العام على البنك المركزي
ح-
ومسؤوليه ومستخدميه .
ط  -أن يتسلـم وينظر فـي التقرير السنوي للبنك المركزي ويقدم

التوصيـات التي تستهدف تحسين فاعلية البنك فـي أداء المهام
الموكلة إليه والمساهمة فـي تحقيق أهداف حكومة السلطنة
ويرفع رئيس المجلس ذلك التقرير إلى جاللة السلطان مع
توصيات مجلس المحافظين بشأنه .
أن يختـار أو يعين أو يستخدم المسؤولين والمستخدمين
ي-
والمستشارين والخبراء الخاصين واالستشاريين الضروريين
ألداء البنك المركزي لوظيفته على وجه صحيح وفاعل وأن
يفوض إلى هؤالء المسؤولين والمستخدمين والمستشارين
والخبراء الخاصين واالستشاريين تلك الصالحيات والواجبات
التي يقرر المجلس من حين آلخر أنها ضرورية لألداء الفعال
للبنك المركزي أو لضمان التقيد بأنظمة البنك المركزي
ولوائحه .
أن يقــرر بأغلبيـــة ثلثـــي أصــوات جميــع أعضــاء
ك-
مجلــس المحافظيــن الحاضرين لالجتماع مستوى االحتياطيات
مقابل الودائع أو االحتياطيات األخرى التي على المصارف
المرخصة أن تحتفظ بها لـــدى البنك المركــزي بمقتضى المواد
 90و  91من هذا القانون وأن يعدل متطلبات تلك االحتياطيات
ضمن الحدود المنصوص عليها فـي المواد  90و  91من هذا
القانون أو تعديالته .
أن يصدر لوائح البنك المركزي المتعلقة بالرقابة على
ل-
العملة التي تشتمل  ،دون أن تقتصر  ،على القيود على العملة
األجنبية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة ،
والفوائد التي تدفع على الحسابـات غير المقيمة لدى تلك
المصارف داخل السلطنة والقيود أو الحدود على تحويل عملة
السلطنة إلى الخارج أو نقلها من السلطنة  ،إذا كان مثل هذا
اإلجراء ضروريا للحفاظ على قيمة وعرض واستقرار االئتمان
والعملة فـي السلطنة .
أن يصدر لوائح البنك المركزي التي تفرض قيودا على
م-

مقدار وطبيعة العمالت األجنبية واألوراق المالية التي تحتفظ
بها المصارف المرخصة داخل السلطنة  ،واإلجراءات الواجب
على المصارف المرخصة أن تتبعها فـي التعامل فيها  ،ومركز
النقد األجنبي المكشوف الذي يجوز للمصارف المرخصة
االحتفاظ به .
أن يحدد اإلطار القانوني أو األسس القانونية الضــرورية
ن-
للتأمين على ودائع المصـارف المرخصة ويصدر اللوائح ويحدد
األنظمة الالزمة لهذا الغرض .
أن يصدر وينفذ األنظمة واللوائح المتعلقة بتطبيق أحكام
س-
هذا القانون  ،واللوائح المصرفـية بوجه عام وأية أنشطة
يمارسها البنك المركزي فيما يتعلق باألعمال المصرفـية أو
باستخدام األدوات المصرفـية .
أن يشكل اللجان المنبثـقة عن مجلس المحافظين للنظر
ع-
فـي المسائل التي تحال إليه من جاللة السلطان أو مجلس
الوزراء أو أعضاء مجلس المحافظين أو مسؤولين معينين
بالبنك المركزي أو غيرهم ممن يعتبرهم المجلس من ذوي
االختصاص .
أن يصدر لوائح البنك المركزي وتوجيهاته إلى مصارف
ف-
مرخصة معينة بشأن العالقة بين الضمان اإلضافـي وأغراض
القرض المضمون به وحدود مبلغ الضمان اإلضافـي الذي
يجوز للمصرف المرخص أن يطلبه كضمان لقرض نقدي أو
لتمديد االعتماد .
أن يصدر لوائح البنك المركزي التي تحدد أسعار الفائدة
ص-
التي تدفع على الودائع ألجل والودائع تحت الطلب والفوائد التي
تتقاضاها المصارف المرخصة على القروض النقدية أو تمديد
االعتماد .
أن يضطلع بالمسؤوليات والمهام األخرى التي يفوضها
ق-
جاللة السلطان إلى مجلس المحافظين أو التي تنص عليها

أحكام القوانين األخرى للسلطنة .
أن يمثـل حكومـة السلطنة  ،عند تعيينه لذلك من قبل
ر-
جاللة السلطان  ،فـي المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي
تشارك فيها السلطنة  ،وأن يعين ممثلين أو لجانا أو يشارك
فـي أنشطة البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية
الدولية األخرى وأعمالها ومفاوضاتها .
أن ينظر فـي التوصيات المصرفـية والمالية الصادرة من
ش-
الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما
تقتضيه المصلحة العامة بما ال يتعارض وأحكام القوانين
المعمول بها بالسلطنة .
المـــادة ( ) 15
السلطات اإلضافـية
باإلضافـــة إلـــى السلطـــات والواجبـــات المذكـــورة والمخصصـــة
على وجـــه التحديـــد لمجلــس المحافظين بمقتضى أحكام هذا القانون
 ،يتمتع المجلس بالسلطات اإلضافـية األخرى الضرورية للقيام بكافة
األعمال المطلوبة إلدارة البنك المركزي إدارة صحيحة وإصدار العملة
والرقابة على المؤسسات المصرفـية التي تمارس أو تسعى لممارسـة
األعمال المصرفـية فـي السلطنة عندما تكون تلك األعمال والتصرفات
متمشية مع أهداف هذا القانون وال تتعارض مع أحكامه أو أحكام أي
قوانين أخـــرى بالسلطنة .
المـــادة ( ) 19
اجتماعات المجلس
أ  -تعقد جميع اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة رئيس
المجلس  .وإذا تغيب رئيس المجلس أو لم يتمكن من حضور
االجتماع يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس .

يعقـــد مجلــــس المحافظيـــن اجتماعاتــه العاديــة وفـق
ب-
جــدول زمنـي منتظــم يحـــدده المجلـس وينـص على عقد
اجتماع كل ثالثة أشهر على األقل  .ويوزع جدول أعمال
االجتماعات العادية على المحافظين كتابة بحيث يصل إلى كل
منهم قبل موعد االجتماع العادي بخمسة أيام على األقل .
يجــوز لمسؤولـــي البنــك المركــزي ومسؤولــي
ج-
المصـــارف المرخصــة اقتـــراح إدراج بنــود فـي جدول أعمال
االجتماعات العادية للمجلس بتقديم تلك المسائل إلى رئيس
المجلس أومن يعينه رئيس المجلس  ،وذلك قبل أسبوعين على
األقل من التاريخ المحدد لالجتماع .
يجوز بدعوة من نائب رئيس المجلس أو بناء على طلب
د-
محافظين اثنيـن أو أكثر  ،عقد اجتماعات استثنائية لمجلس
المحافظين فـي الوقت والمكان اللذين تـقـتضيهما الضــرورة
ويقــدم إشـــعار عقد االجتماع االستثنائي إلى كل محافظ قبل
موعد االجتماع بوقت كاف يمكنه من الحضور  ،على أن
يتضمن هذا اإلشعار جدول أعمال يضم كل المواضيع التي سيتم
بحثها فـي ذلك االجتماع .
يتألف النصاب القانوني لالجتماع العادي أو االستثنائي
هـ -
لمجلس المحافظين من أربعة محافظين منهم رئيس المجلس
أونائب الرئيس  .وال يكون للمحافظين حق أو سلطة توكيل
أوتعيين أي شخص ليمثلهم فـي اجتماع المجلس .
يتخذ مجلس المحافظين قراراته بأغلبية أصوات
و-
المحافظين الحاضرين  ،وفـي حالة تعادل األصوات يكون رأي
الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح  ،ما لم ينص هذا القانون
على خالف ذلك .
ال تعتبر أعمال أو إجراءات مجلس المحافظين باطلة
ز-
بسبب وجود منصب شاغـر فـي المجلس أو بسبب وجود عيب
فـي تعيين محافظ أو فـي مؤهالته .

يحتفظ بمحاضر وقائع دقيقه وكاملة لجميع إجراءات
ح-
وأعمال مجلس المحافظين فـي السجالت الدائمة للبنك المركزي
.
ط  -يجوز لمجلس المحافظين اتخاذ إجراء بدون عقد اجتماع
شريطة موافقة جميع أعضائه كتابيـا على هذا اإلجراء .
عندما يقتضي هذا القانون تقديم أي إشعار بشأن اجتماع
ي-
أو جدول أعمال مجلـس المحافظين  ،يكون التنازل الكتابي عن
اإلشعار الموقع من الطرف المستحق لإلشعار  ،قبل أو بعد
الوقت المحدد لتقديمه  ،بمثابة إشعار .
يجــوز عقــد اجتماعات مجــلس المحافظين داخــل
ك-
السلطنــة أو خارجهــا فـي المكـــان الذي يحدده المجلس أو
الذي ينص عليه إشعار االجتماع  .وإذا لم يحدد مكان لالجتماع
يعقد االجتماع فـي المقر الرئيسي للبنك المركزي .
تجرى مداوالت مجلس المحافظين بسرية وال يجوز
ل-
لألطراف المشاركين فيها إفشاء مضمونها إال لجاللة السلطان
أو ألعضاء آخرين فـي مجلس المحافظين  .غير أنه يجوز
للمجلس أن يدعو الجتماعاته الخبراء والمستشارين
والمسؤولين الذين يرى أن حضورهم لتلك االجتماعات مناسب
وضروري .
يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه
م-
الحاضرين فـي االجتماع أن يعتمد النظم الداخلية وقواعد
اإلجراءات األخرى الجتماعاته وقراراته .
يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه
ن-
الحاضرين فـي االجتماع تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من ثالثة
أو أكثر من أعضاء مجلـس المحافظيـن يكون أحدهم هو رئيس
المجلس أو نائب الرئيس  .وتتمتع تلك اللجنة بالسلطات التي
يفوضها لها المجلس  ،على أنه ال يجوز للمجلس أن يفوض
السلطات المنوطة به بمقتضى المادة ( 11ط) أو (ك) أو (ل) أو

(م) من هذا القانون .
المـــادة ( ) 17
التقارير
على البنـــك المركــزي أن يعــد بيانـــا شهريــا لتوزيعــه
أ-
على كــل محافــظ  ،يبين فيـــه الوضع المالي للبنك المركزي
ويشمل بيانا بالعمالت المحلية واألجنبية المحتفظ بها
كاحتياطيات ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق األوراق التجارية
وغيرها من المستندات المالية القابلة للتداول التي يملكها أو
يحتفظ بهــا البنك المركزي  ،وبيانا بموجوات ومطلوبات البنك
المركزي  .كما يعد موجزا لهذه البيانات للنشر فـي الجريدة
الرسمية كل ثالثة أشهر .
يرفع مجلــــس المحافظيــــن إلى جاللــــة السلطــــان
ب-
خـــالل مائــة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية للبنك
المركزي  ،ما لم يوافق جاللته على تمديد هذه الفترة  ،تقريرا
كتابيا وافيا عن شؤون البنك المركزي خالل السنة السابقة
يشمل  ،ولكن ال يقتصر  ،على ما يلي :
بيانا تفصيليا عن إنجازاته الداخلية والخارجية .
-1
بيانا تفصيليا عن مركز أية منظمات وصناديق دولية
-0
تكون السلطنة عضوا فيها .
بيانا بكـل األنظمة واللوائح المتعلقة بالبنك المركزي
-1
وسير األعمال المصرفـية فـي السلطنة  ،التي صدرت خالل
السنة المالية مع موجز ألي أنظمة أو لوائح تم إبطالها أو
إلغاؤها أو إنهاء مفعولها .
تقرير بكافة اإلجراءات التي اتخذت الستقرار سعر
-1
الصرف الدولي لعملة السلطنة أو المحافظة عليه .
تحليل إحصائي للعملة المتداولة فـي السلطنة خالل
-5
السنة المنتهية وتقديراتها فـي السنة التي تليها .

تقريــر عـــن األعمــال المصرفـية فـي السلطنــة
-9
وأنشطــة المصــارف المرخصــة فـي السنة المنتهية .
تقريــر مالـــي واف يتضمـــن الميزانيــة العموميــة
-7
ويظهــر المركــز المالــي للبنــــك المركزي كما هو فـي آخر
السنة المالية  ،وبيان باألرباح والخسائر فـي تلك السنة
المالية واقتراح لتخصيص أية أرباح صافية .
توصيات ببرامج مستقبلية فـي حدود اختصاص البنك
-8
المركزي وتوصيات ببرامج وسياسات تستهدف تحسين
وتعزيز أمن واستقرار وتقدم السلطنة .
التقارير اإلضافـية التي يكلف جاللة السلطان مجلس
-6
المحافظين بتقديمها .
أيــة مسائــل إضافـية يـــرى مجلــس المحافظيــن
-12
ضــرورة لرفعهــا إلى جاللــــة السلطان .
على مجلس المحافظيـن أن يعد ويقدم التقارير الوقتية
ج-
واإلضافـية على النحو وفـي األوقات التي يحددها جاللة
السلطان .
المـــادة ( ) 18
الموازنة السنوية وتدقيق الحسابات
يتولـــى البنـــك المركـــزي تمويــل عملياتــه مــن
أ-
الدخــل الــذي اكتسبــه مــن رأسمالــــه المدفوع واستثماراته
األخرى ومن المخصصات اإلضافـية التي ترصدها حكومة
السلطنة حسب الضرورة .
على البنـك المركزي أن يعد موازنتــه السنويــة
ب-
ويعرضهــا على مجلــس المحافظين للموافقة عليها .
ج  -يضع البنك المركزي تحت تصرف مدققين مستقلين عن البنك
المركزي  ،يختارهم جاللة السلطان  ،جميع المستندات
والمعلومات الضرورية األخرى الالزمة لكي يجري هؤالء

المدققون تدقيقا وافيا وكامال لحسابات البنك المركزي ويقدموا
تقريرهم عنها .
المـــادة ( ) 16
أحكام األحوال الطارئة
على مجلس المحافظين أن يحدد  ،بموجب الئحة  ،اإلجراءات الخاصة
الواجب اتباعها عند إعالن حالة الطوارئ فـي البالد من قبل جاللة
السلطان وفـي األوقات األخرى التي تستدعي فيها األحوال النقدية
المحلية والدولية اتخاذ البنك المركزي إلجراء فوري  .وتحدد هذه
الالئحة الخطوط اإلرشادية لممارسة السلطة التقديرية لرئيس
المجلس أو نائب رئيس المجلس أو اللجان المنبثقة عن مجلس
المحافظين أو مسؤولين آخرين محدديـن فـي البنك المركزي أو
حكومة السلطنة  .على أن تحال أي ممارسة لهذه السلطة من قبل
رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو اللجان المنبثـقة عن مجلس
المحافظين أو المسؤولين اآلخرين فـي البنك المركزي  ،إلى مجلس
المحافظين للتصديق عليها أو لتعديلها فـي اجتماع خاص يدعو رئيس
المجلس أو نائبه إلى انعقـاده فورا  .غير أن أي إجراء اتخذ أثناء
ممارسة تلك السلطة من قبل رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس
أو اللجان المنبثـقة عن مجلس المحافظين أو المسؤولين اآلخرين قبل
ذلك االجتماع يبقى نافذا وساري المفعول .
المـــادة ( ) 02
تصرفات المسؤولين
مالم ينص على خالف ذلك فـي هذا القانون  ،يكون
أ-
ضــمن نطاق ســلطات رئيس مجلس المحافظين أو نائب

الرئيس أو األشخاص المفوضين مـن قبلهما أو من قبل مجلس
المحافظين ممارسة السلطات التعاقدية والسلطات المتعلقة
بتملك أو استخدام أو تخصيص أو بيع أو نقل ملكية العقارات أو
الممتلكات الشخصية أو التصرف فيها بأية طريقة أخـــرى
عندما تكون تلك السلطات ضرورية لمزاولة أعمال البنك
المركزي وفقا لقوانين السلطنة السارية على العقود التي تبرم
من قبل الحكومة أو نيابة عنها  ،كما يكون من ضمن هذه
السلطات طلب المشورة القانونية ورأي الخبراء  ،وتعزيز
التعاون والتفاعل بين وزارات السلطنة  ،وإعداد الموازنات
والتقارير المالية وعمليات تدقيق الحسابات والتقارير السنوية
والوقتية المطلوبة بمقتضى هذا القانون  ،واإلضطالع
بالمسـؤوليات األخرى التي يحددها مجلس المحافظين أو جاللة
السلطان .
يحـــق ألي طـــرف ثالـــث ال علـــم لــه  ،أن يفتــرض
ب-
بــأن أي إجــراء اتخــذه مجلـــس المحافظين أو اللجان المنبثقة
عنه أو رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو المسؤولون
اآلخرون فـي البنك المركزي تنفيذا ألعمال البنك المركزي قد
كان ضمن نطاق سلطاتهم  ،شريطة أن يكون هذا اإلجراء
ضمن نطاق سلطاتهم الظاهرة  .وعلى البنك المركزي أن يلتزم
بذلك اإلجراء .
يلتزم البنك المركزي بأعمال مجلس محافظيه أو اللجان
ج-
المنبثقة عنه أو رئيس المجلـس أو نائب الرئيس أو المسؤولين
فـي البنك المركزي المعينين من قبل مجلس المحافظين عندما
يمارسون أعمالهم باسم البنك المركزي وفـي نطاق سلطاتهم
المنصوص عليها فـي هذا القانون .
المـــادة ( ) 01
المسؤولون والمستخدمون فـي البنك المركزي

يعين الرئيس التنفيذي للبنك المركزي بمرسوم سلطاني ،
أ-
ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض ما يراه مناسبا من
الصالحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي  .ويتولى
الرئيـس التنفيـــذي للبنـــك المركــــزي تنفيــذ سياســـات
مجلـــس المحافظيــــن والقرارات التي يصدرها ويكون
مسؤوال عن اإلدارة التنفيذية بالبنك المركزي وفقا لهذا القانون
واللوائح الصادرة بموجبه .
يجوز لمجلـس المحافظين أو من يفوضهم من
ب-
المسؤولين أن يوظفوا أو يستخدموا أو يعينوا على نحو آخر
المسؤولين والمستخدميـن والمستشارين والخبراء المختصين
واالستشاريين الذين يرى المجلس لزوما لهم لمزاولة أنشطة
البنك المركزي .
على مجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين
ج-
أن يقرروا ويحددوا مؤهالت الموظفين والعاملين
والمستشارين والخبراء المختصين واالستشاريين الالزمين
لمزاولة أنشطة البنــك المركـــزي وأن يحـــددوا إجــــراءات
استقدامهـــم واختيارهـــم وتعيينهم من داخل السلطنة أو
خارجها .
على مجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين
د-
أن يحددوا  ،وفقا لقوانيـن السلطنة السارية  ،إجراءات
التعيينات والمكافآت والمزايا التي تدفع للمسؤولين
والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين واالستشارين
المعينين بموجب هذا القانون  ،شريطة أال يحسب أي من
الرواتب أو األتعاب أو األجور أو المكافآت أو البـــدالت األخرى
التــي يدفعهــا البنـك المركـزي  ،على أســاس األربــاح
الصافـية أو األرباح األخرى للبنك المركزي أو احتياطياته .
المـــادة ( ) 00
مسؤولية المحافظين والمسؤولين والمستخدمين اآلخرين

ال يعتبر أعضاء مجلس المحافظين أو أي مسؤول آخر أو
أ-
مستخدم أو مستشار أو خبير خاص أو استشاري فـي البنك
المركزي مسؤوال عن أية خسارة أو أضرار تكبدهــا البنــك
المركــزي  ،إال إذا نتجــت عــن تصــرف احتيالي أو متعمد من
جانبه أو عن تقصيره فـي التصرف  ،وفـي هذه الحالة يمكن
اعتبار أي شخص من هؤالء مسؤوال مسؤولية شخصية فـي
أية دعوى قضائية يرفعها مجلس المحافظين أمام جهة ذات
اختصاص .
على البنك المركزي أن يصدر الئحة بشأن تعويض أي
ب-
محافظ أو مسؤول أو مستخدم أو مستشــــار أوخبيـــر خــاص
أو استشــاري عــن تكاليـف الدفاع فـي أية دعوى مدنية أو
جنائية تحمله مسؤولية عن تصرفات فـي إدارة البنك المركزي
ما لم يكن الحكم النهائي فـي تلك الدعـوى قـد اعتبـر المحافـظ
أو المسـؤول أو المستخــدم أو المستشــار أو الخبيــر
الخــــاص أو االستشاري مســـؤوال مسؤوليـــة شخصيــة عــن
أيــة خســـارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي .
المـــادة ( ) 01
سريان اللوائح
تصبح اللوائح الصادرة عن مجلس المحافظين بموجب أحكام هذا
القانون وتعديالته نافذة بعد ثالثين يوما من تاريخ نشرها فـي الجريدة
الرسمية أو فـي أي تاريخ آخر يحدده مجلس المحافظين فـي الجريدة
الرسمية .
المـــادة ( ) 01
المحافظة على السرية
أ  -ال يجوز ألعضاء مجلـس المحافظين وجميـع المسؤولين

والمستخدميـن أو المستشارين أوالخبراء الخاصين أو
االستشاريين المعينيـن بموجب هذا القانون  ،إفشاء أية
معلومات تم الحصول عليها أثناء أدائهم لمهامهم إال إذا كان
هذا اإلفشاء ضروريا ألداء واجباتهم وتم لغيرهم من موظفي
البنك المركزي أو للممثلين المعتمدين اآلخرين للبنك المركزي
أو عندما يتم استدعاؤهم للشهادة فـي دعوى قضائية أو ما
شابهها أمام محكمة مشكلة بموجب قوانين السلطنة  ،أو عندما
يكون هذا اإلفشاء الزما للوفاء بالتزامات تفرضها قوانيـن
أخـــرى للسلطنة  ،أو إلى بنوك مركزية أجنبية أو جهات رقابة
أخـــرى مسؤولة عن اإلشراف على أي جانب من جوانب
أنشطة المصارف فـي عمان أو فروعها والمؤسسات المنتسبة
لها فـي الخارج .
ال يجوز ألي عضو سابق فـي مجلس المحافظين وأي
ب-
مسؤول أو مستخدم أو مستشار أو خبير أو استشاري سابق
فـي البنك المركزي إفشاء أية معلومات سواء كانت مستندية أو
غير ذلك  ،يكون قد حصل عليها أثناء أدائه لمهامه  ،بدون إذن
صريح من مجلس المحافظين .
كل من يخالف أحكام هذه المادة يخضع للمقاضاة بموجب
ج-
الفصل الثاني  ،الباب الثاني  ،الكتاب الثاني من قانون الجزاء
العماني وأي قانون يحل محله .
المـــادة ( ) 05
التأمين
يجوز أن يتم التأمين على جميع أعضاء مجلس المحافظين وأي
مسؤول أو مستخدم بالبنك المركزي مخول له سلطة إلزام البنك  ،أو
أي موظف أو شخص آخر تتضمن واجباته حماية أو توقيع أو تحويل
أي ضمان إضافـي أو سند أو عملة أو الممتلكات األخرى للبنك

المركزي  ،وذلك على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو الذي
يحدده مجلس المحافظين .
الفصل الثاني
مهام البنك المركزي
المـــادة ( ) 09
مصرف الحكومة الرسمي
أ  -يقوم البنك المركزي بدور مصرف إيداع لحكومة السلطنة ،
ويجوز له العمل نيابة عن كل من وزاراتها أو مؤسساتها أو
هيئاتها بقبوله لإليداع إيرادات الحكومـة بعملة قانونية وأذون
وشيكات أو حواالت أخـــرى قابلة للدفع عند الطلب أو فـي وقت
محدد  ،وباقتراض األموال نيابة عن حكومة السلطنة .
يتولى البنك المركزي  ،بناء على تعليمات قانونيـة مـن
ب-
أي شـخص مخول بذلك من حكومة السلطنة أو من وزاراتها أو
مؤسساتها أو هيئاتها  ،تنفيذ التحويالت وإصدار الشيكات
والسلفيات المسحوبة  ،مقابل الودائع المودعة وفقا ألحكام
المادة ( 09أ) من هذا القانون .
يجـوز للبنك المركزي أن يقدم سلفيات لحكومة السلطنة
ج-
لتغطية عجز مؤقت فـي اإليرادات الجارية  ،على أال يتجاوز
مجموع السلفيات المقدمة بمقتضى هذه الفقرة زائدا القيمة
االسمية ألذون الخزانة القائمة الصادرة من البنك المركزي
نيابة عن الحكومة  ،عشرة فـي المائة من اإليرادات الجارية
المقدرة فـي موازنة حكومة السلطنة للسنة المالية التي تم
خاللها منح تلك السلفيات  ،وأيضا شريطة أن يتم سداد أية
سلفة سدادا كامال خالل تسعين يوما  .وفـي حالة عدم سداد أية
سلفة بعد هذه الفترة يمتـنع البنك المركزي عن تقديم سلف
أخـــرى إلى أن يسدد مبلغ السلفة القائمة بالكامل .

يجوز للبنك المركزي وفقا للوائح يضعها مجلس
د-
المحافظين  ،أن يصدر و/أو يدير أذون خزانة وسندات حكومة
السلطنة وأوراقها التجارية وأية ديون أخـــرى لها أو ألي من
وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها إذا كانت مضمونة من قبل
حكومة السلطنة .
المـــادة ( ) 07
مهام اإليداع
يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات للمصارف
أ-
المرخصة ويقبل الودائع منها ومن البنوك المركزية لدول
أخـــرى ومن المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي يجوز
لكل منها استخدام البنك المركزي كمصرف مراسل فـي السلطنة
.
يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات ويحتفظ بها لدى
ب-
المصارف المرخصة ولدى المؤسسات المالية أو النقدية
الدولية التي تشارك فيها السلطنـة ولدى بنوك مركزية لدول
أخـــرى شريطة أنه إذا تم حفظ هذا الحساب لدى مصرف
مرخص فإن على هذا المصرف أن يزيد ودائعه لـدى البنك
المركزي بمبلغ ال يقل عن متوسط الرصيد اليومي لذلك
الحساب خالل شهر أو المبلغ الذي يحدده مجلس المحافظين
عند إقفال العمل فـي آخر يوم خميس من كل شهر .
يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات لدى مصارف
ج-
أجنبية غير مرخص لها بمزاولة األعمال المصرفـية فـي
السلطنة  ،شريطة أن تكون الودائع لدى تلك المصارف
ضرورية لتسيير أعمال البنك المركزي بصورة فعالة .
المـــادة ( ) 08
مهام االستثمار واالئتمان

يجوز للبنك المركزي بناء على تفويض من مجلس المحافظين القيام
بواحد أو أكثر من األنشطة التالية ما لم ينص هذا القانون على خالف
ذلك :
شراء وبيع والدخول فـي اتفاقات إعادة شراء أو إعادة
أ-
شراء عكسي وخصم وإعادة خصم األوراق التالية بأسعار يتم
تحديدها وفقا ألحكام المادة ( 11د) من هذا القانون :
السندات األذنية لدى المصارف المرخصة التي
-1
تستحق الدفع خالل تسعين يوما  ،باستثناء أيام السماح  ،إن
وجـدت  ،من تاريخ امتالكها من قبل البنك المركزي .
السندات األذنية المسحوبة أو الصادرة لتمويل عمليات
-0
موسمية زراعية وسمكية فـي السلطنة  ،والمحتفظ بها من
قبل المصارف المرخصـة وتستحق الدفع خالل مائة وثمانين
يوما  ،باستثناء أيام السماح  ،إن وجدت  ،من تاريخ
امتالكها من قبل البنك المركزي .
أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة وأوراقها
-1
التجارية وأية ديـون أخـــرى لها أو ألي من وزاراتها أو
مؤسساتها أو هيئاتها إذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة
.
إصدار األذون وشهادات اإليداع وماشابهها من أدوات
ب-
البنك المركزي األخرى وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم هذه
األدوات وإبرام اتفاقات إلعادة شرائها .
شراء وبيع أوراق حكومـة السلطنة المالية أو المضمونة
ج-
منها عندما يكون لتلك األوراق أو سيكون لها سوق عام وقت
تملكها  ،شريطة أال يتجاوز تاريخ استحقاق هذه األوراق فترة
عشر سنوات  ،على أنه يجوز للبنك المركزي  ،حسب تقدير
مجلس المحافظين  ،أن يحتفظ بتلك األوراق المالية إذا كانت
مودعة لديه بناء على المادة  90من هذا القانون كاحتياطي
لودائع مصرف مرخص .

منح السلفيات لمصارف مرخصة لفترات محددة ال
د-
تتجاوز تسعين يوما بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين
شريطة أن تثبت هذه السلفيات بسندات أذنية مضمونة برهن
واحد أو أكثر من الضمانات اإلضافـية التالية :
األوراق المالية لحكومـة السلطنة التي لها أو سيكون
-1
لها سوق عام وتستحق خالل فتـرة ال تتجاوز عشر ســنوات
شـــريطة أن مثـــل هذه السلفة ال يجوز أن تزيد فـي أي
وقت من األوقات عن خمسة وسبعين فـي المائـة من القيمة
السوقية السائدة للورقة المالية المرهونة .
السندات األذنية واألوراق األخرى القابلة للتداول
-0
الصالحة للشراء أو الخصم أو إعادة الخصم من قبل البنك
المركزي بموجب هذه المادة  ، 08شريطة أال تتجاوز أية
سلفة خمسة وسبعين فـي المائة من أصل قيمة األدوات
المرهونة .
إصدار شيكات وحواالت تحت الطلب وأدوات أخـــرى
هـ -
تستحق الدفع فـي البنك المركزي .
شراء العمالت األجنبية واالحتفاظ بها وبيعها  ،وشراء
و-
وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبياالت أو أذون الخزانة
المسحوبة على حكومات أو فـي أماكن خارج السلطنة ،
شريطة أن تستحق تلك األدوات خالل فترة يحددها مجلس
المحافظين .
شراء األوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي أو سلطة
ز-
نقد لدولة غير السلطنة واالحتفاظ بها وبيعها .
شراء األوراق المالية الصادرة عن أو المضمونة من
ح-
حــكومة دولــة غــــير السلطنة واالحتفاظ بها وبيعها ،
شريطـة أن يتم االحتفاظ بهذه الموجودات كموجودات خارجية
بموجب المادة  10من هذا القانون .
ط  -شراء األذون وصكوك الملكية واألوراق المالية األخرى

الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات
تشارك فيها السلطنة واالحتفاظ بها وبيعها  ،شريطــة أن
تكـــون تلك األوراق مقومـــة بعمـــالت أجنبيــة قابلــة
للتحويــل بحريـــة أو بحقوق سحب خاصة أو وحدة نقدية
أخـــرى أو وحدة حسابية معترف بها فـي أسواق المال الدولية
.
شراء األذون وصكـــوك الملكيـــة واألوراق الماليـــة
ي-
األخـــرى الصــادرة عن حكومـــات أجنبية أو مؤسسات مالية
دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك السلطنة فيها واالحتفاظ
بها وبيعها  ،شريطة أن تكون قابلة للتداول أو التعامـل الفوري
فـي أسواق مال معترف بها وأيضا شريطة أال يتجاوز تاريخ
استحقاق ذلك النوع من األوراق المالية الفترة التي يحددها
مجلس المحافظين .
فـي أيـة معاملة تتم بمقتضى أحكام المادة ( 08و) و (ز)
ك-
و (ح) و (ط) و (ي) من هذا القانون يجب أن تكون الورقة
المالية قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت إجراء
المعاملة .
المـــادة ( ) 06
مهام العملة والمقاصة
يجوز للبنك المركزي القيام بما يلي عندما يصرح له مجلس
المحافظين بذلك :
إصدار عملة السلطنة واالحتفاظ بها وسحبها من التداول
أ-
وفقا ألحكام الباب الثالث من هذا القانون .
القيام بدور غرفة المقاصة إما مباشرة أو من خالل
ب-
ترتيبات تعاقدية مع جميع المصارف المرخصة .
الشراء والبيع  ،كأصيل أو وكيل لمصرف مراسل أو
ج-
شخص آخر يوافق عليـه مجلس المحافظين  ،للنقود والسبائك

الذهبية والفضية ونقود وسبائك من معادن أخـــرى تستخدم
من حين آلخر كموجودات نقدية .
الشراء والبيع والتحصيل والدفع  ،كأصيل أو وكيل
د-
لمصرف مراسل أو شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين
 ،لألوراق المالية والعملة وأدوات االئتمان داخل السلطنة
وخارجها .
المـــادة ( ) 12
المهام اإلضافـية
يجوز للبنك المركزي إجراء ما يلي :
شراء أو امتالك أو استئجار الممتلكات الضرورية
أ-
لمزاولة البنك المركزي ألعماله وإسكان موظفيه داخل السلطنة
وخارجها .
يجوز للبنك المركزي بتصريح خاص من مجلس
ب-
المحافظين أو من جاللة السلطان أن ينفذ جميع األعمال
األخرى التي تقوم بها البنوك المركزية عادة والتي ال تتعارض
مع سلطاته ومسؤولياته بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر
معمول به فـي السلطنة .
الفصل الثالث
موجودات البنك المركزي ورأسماله
المـــادة ( ) 11
مستوى االحتياطيات الخارجية
على البنك المركزي أن يحتفظ فـي كافة األوقات باحتياطي من
الموجودات الخارجية التي يجب أن تكون قيمتها مقترنة بقيمة
األوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة بنسبة يحددها مجلس
المحافظين من حين آلخر بموافقة جاللة السلطان .

المـــادة ( ) 10
فئات الموجودات الخارجية
على الرغـــم مـــن أحكـــام المـــادة  08مــن هــذا القانــون يجــوز أن
يتكــون احتياطــي الموجـــودات الخارجية من واحد أو أكثر مما يلي ،
شريطة التقيد بكل الحدود والتصنيفات والقيود والشروط التي يضعها
مجلس المحافظين :
النقود الذهبية أو الفضية القانونية .
-1
سبائك الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة األخرى التي
-0
تستخدم من وقت آلخر كموجودات نقدية ويتم التعامل بها
بحرية فـي األسواق الدولية .
عمالت أجنبية أو سلة عمالت .
-1
ودائع مصرفية تحت الطلب وألجل وشهادات إيداع
-1
وأوراق مقبولة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة
من مصارف أجنبية .
أذون الخزانة واألوراق التجارية وأية أدوات أخـــرى
-5
لسوق النقود قصيرة األجل بعمالت أجنبية قابلة للتحويل بحرية
وصادرة عن مصـارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات
عامة أجنبية أو منظمات فوق قطرية .
أذون بسعــر فائــدة عائــم بعمــالت أجنبيــة قابلــة
-9
للتحويــل بحريــة وصــادرة عــن مصـارف أجنبية أو حكومات
أجنبية أو هيئات حكومية أجنبية أو منظمات فوق قطرية .
أوراق ماليـــة وأذون بسعـــر فائدة ثابت بعمــالت
-7
أجنبيــة قابلــة للتحويـــل بحــرية وصــادرة عن أو مضمونة
من مصارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات عامة أجنبية
أو منظمات فوق قطرية .
أية موجودات احتياطية معترف بها دوليا  ،بما فـي ذلك
-8
حقوق السحب الخاصة  ،صادرة عن صندوق النقد الدولي .

المـــادة ( ) 11
رأس المال
يكون للبنك المركزي رأسمال ال يقل عن مائتين وخمسين مليون لاير
عماني يجوز زيادته من حين آلخر من قبل مجلس المحافظين
وبموافقة جاللة السلطان  .ويجوز إجراء الزيادة بالتحويل من
االحتياطيات الداخلية للبنك المركزي أو بمساهمة من حكومة السلطنة
.
المـــادة ( ) 11
حساب االحتياطي العام
ينشئ البنك المركزي حسابا لالحتياطي العام يحول إليه
أ-
الربح الصافـي المحقق كل سنة إلى أن يعادل رصيده ما ال يقل
عن خمسة وعشرين فـي المائة من قيمة العملة المتداولة أو
أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين .
عندما يبلغ رصيد حساب االحتياطي العام خمسة
ب-
وعشـــرين فـي المائة من قيمة العملة المتــداولة  ،يقرر
مجلس المحافظين وفقا ألحكام المادة  17من هذا القانون ،
مبلغ األرباح التي توزع لحكومة السلطنة من الربح الصافـي
المتبقي بعد تخصيص مبالغ االحتياطيات اإلضافـية .
ألغراض الدفع لحساب االحتياطي العام  ،تكون األرباح
ج-
الصافـية فـي نهاية أية سنــــة ماليــــة عبــــارة عن األربـــاح
التي يحققهـــا البنـــك المركـــزي ناقصـــا المخصصـــات
لمصروفات البنك واحتياطيات الديون المعدومة واهتالك
الموجودات والمساهمات فـي صناديق التقاعد وصناديق أمناء
االستثمار التي تنشأ لصالح مستخدمي البنك المركزي .
المـــادة ( ) 15

العجز فـي حساب االحتياطي العام
إذا كان رصيد حساب االحتياطي العام فـي نهاية أية سنة محاسبية
غير كاف لتغطية خسائر البنك المركزي فـي السنة السابقة يعتبر
العجز مطلوبات على حكومة السلطنة التي يجب أن تسدده خالل
تسعين يوما  .ويستمر اعتبار أي عجز مطلوبات على الحكومة إلى أن
يتم سداده إللغاء هذه المطلوبات .
المـــادة ( ) 19
استثمار حساب االحتياطي العام
يتم استثمار حساب االحتياطي العام ضمن استثمارات البنك المركزي
حسب تقدير مجلس المحافظين .
المـــادة ( ) 17
االحتياطيات اإلضافـية
يجوز تكوين احتياطيات إضافـية من أرباح البنك المركزي ألغراض
محددة بقرار من مجلس المحافظين  .ويجوز االحتفاظ بهذه
االحتياطيات واألرباح المحتجزة لدى البنك المركزي بعمالت محلية أو
أجنبية  ،أو يجوز استثمارها حسب تقدير مجلس المحافظين الذي
يحدد مبلــغ األربـــاح التــي يجوز توزيعهـــا على الحكومــــة بعد
تحقيــــق الحــــد األدنى لالحتياطي المنصوص عليه فـي المادة 11
من هذا القانون .
المـــادة ( ) 18
المحاسبة
يحـدد مبلغ األرباح والخسائر واإلضافات والخصومات واالهتالك ،

واالحتياطيات الممولة وغير الممولة  ،والتحليالت المالية األخرى
المطلوبة بمقتضى هذا الفصل  ،وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة
بصورة عامة بما فـي ذلك المعايير المحاسبية الدولية ما دامت ال
تتعارض مع أحكام هذا القانون  ،والتي يوافـق عليها المدققون
المعينون وفقا ألحكام المادة ( 18ج) من هذا القانون ويعتمدها مجلس
المحافظين .
المـــادة ( ) 16
تعديل قيمة العملة والسندات
تستبعد األرباح غير المحققة والخسائر الناجمة عن إعادة تقييم
صافـي الموجودات أو صافـي المطلوبـــات ســـواء كانـــت ذهبـــا أو
فضة أو معادن ثمينــة أخـــرى أو عمـالت أجنبيـة أو سنــدات
أو أسهــــــم  ،نتيجـــة لتغييـــر القيمـــة التعادليـــة أو سعــر الصــرف
الدولـــي للريــــال العمانــــي أو القيمـة الخارجية لعملة بلد آخر أو
تغيير القيمة السوقيـة للسندات واألسهم  ،من حساب األرباح
والخسائر السنوي للبنك المركزي  ،والمحددة وفقا ألحكام هذا القانون
 ،وال تسري أحكام هذه المادة على األرباح والخسائر المحققة
والمحددة بوضوح .
الباب الثالث
العملة
المـــادة ( ) 12
وحدة العملة
أ-

وحدة عملة السلطنة هي اللاير العماني الذي يقسم إلى

ألف بيسه .
أية إشارة إلى اللاير العماني فـي أي تشريع أو أداة أو أية
ب-
وثيقة أخـــرى تفسر بأنها إشارة إلى مبلغ مساو من العملة
المنصوص عليها فـي هذا القانون .
المـــادة ( ) 11
القيمة التعادلية للعملة
تحدد القيمة التعادلية لللاير العماني من حين آلخر من
أ-
قبل جاللة السلطان .
يتـــم إعـــالن القيمــــة التعادليــــــة للريـــــال العمانـــــي
ب-
 ،أو أي تعديـــــل لهـــا  ،بالــذهـــــب أو بوحـــدات حـــقـــــوق
الســـحــــب الخاصــــة أو بالعملــــة األجنبيــــة أو بسلـــــة
عمـــــالت أو بوحدة حساب معترف بها دوليا للعمالت ،
شريطة أن يكون ذلك طبقا لشروط أية اتفاقية نقد دولية تكون
السلطنة طرفا فيها .
المـــادة ( ) 10
فئة العملة
على مجلس المحافظين  ،بناءا على موافقة جاللة السلطان  ،أن يحدد
فئة أوراق العملة والنقود المعدنية وشكلها وتصميمها ومادتها وكل
الخواص األخرى ألوراق العملة والنقود المعدنية التي سيتم طرحها
للتداول .
المـــادة ( ) 11
حق إصدار العملة
يكون للبنك المركزي وحده حق إصدار األوراق النقدية
أ-
والنقود المعدنية التي تطرح للتداول كنقد قانوني  .وال يجوز

ألية وزارة أو إدارة أو هيئة أخـــرى تابعة لحكومة السلطنــة
أو ألي شخــــص طبيعـــي أو اعتبــاري  ،إصــدار األوراق
النقديــــة أو النقود المعدنية لتداولها كنقد قانوني .
تعتبر أية مخالفة لهذه المادة إخالال بالثقة العامة وفقا
ب-
ألحكام الفصل األول  ،الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون
الجزاء العماني أو أي قانون يحل محله .
المـــادة ( ) 11
طبع األوراق النقدية وسك النقود المعدنية
أ  -يتولى البنك المركزي من خالل مرافقه الخاصة أو بترتيبات
تعاقدية  ،ترتيب طباعة األوراق النقدية  ،كما هو محدد فـي
المادة  10من هذا القانون  ،وترقيمهـا بالكميات المطلوبة
لتلبية احتياجات السلطنة وبالطريقة التي تحول دون التزييف
والتزوير .
ب -يتولى البنك المركزي  ،من خالل مرافقه الخاصة أو ترتيبات
تعاقدية  ،ترتيب تحديد سك النقود المعدنية بأوزانها ومكوناتها
وفئاتها المنصوص عليها فـي المـادة  10من هذا القانون ،
بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبطريقة تحول
دون التزييف والتزوير .
المـــادة ( ) 15
النقد القانوني
تكون أوراق النقد والنقود المعدنية المسكوكة من الذهب
أ-
أو الفضة من قبل البنـك المركزي نقدا قانونيا بقيمتها االسمية
لدفع أي مبلغ شريطة أال تكون هذه العملة مشوهة أو ناقصة
ولم يتم العبث بها أو تعرضت للتلف بأي شكل آخر .
تعتبر النقود المعدنية غير الذهبية أو الفضية نقدا قانونيا
ب-
إذا كان مبلغها ريالين عمانيين أو أقـــــل  ،شريطة أال تكون قد

تم العبث بها أو تعرضت للتلف بأي شكل آخر .
تعتبر أية قطعة نقدية معدنية معبوثا بها إذا تلفت أو
ج-
تضاءلت أو خف وزنها لسبـــب آخـــر بخـالف التآكــل مـن
جـراء التـداول العـادي أو طمسـت معالمهـا بختمهـا أو حفرها
أو ثقبها سواء حدث نقص فـي حجمها أو خف وزنها نتيجة
لذلك أو لم يحدث .
يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض البنك المركزي فـي
د-
إنهاء استعمال األوراق النقدية أو النقود المعدنية كنقد قانوني
وذلك بنشر إعالن فـي الجريدة الرسمية يحدد فيه تاريخ بدء
العمل بهذا اإلنهاء  .وإلى حين تاريخ انتهاء صالحية تلك
األوراق النقدية أو النقود المعدنية كنقد قانوني  ،فإن على البنك
المركزي أن يدفع القيمة االسمية لتلك األوراق والنقود المعدنية
عند تسليمها  ،شريطة أنه إذا كان ذلك التاريخ أقل من ثالثمائة
وستيـن يوما بعد تاريخ نشر اإلعالن فـي الجريدة الرسمية فإن
الدفع يجب أن يستمر لمدة ثالثمائة وستين يوما بعد نشر ذلك
اإلعالن .
المـــادة ( ) 19
اإلصدارات الخاصة
يجوز لمجلس المحافظين  ،بناءا على موافقة جاللة السلطان  ،ويجب
عليه بناءا على توجيهات جاللته  ،أن يكلف البنك المركزي بإصدار
نقود معدنية ومجموعات من النقود المعدنية ذات أوزان ومكونات
وفئات خاصة  .وتعتبر هذه النقود المعدنية إصدارات خاصة للبنك
المركزي ونقدا قانونيا بقيمتها االسمية لدفع أي مبلغ ويجوز عرضها
بقيمتها االسمية أو بقيمة تزيد على ذلك .
المـــادة ( ) 17

األوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة أو المعيبة
ال يحق ألي شخص أن يسترد من البنك المركزي قيمة أية ورقة نقدية
أو قطعة نقد معدنية فقدت أو سرقت أو شوهت أو أتلفت  .ولكن يجوز
للبنك المركزي  ،حسب التقدير المطلق لمجلس المحافظين  ،أن يدفع
قيمة أية ورقة نقد تلفت أو شوهت أو أية نقود معدنية تم العبث بها .
المـــادة ( ) 18
العملة المتداولة
على البنك المركزي أن ينشر فـي الجريدة الرسمية مرة واحدة فـي
الشهر  ،القيمة اإلجمالية لكــل العملة المتداولة والقيمة اإلجمالية
لإلصدارات الخاصة التي صرح بها البنك المركزي .
الباب الرابع
تنظيم األعمال المصرفـية
الفصل األول
أحكام عامة
المـــادة ( ) 16
النطاق واألغراض
يكــــون لمجلــــس المحافظيــــن  ،وفقــــا لسلطاتــــه بموجـــب
أحكــام هذا القانــون  ،سلطــة تنظيــم األعمال المصرفـية واإلشراف
عليها فـي السلطنة .
المـــادة ( ) 52
استعمال الكلمات "مصرف" أو "أعمال مصرفية"

ال يجوز قانونا ألي شخص غير المصرف المرخص أن يستعمل كلمة
"مصرف" أو "بنك" أو "أعمال مصرفية" فـي اسمه أو أن يوحي من
خالل اإلعالنات أو غيرها بأنه يمارس أعماال مصرفية  ،غير أنه
يجوز لمصرف أجنبي أن يستعمل اسمه ويعلن عن نشاطه إذ حدد هذا
النشر واإلعالن بوضوح أن هذا المصرف األجنبي ال يزاول أعماال
مصرفية فـي السلطنة  .على أنه يجوز للمؤسسات المالية المرخصة
أن تعلن عن األعمال المصرفـية المصرح لها بممارستها من قبل البنك
المركزي .
كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة لاير
عماني وال تزيد على مائتين وخمسين لاير عماني عن كل يوم مخالفة
.
المـــادة ( ) 51
ساعات العمل المصرفـي
يجوز للبنك المركزي أن يضع اللوائح التي تحدد
أ-
الساعات واأليام التي يتوجب على المصـــارف المرخصـــة أن
تكـــون مفتوحـــة خاللهـــا لممارســـة األعمــال المصرفـيــة ،
وأيام األسبوع والعطالت واأليام األخرى التي يحظر فيها على
المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة لممارسة األعمال
المصرفـية .
أي التزام ال يجوز الوفاء به إال فـي مصرف مرخص فقط
ب-
ويصبح مستحقا فـي يوم ال يكون المصرف المرخص فيه
مفتوحا للعمل المصرفـي أو فـي ساعة ليست من ساعات العمل
المصرفـي يعتبر مستحق الوفاء عند افتتاح أبواب المصرف
المرخص فـي يوم العمل المصرفـي التالي .
الفصل الثاني

الترخيص للمصارف والتصريح للفروع
المـــادة ( ) 50
شروط الترخيص
ال يحق ألي شخص أن يمارس العمل المصرفـي فـي السلطنة سواء
كمصرف محلـي أو أجنبي أو أن يمارس أي نشاط مصرفـي آخر مهما
كان  ،ما لم يكن ذلك الشخص حاصال على ترخيص من البنك
المركزي  .إال أنه يسمح للمؤسسات المالية بخالف المصارف
ممارسة األنشطة الواقعة ضمن تعريف األعمال المصرفـية  ،باستثناء
استالم الودائع  ،شريطة أن تنظم تلك المؤسسات المالية وفقا ألحكام
قوانين أخـــرى للسلطنة من قبل جهة رقابة معترف بها .
كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة لاير
عماني وال تزيد على مائتين وخمسين لاير عماني عن كل يوم مخالفة
باإلضافة إلى السجن لفترة ال تقل على عشرة أيام وال تزيد على ثالث
سنوات أو بإحدى العقوبتين فضال عن إغالق المكان الذي يمارس فيه
األعمال المصرفـية .
المـــادة ( ) 51
طلبات الترخيص للعمل المصرفـي
على كل شخص يسعى للحصول على ترخيص بممارسة
أ-
األعمال المصرفـية فـي السلطنة أن يقدم ما يلي إلى البنك
المركزي :
"طلب ترخيص مصرفـي" على النحو الذي تنص
-1
عليه لوائح البنك المركزي .
إذا كان مقدم الطلب سوف يصبح مصرفا محليا فإنه
-0

يتعين عليه تقديم نسخة من عقد تأسيسه المقترح على
النحو الذي ينص عليه قانون الشركات التجارية .
إذا كان مقدم الطلب مصرفا أجنبيا فإنه يتعين عليه
-1
تقديم نسخة من عقـد تأسيسه أو نظامه األساسي ودليال
على التصريح له بممارسة األعمال المصرفـية فـي البلد
الذي أسس أو يستوطن ويمارس أعماله المصرفـية فيه .
"خطة عمل" على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك
-1
المركزي  .ويجب أن تشتمل هذه الخطة  ،دون أن تقتصر ،
على معلومات بشأن المجموعات الجغرافيــــة والتجاريـــة
التـــي ســوف يخدمهـــا مقــدم الطلـــب ونـــوع النشــاط
المصرفـي  ،على وجه التحديد  ،الذي ينوي المـصرف
ممارسته ومدى حاجة المجموعات المزمع خدمتها إلى ذلك
المصرف أو أعماله المصرفـية .
أية بيانات أخـــرى تنص عليها لوائح البنك المركزي
-5
.
ال يعفى تقديم أية مستندات إلى البنك المركزي بموجب
ب-
هذه المادة  51الشخص الذي قدمها من تقديم أية مستندات
تكون مطلوبة بموجب أية قوانين للسلطنة بما فـي ذلك
المستندات المطلوب تقديمها بمقتضى قانون الشركات التجارية
وقانون السجل التجاري وغيرهما .
المـــادة ( ) 51
النظر فـي الترخيص والموافقة عليه
على البنك المركزي أن يرسل إشعارا كتابيا لمقدم طلب
أ-
الترخيص بممارسـة األعمال المصرفـية فـي السلطنة  ،يبين
فيه تاريخ اكتمال الطلب  ،غير أن هذا اإلشعار ال يعفي مقدم

الطلب من أية شروط تفرضها أية قوانين أخـــرى للسلطنة .
على مجلس المحافظين أن ينظر فـي كل طلب ترخيص
ب-
لممارسة األعمال المصرفـية فـي السلطنة ويحدد ما إذا كان
ذلك الطلب يلبي الشروط المنصوص عليها فـي هذا الباب
واالحتياجات التجارية والمالية واالقتصادية للسلطنة ويحقق
أهداف هذا القانون وأية أمور أخـــرى تقتضيها لوائح البنك
المركزي .
يوافق مجلس المحافظين على الطلب خالل فترة ال تزيد
ج-
على مائة وعشرين يوما بعد إبالغ مقدمه بأن طلبه مكتمل  ،إذا
استوفـى الطلب الشروط التي وردت اإلشارة إليها فـي المادة
( 51ب) من هذا القانون  .وإذا قرر المجلس أن مقدم الطلب لم
يستوف تلك الشروط فإن عليه أن يبلغ مقدم الطلب بذلك مبينا
أساس ذلك القرار .
تتــم الموافقــة على طلــب ممارســة األعمــال
د-
المصرفـية مـن قبـل مجلــس المحافظين  ،ويعتبر عدم الموافقة
على الطلب أو رفضه خالل فترة المائة وعشرين يوما
المنصوص عليها رفضا للطلب .
المـــادة ( ) 55
بدء النشاط المصرفـي
يكون للشخص المتقدم بطلب الترخيص بممارسة األعمال
أ-
المصرفـية فـي السلطنة الصالحية الكاملة لممارسة هذه
األعمال بالشكل وفـي األماكن التي يوافق عليها ويصرح بها
وفقا ألحكام هذا الباب  ،وذلك اعتبارا من تاريـخ صدور
الترخيص  ،على أنه ال يجوز للمصرف المحلي أن يمارس هذه
الصالحية إلى أن يستكمل إجراءات تأسيسه ويصرح له
بممارسة أعماله وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية .
يجب على المصرف المرخص بموجب أحكام هذا الباب
ب-

أن يكون قد استوفـى بالكامل كافة الشروط المطلوبة لبدء
أعماله بمقتضى هذا الباب وقانون الشركات التجارية وأيـــة
قوانيـــن أخـــرى ساريـــة بالسلطنــــة أو بالبلــــد الـــذي
يكـــون المصـــرف مؤسســــا أو مستوطنا فيه  ،وذلك خالل
ثالثمائة وستين يوما من التاريخ المنصوص عليه فـي المادة
( 55أ) من هذا القانون أو خالل ثالثمائة وستين يوما من
تاريخ تسجيل المصرف المحلي فـي السجل التجاري كشركة
مساهمة  ،أيهما يلي اآلخر .
يؤدي تخلف أي مصرف منح ترخيصا بممارسة األعمال
ج-
المصرفـية فـي السلطنة عن بدء أعماله خالل الفترة
المنصوص عليها فـي المادة ( 55ب) من هذا القانون  ،إلى
اإللغاء التلقائي للترخيص  ،ما لم يوافق مجلس المحافظين
على مد هذه الفترة .
المـــادة ( ) 59
فروع المصارف
يجوز ألي مصرف مرخص بعد موافقة مجلس
أ-
المحافظين أن ينشئ ويدير فروعا له داخل السلطنة أو خارجها
.
على أي مصرف مرخص يسعى إلنشاء فرع له داخل
ب-
السلطنة أو خارجها أن يقدم ما يلي إلى البنك المركزي :
 -1طلب تصريح لكل فرع على النحو الذي تنص عليه لوائح
البنك المركزي .
" -0خطة عمل" تشمل  ،دون أن تقتصر على  ،معلومات
بشأن أنواع المجموعات الجغرافية والتجارية المزمع
خدمتها من قبل مقدم الطلب وتحديد نوع األعمال
المصرفـية التي ينوي المصرف أن يمارسهــا فرعــه

المقتـرح وحاجـة المجموعات المزمع خدمتها إلى ذلك
المصرف أو تلك األعمال المصرفـية المحددة .
أية بيانات أخـــرى تنص عليها لوائح البنك المركزي
-1
.
ينظر مجلس المحافظين فـي طلب التصريح للفرع ويمنح
ج-
موافقته إذا رأى حسب تقديــره أن الفــرع ســوف يساهــم فـي
تلبيــة االحتياجــات االقتصاديـــة للمجتمـع المراد خدمته وأن
لدى المصرف المرخص الموارد واإلمكانات المصرفـية
واإلدارية واالقتصادية الالزمة لتوسع فروعه .
يوافــق مجلــس المحافظيــن على طلــب التصريــح
د-
للفــرع أو يرفضــه خــالل تسعيـــن يوما من تاريخ تقديم
الطلب  .ويصرح للمصرف بممارسة األنشطة المصرفـية فـي
الفرع المصرح له اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب .
تخلف أي مصرف عن بدء أعماله فـي الفرع المصرح له
هـ -
خالل مائة وثمانين يوما من تاريخ موافقة مجلس المحافظين
بمقتضى المادة ( 59د) من هذا القانون يترتب عليه اإللغاء
التلقائي للتصريح  ،مالم يصرح مجلس المحافظين بتمديد هذه
الفترة .
المـــادة ( ) 57
إعادة تنظيم المصارف المرخصة وتغيير إدارتها
ال يجـوز للمصــرف المرخص أن يعدل عقد تأسيسه أو
أ-
نظامه األساسي أو يجري أي تغيير فـي تنظيمه أو إدارته بشكل
كان سيقتضي تغيير المعلومات المذكورة فـي طلب ترخيص
ممارسة العمل المصرفـي الذي سبق تقديمه إلى مجلس
المحافظين بناء على المادة  51من هذا القانون  ،بدون
الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك

التعديل أو التغيير .
ال يجوز ألي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون
ب-
مجتمعين أو منفردين أو لغرض مشترك أن يمتلكوا أو يفوضوا
أو يسجلوا نقل ملكية أكثر من عشرة فـي المائة من األسهم
التي لها حق التصويت  ،أو مايعادلها  ،فـي مصرف مرخص
قبل الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على
ذلك االمتالك أو النقل  .كما ال يجوز لذلك المصرف المرخص
القيام بذلك التسجيل أو النقل إال بعد الحصول على موافقة
مسبقة من البنك المركزي .
ال يجوز ألية شركة تجارية  ،أو أي كيان تجاري آخر
ج-
يمتلك عشرة فـي المائة أو أكثر من األسهم التي لها حق
التصويت  ،أو مايعادلها  ،فـي مصرف مرخص أن تندمج أو
تنضم أو تتحد مع أي كيان تجاري آخر أو تصـدر أو تفوض أو
تسجل نقل ملكية أية حصة فيها تزيد عن خمسة وعشرين فـي
المائة من األسهم القائمة التي لها حــق التصويت أو مايعادلهـا
 ،إلى أي شــخص أو مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أو
لغـرض مشترك بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس
المحافظين على هذا الدمج أو االتحاد أو اإلصدار أو النقل .
ال يجـوز ألي مصرف مرخص أن يندمج أو ينضم أو
د-
يتحد مع أي كيان تجاري آخر بدون أن يحصل على موافقة
مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك الدمج أو االتحاد .
تقدم طلبات الموافقة على أية معاملة مذكورة على وجه
هـ -
التحديد فـي هذه المادة  57إلى مجلس المحافظين على النحو
الذي تحدده لوائح البنك المركزي .
أي طلب يودع بناء على هذه المــــادة  57يتعيـــن
و-
قبولـــه أو رفضـــه من قبـــل مجلـــس المحافظيـــــن خــــالل
تسعيـــــن يومـــا من تاريـــخ إيداع الطلــــب  .ويوافق عليـه
مجلس المحافظيـــن إذا قــــرر  ،حســـب تقديـــره  ،أن هـــذه

الموافقـــــة ال تضــــر بمصالــــح مودعـــي أو دائني المصرف
المرخص داخل السلطنة .
يعتبـر باطــال وملغــى أي إجــراء يتخــذ أو عمــل
ز-
يرتكــب بالمخالفــة لهــذه المــــادة  . 57ولمجلس المحافظين
سلطة اتخاذ اإلجراء المناسب تجاه هذه المخالفات بما فـي ذلك
األمر بإلغاء نقل ملكية األسهم فورا .
المـــادة ( ) 58
طلب إعادة النظر
يجوز ألي شخص يتضرر من أي قرار اتخذه مجلس المحافظين
بموجب أحكام هذا الفصل ،
أن يطلب من المجلس إعادة النظر فـي ذلك القرار فـي الوقت وعلى
النحو المنصوص عليه فـي لوائح البنك المركزي .
المـــادة ( ) 56
رسوم الطلب والترخيص
يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب دفع رسوم طلب وترخيص معقولة
من أي شخص يسعى للحصـــول على ترخيــص فـي السلطنـة أو من
المصـارف التـي تطلـب تصريحـا بإقامة فروع أو من المصارف
المحلية واألجنبية التي تمارس األعمال المصرفـية فـي السلطنة .
ويتم تحديد هذه الرسوم وتحصيلها بناء على لوائح البنك المركزي .
الفصل الثالث
االلتزامات المالية على المصارف المرخصة
المـــادة ( ) 92
رأس المال المبدئي

على أي مصرف محلي أن يحتفظ فـي كافة األوقات
أ-
برأسمال مدفوع اليقل عن عشرين مليون لاير عماني أو أي
مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين آلخر .
على أي مصرف أجنبي أن يحتفظ فـي كافة األوقات داخل
ب-
السلطنة برأسمال مدفوع ال يقل عن ثالثة ماليين لاير عماني
كرأسمال مبدئي أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من
حين آلخر  .ويحتفظ بهذا المبلغ فـي جميع األوقات داخل
السلطنة  ،ويتاح لممارسة األعمال المصرفـية داخل السلطنة ،
ويكون ذلك إضافة إلى ومستقال عن المبالغ المطلوب االحتفاظ
بها لدى البنك المركزي كوديعة رأسمال وفقا ألحكام المادة 91
من هذا القانون  ،وكاحتياطيات مقابل الودائع وفقا ألحكام
المادة  90من هذا القانون .
المـــادة ( ) 91
وديعة رأس المال
إضافة إلى رأس المال المبدئي المطلوب وفقا ألحكام
أ-
المادة  92من هذا القانـون واالحتياطيات مقابل الودائع
المطلوبة بموجب المادة  90من هـذا القانون  ،على المصرف
المرخص أن يودع وديعة رأسمال بمقتضى هذه المادة  91قبل
بدء أعماله المصرفـية واالحتفاظ بها فـي كافة األوقات لدى
البنك المركزي .
يجوز للبنك المركزي أن يطلب بأن تكون وديعة رأس
ب-
مال المصرف المرخص فـي كل األوقات مساوية لعشرة فـي
المائة من الودائع باللاير العماني فـي ذلك المصــرف  ،يحتفظ
بها فـي حســـاب خاص بعملة غير اللاير العماني أو المبلغ
المنصوص عليه فـي المادة (91ج) من هذا القانون  ،أيهما
أكبر .
تكون وديعة رأسمال المصرف المرخص معادلة لعشر
ج-

الواحد فـي المائة من جميع الموارد المصرفـية للكيان التجاري
أو المؤسسة أو أي اتحاد تجاري آخر يضم المصرف المعني ،
المحسوبة سنويا وفقا للوائح البنك المركزي  ،شريطة أال يقل
الحد األدنى لوديعة رأس المال عن ما يعادل خمسين ألف لاير
عماني و أال يزيد الحد األقصى لوديعة رأس المال على ما
يعادل خمسمائة ألف لاير عماني .
تكون وديعة رأس المال التي يودعها المصرف وفقا
د-
ألحكام المادة  91بالرياالت العمانية  .ويجوز لمجلس
المحافظين أن يصرح بأن يقدم البنك المركزي قرضا للمصرف
المرخص بمبلغ وديعة رأس المال المطلوبة بموجب المادة 91
بسعر فائدة ال يقل عن سعر الفائدة على القروض مابين
المصارف  ،شريطة أن يكون القرض مضمونا بموجودات
تعتبر موجودات خارجية بمقتضى المادة  10من هذا القانون
وال تقل قيمتها فـي كافة األوقات عن مبلغ القرض .
تحدد وديعة رأس المال المطلوبة وفقا ألحكام المادة 91
هـ -
لكل مصرف مرخص فـي تاريخ سريان الترخيص الممنوح بناء
على المادة  51من هذا القانون وتعدل بعد ذلك سنويا خالل
ثالثين يوما من التاريخ المطلوب فيه تقديم التقرير السنوي
للمصرف وفقا ألحكام المادة  70من هذا القانون .
يحول البنك المركزي إلى المصرف المعني أي مبلغ يزيد
و-
عن مبلغ وديعة رأس المال المطلوبة من ذلك المصرف
والمحددة بناء على نص المادة  91شريطـة أن تستخدم أية
زيادة لسد النقص فـي االحتياطيات مقابل ودائـع ذلـك المصرف
 .وإذا وجد نقص فـي وديعة رأسمال المصرف يتوجب عليه أن
يؤدي الفرق خالل عشرة أيام من تاريخ استالمه إشعارا بذلك
من البنك المركزي .
تستحق للمصرف فوائد على كل ودائع رأس المال
ز-
المطلوبة منه وفقا ألحكام هذه المادة  91بسعر فائدة يحدده

مجلس المحافظين شريطة أن يتناسـب ذلك السعر مع سعر
الفائدة السائد فـي السلطنة على الودائع ألجل التي مدتها سنة
واحدة .
كل الفوائد التي تستحق لمصرف وفقا ألحكام المادة 91
ح-
(ز) من هذا القانون تدفع له بالرياالت العمانية  ،على أنه يجوز
للبنك المركزي استخدام هذه الفوائد أوال لتعويض أي نقص فـي
المبلغ المطلوب كاحتياطي مقابل الودائع وفقا ألحكام المادة 90
من هذا القانون ما دام هذا النقـص يزيد على المبلغ المتاح
لالستخدام بمقتضى المادة ( 91و) من هذا القانون .
ط  -تحول أية وديعة رأسمال يودعها المصرف المرخص وفقا
ألحكام هذه المادة  ، 91مع أية فوائد مستحقة ولم تدفع  ،إلى
ذلك المصرف فـي الوقت الذي ينهي فيه أعماله المصرفـية فـي
السلطنة شريطة أن ال يتم دفع هذه الوديعة إال بعد الوفاء
بالكامل بكافة االلتزامات والمطالبات الواردة فـي الفصل السابع
من الباب الرابع من هذا القانون .
المـــادة ( ) 90
االحتياطيات مقابل الودائع
يجوز للبنك المركزي أن يطلب من كل مصرف مرخص
أ-
أن يحتفظ بوديعة لدى البنك المركزي  ،وفقا للوائح البنك
المركزي بمبلغ إذا ما أضيف إلى المبلغ اإلجمالي للعملة
والنقود األجنبية والمحلية التي يحتفظ بها ذلك المصرف
المذكور فـي السلطنة  ،يعادل :
ما ال يزيد على أربعين فـي المائة من المبلغ اليومي
-1
اإلجمالي لكل الودائع تحت الطلب وودائع التوفـير لدى ذلك
المصرف داخل السلطنة .
ما ال يزيد على ثالثين فـي المائة من المبلغ اليومي
-0
اإلجمالي لكل الودائع ألجل لدى ذلك المصرف فـي السلطنة .

يحــدد مجلــس المحافظين مـن حين آلخر النسبـــة
ب-
المئويــة إلجمالــي االحتياطيــات مقابل الودائع ألجل والودائع
تحت الطلب  ،ويعدلها ضمن الحدود المنصوص عليها فـي
المادة  ، 90شريطة أن أية نسبة مئوية إلزامية بموجب هذه
المادة يجب أن تكون نفس النسبة لكل مصرف مرخص وال
تعدل إال بإشعار يرسل إلى كل مصرف قبل ما ال يقل عن
عشرين يوما من تاريخ سريان التعديل .
يحتفظ البنك المركزي بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه
ج-
المادة  90فـي حسابات بدون فوائد .
يحتفظ بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة  90لدى
د-
البنك المركزي بالرياالت العمانية  ،على أنه يجوز للمصرف أن
يودع مبلغا يحدده مجلس المحافظين على شكل أوراق مالية
صادرة عن حكومة السلطنة أو مضمونة من قبلها وقابلة
للتحويل بحرية وتستحق خالل فترة ال تزيد على عشر سنوات .
تحدد االحتياطيات مقابل الودائع المطلوب من المصرف
هـ -
االحتفاظ بها إن وجدت  ،طبقا للوائح البنك المركزي .
تتم تغطيـة أي نقص فـي االحتياطيات مقابل الودائع
و-
المطلوبة بموجب هذه المادة  90يكون موجودا فـي نهاية أية
فترة احتساب شهرية  ،خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل
تلي إنتهاء فترة االحتساب الشهرية تلك .
أي فائض فـي احتياطيات أي مصرف مقابل الودائع يجب
ز-
أن يحول إلى ذلك المصرف على الفور .
المـــادة ( ) 91
االحتياطيات لحماية المودعين
يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من المصارف
أ-
المرخصة االحتفاظ باحتياطيات داخل السلطنة بمبلغ يعادل :
 -1ما ال يزيـد على خمسة عشر فـي المائة من المبلغ اليومي

اإلجمالـي لكل الودائع ألجـــل وودائـــع التوفـيـــر والودائــع
تحت الطلــب التي يحتفـــظ بها المصرف المرخص من
مزاولة عمله المصرفـي داخل السلطنة  ،أو
 - 0مجمـوع الودائع المطلوبة وفقا ألحكام المادة  91من هذا
القانون  ،أيهما أكبر .
يحدد مجلس المحافظين تطبيق المادة  91ومتطلباتها
ب-
وتعديل ذلك من حين آلخر فـي الحدود المنصوص عليها فـي
المادة (91أ) من هذا القانون  ،على أن تكون أي نسبة مئوية
مطلوبة بموجب تلك المادة موحدة لكافة المصارف المرخصة
وال تعدل إال بإشعار يرسل إلى كل مصرف قبل ثالثين يوما
على األقل من تاريخ سريان ذلك التعديل .
الفصل الرابع
صالحيات المصارف المرخصة
المـــادة ( ) 91
التصريح بممارسة األنشطة المصرفـية واإلفصاح عنها
يصرح ألي مصرف مرخص يعمل داخل السلطنة أو فرع
أ-
مصرف محلي مصرح يعمـــل خــارج السلطنـــة بممارســـة
واحـــد أو أكثــــر من األنشطـة التي تشكل أعماال مصرفية
حســـب التعريـــف الوارد لهــا فـي المـــــادة  5من هــذا
القانـــون ما دامــت هذه األنشطة مصرحا بممارستها فـي
الترخيص الممنوح إلى ذلك المصرف .
يعرض المصـرف المرخص الترخيص الصادر بموجب
ب-
هذا القانون عند الطلب ويطلع العمالء وأي شخص آخر على
األنشطة المصرفـية التي صرح له بممارستها .
ال يجوز لمصـرف مرخص يعمل داخل السلطنة أو لفرع
ج-

مصرف محلي يعمل خارج السلطنة أن يمارس  ،بصفة أصيل
أو وكيل  ،أية أعمال أو أنشطـة غير تلك المصرح له
بممارستها بموجب المادة ( 91أ) من هذا القانون .
المـــادة ( ) 95
صالحيات االئتمان واالستثمار العامة
يجوز لمصرف محلي أو لمصرف أجنبي مرخص أن
أ-
يمارس أي واحد أو أكثر مما يلي فـي الحدود المصرح له فيها
بممارسة األعمال المصرفـية فـي السلطنة وفقا لما تنص عليه
لوائح البنك المركزي  ،ما لم ينص على خالف ذلك فـي نـص
معين بهذا القانون أو بقيود فـي الترخيص المصرفـي الممنوح
بمقتضاه أو بقيود فرضها قانون البلد الذي استوطن أو أسس
فيه المصرف األجنبي فيما إذا كان ذلك القانون ينطبق على
األعمال المصرفـية للمصرف األجنبي داخل السلطنة :
 - 1شراء وبيع وقبول أو تداول وخصم ما يلي :
أ  -المستندات المالية والسندات واألذون ومستندات الدين
وغيرها من سندات القروض التي يحررها المصرف
المرخص .
ب  -أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة أو المضمونة من
السلطنة التي تم إصدارها علنيا .
ج  -االلتزامات المكتوبة بتسديد كامل ثمن ممتلكات شخصية
مادية أو معنوية أو جزء منه على أقساط أو وفقا
لترتيبات أخـــرى .
 - 0أن يتسلـم األموال أو األوراق المالية أو األوراق مهما كان
نوعها أو أي ممتلكات شخصيــة أخـــرى عنــد إيداعهــا أو
لحفظهــا وأن يحتفــظ بهــذه الممتلكـــات فـي مستودعات أو

خزائن أو أوعية أخـــرى بناء على الشروط والقيود التي
يضعها المصرف المرخص .
 - 1أن يفتح الحسابات لدى البنك المركزي وأن يستفيد من
البنك المركزي كغرفة مقاصة إما بصورة مباشرة أو من
خالل ترتيبات تعاقدية  ،واالستفادة من خدمات البنك
المركزي بطريقة أخـــرى  ،وأن يخضع لاللتزامات التي
يفرضها .
 - 1أن يفتح الحسابات لدى مصارف أخـــرى داخل السلطنة
وخارجها وأن يصبح عميال ومراسال لتلك المصارف
ومودعا لديها .
يجوز للمصرف المرخص أن يشتري ويمتلك ويبيع
ب-
لحسابه الخاص مايلي  ،مالم ينص على خالف ذلك نص خاص
بهذا القانون  ،أو القيود المنصوص عليها فـي الترخيص
المصرفـي الممنوح وفقا لهذا القانون أو القيود األكثر تشددا
التي يفرضها قانون البلد الذي استوطن أو أسس فيه المصرف
األجنبي فيما إذا كان ذلك القانون ينطبق على األعمال
المصرفـية للمصرف األجنبي داخل السلطنة :
السنـدات واألذون وسندات الدين ومستندات االلتزام
-1
األخرى بدفع مبالغ غير تلك المذكورة فـي المادة (95أ) ()1
(أ) من هذا القانون عندما ال يكون هناك تقصير فـي الوفاء
بتلك االلتزامات من حيث أصل الدين أو فوائده عند تملك
المصرف لها  ،وعلى أال تتجاوز القيمة اإلجمالية لذلك
االستثمار عشـــرة فـي المائــة مـــن القيمة الصافـية
للمصــرف المرخص  ،وأال يتعـــــدى أي استثمار فـي ورقة
مالية معينة خمسة فـي المائة من القيمة الصافـية للمصرف

المرخـص  ،ويشترط أيضا أال تزيد قيمة االستثمارات فـي
األدوات المذكورة أعاله والخاصـة بشركات يقع مقرها
خارج السلطنة  ،على خمسة وعشرين فـي المائة من
السقف البالغ عشرة فـي المائة المنصوص عليه فـي هذه
المادة .
األوراق الماليــة الصـــادرة عن أو المضمونـــة من
-0
حكومـــة السلطنـــة ووزاراتهــا ومؤسساتها وهيئاتها أو
األوراق المالية الصادرة عن حكومات أجنبية أو وكاالتها
عندما يكون أو سيكون لتلك األوراق المالية سوق عام أو
أنها سوف تستحق خالل فترة ال تتجاوز تسعين يوما من
تاريخ تملكها  ،شريطة أن تكون األوراق المالية الصادرة
عن حكومـة بلد غير السلطنة مستحقة الدفع بعملة قابلة
للتحويل بحرية وقت تملكها .
األسهــم واألوراق الماليــة الخاصــة بالمؤسســـات
-1
التــي تؤسسهــا حكومــة السلطنـة وتمارس أعمال التملك
داخل السلطنة شريطة أال يتجاوز مثل هذا االستثمار فـي
مؤسسة معينة خمسة فـي المائة من القيمة الصافـية
للمصرف المرخص .
األسهــــم واألوراق الماليـــة الخاصـــة بالمؤسســـات
-1
المستوطنــــــة والمؤسســــة داخــــل السلطنــــة أو
خارجهـــــا  ،غير المصــــرح باالستثمــــار فيها بمقتضـــى
نص هــذه المـــادة (95ب)  ،شريطـــة أن يكـــون هذا
االستثمـــار إذا ما تـم فــــي مؤسسات ذات صلـــة أو فـي
مصـــــــارف مرخصة أخـــرى قد وافق عليه مجلس

المحافظين  ،ويشترط أيضا أال تتجـاوز قيمة هذا االستثمار
فـي مؤسسة معينة خمسة فـي المائة مـن أسهم تلك
المؤسسة وأال تتجاوز جميع هذه االستثمارات عشرين فـي
المائة من القيمة الصافـية للمصرف المرخص  ،كما يشترط
أال تتجاوز االستثمارات فـي مؤسسات يقع مقرها خارج
السلطنة خمسة وعشرين فـي المائة من السقف البالغ
عشرين فـي المائة المنصوص عليه فـي هذه المادة .
ال تسري القيود المفروضة بموجب المادة (95ب)
 - 5أ-
( )1و ( )1من هذا القانون على األسهم واألوراق المالية
التي تضمن قرضا مقدما من مصرف مرخص والتي تكون
قد حولت إلى ذلك المصرف بعد تخلف فـي سداد القرض ،
شريطة موافقة البنك المركزي صراحة على استبقاء أي من
هذه األسهم واألوراق المالية  ،على أن يتخلـص المصرف
المرخص من هذه األسهم واألوراق المالية خالل فترة اثني
عشر شهرا ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء
أطول .
 - 5ب  -استثناء من القيود المفروضة فـي المادة ( 95ب) ( )1و
( )1من هذا القانون يجوز للمصرف المرخص بعد موافقة
البنك المركزي تحويل القروض إلى أسهم فـي رأسمال أي
مؤسسة وفـي إطار إعادة هيكلتها بعد تخلفها عن سداد أي
قرض أو التزام لصالح المصرف المرخص  ،شريطة أال
تتعدى قيمة هذه األسهم أو األوراق المالية عشرين فـي
المائة من أسهم تلك المؤسسة  ،على أن يتخلص المصرف
المرخص من تلك األسهم أو األوراق المالية  ،خالل اثنى

عشـر شهــرا  ،ما لــم يوافــق البنــك المركــزي على فتــرة
استبقــاء أطــول ويلتــزم المصرف المرخص باالحتفاظ
بمؤن كاملة مقابل القروض المصنفة والتي يتم تحويلها إلى
أسهم أو أوراق مالية لتلك المؤسسة .
العمـالت األجنبيـة أو أي موجودات نقدية أخـــرى
-9
على شكل نقود وسبائك ومسكوكات مـــن ذهب أو فضة أو
معدن آخر يجوز من حين آلخر استخدامها كموجودات نقدية
 ،وفقا للوائح البنك المركزي التي تصدر بمقتضى المادة 11
(ل) من هذا القانون .
ال تسري القيود على االستثمارات المذكورة فـي المادة
ج-
( 95أ) و (ب) و (د) والمادة  99من هذا القانـون على التعهد
بتغطية اإلكتتاب فـي إصدار أسهم رأسمال أية شركة شريطة
استيفاء جميع الشروط التالية :
تم التصريح للمصرف المرخص فـي الترخيص
-1
الصادر وفقا ألحكام المادة  55بمزاولة نشاط التعهد بتغطية
االكتتاب فـي األسهم .
أن تكون االستثمارات من ضمن فئات وأنواع
-0
األوراق المالية المصرح باالستثمار فيها بموجب المادة 95
(أ) و (ب) و (د) من هذا القانون .
 -1-1يجوز للمصرف المرخص أن يمارس ضمن هذه األنشطة ،
أعمال التعهد بتغطية االكتتاب فـي حدود عشرين فـي المائة
من األسهم المعروضة لالكتتاب من شركة معينة  ،شريطة
أال تزيد هذه التغطية على خمسة فـي المائة من القيمة
الصافـية للمصرف المرخـص القائم بالتغطية  ،وال يجوز

للمصــرف مـــع ذلك القيـام بأعمـال التغطية المتعلقة بشركة
سوف يمتلكها ذلك المصـرف أو أي طرف آخر ذي صلة
بالشكل اآلتي :
أ  -فـي شركة تحـــت التأسيــــس يمتلك الطــــرف ذو
الصلـــــة خمســـــة فــــي المائـــة
أو أكثر من أسهمها كعضو مؤسس  ،أو أطراف ذات
صلة يملكون مجتمعين عشرة فـي المائة أو أكثر من
أسهمها كأعضاء مؤسسين .
ب  -فـي شركة قائمة يمتلك الطرف ذو الصلة عشرة فـي
المائة أو أكثر مـن أسهمهـــا أو تمتلك أطــــراف ذات
صلـــــة مجتمعيـــن خمســـة عشــر فـي المائة أو أكثر
من أسهمها .
ج  -يعرف الطرف ذو الصلة لهذا الغرض بمقتضى الئحة
صادرة عن مجلس المحافظين .
ال يتجاوز مجموع كل التغطية القائمة فـي أي وقت
-0-1
عشرين فـي المائة من القيمة الصافـية للمصرف المرخص
.
كل معاملة تعهد بتغطية االكتتاب ال يتم تسويقها خالل
- 1-1
اإلطار الزمني المحدد فـي نشرة اإلصدار تبقى لدى
المصرف المرخص لفترة ستة أشهر مع تحديد كل معاملة
على حــدة ويجـــوز لمجلــس المحافظيــــن  ،إذا مـــا
قدمــت له أسباب مقنعة أن يمدد هذه الفترة لستة أشهر
أخـــرى يحتفظ فيها المصرف باألسهـم موضوع التغطية .
وبعدم ذلك يقوم المصرف بشراء الجـزء غير المباع من

معاملة تعهد التغطية واحتسابها ضمن سقف االستثمارات
المنصوص عليه فـي المادة ( 95ب) (. )1
استيفاء كل الشروط األخرى المنصوص عليها فـي
-1-1
هذا القانون وإظهار كل االستثمارات وكيفية احتسابها
بمقتضــى هذه المــــادة ( 95ج) بالكامــــل فـي أية تقارير
مقدمة وفقا ألحكام المادة  70من هذا القانون .
باإلضافة إلى مهام االئتمان واالستثمار المصرح بها
د-
للمصرف المرخص بموجب هذه المادة ( 95أ) و(ب) و(ج)
يصرح للمصرف المرخص بأن يشتري ويحتفظ ويبيع األوراق
المالية المصرح له باالستثمار فيها من قبل البنك المركزي وفقا
ألحكام المادة ( 08ج) و(د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من هذا
القانون شريطــة أال تتجاوز القيمة الكلية لهذا االستثمار
عشرين فـي المائة من القيمة الصافـية لذلك المصرف
المرخص  ،مالم يقرر مجلس المحافظين خالف ذلك فيما يتعلق
بسندات التنمية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة بها .
ال تنطبـــــق قيود االستثمـار المنصوص عليها فـي المادة
هـ -
( 95أ) و(ب) و(ج) و(د) والمادة  99من هذا القانون مادامت
جميع الشروط التالية قد استوفـيت :
تم التصريح للمصرف المرخص فـي الترخيص
-1
الصادر له وفقا ألحكام المادة  51بممارسة أعمال مصارف
االستثمار أو المصارف الصناعية أو مصارف أعمال
التجارة .
تقع االستثمارات ضمن فئات وأنواع األوراق المالية
-0
المصرح باالستثمار فيها وفقا للمادة  95من هذا القانون .
أن يتم كل استثمار من أموال يتألف ماال يقل عن
-1
خمسين فـي المائة منها من القيمة الصافـية للمصرف

المرخص  ،وأن يتألف المبلغ المتبقي فـي كل يوم عمل
مصرفـي من "ودائع ألجل لمدة خمس سنوات" لدى
المصرف المرخص  ،وأن هذه "الودائع ألجل لمدة خمس
سنوات" ألغراض هذه المادة ( 95هـ) هي تلك الودائع ألجل
التـي يحتفظ بها ذلك المصرف المرخص لمدة التقل عن
خمس سنوات من تاريخ احتساب األموال المتاحة لالستثمار
.
 - 1تستثنى أية أموال استخدمت فـي االستثمارات بموجب هذه
المادة ( 95هـ) من جميـع حسابات القيمة الصافـية المتاحة
لالستثمارات األخرى بموجب هذه المادة  ، 95والحسابات
المطلوبة وفقا ألحكام المادتين  98و  96من هذا القانون .
 - 5استيفاء كافة الشروط األخرى المنصوص عليها فـي هذا
القانون وإظهار االستثمارات وكيفية احتسابها بالكامل وفقا
ألحكام المادة (95هـ) فـي أية تقارير مقدمة وفقا ألحكام
المادة  70من هذا القانون .
المـــادة ( ) 99
الصالحيات المتعلقة باألمالك العقارية
والشخصية والمعامالت المضمونة
يجوز ألي مصرف مرخص أن يشتري أو يمتلك أو
أ-
يستأجر األمالك العقارية والشخصية الالزمة لتسيير أعماله
المصرفـية داخل السلطنة أو خارجها بما فـي ذلك العقارات
التي تقتضيها الحاجة إلسكان موظفي المصرف المرخص ،
وذلك وفقا لقوانين السلطنة السارية بخصوص تملك األمالك
العقارية .

يجوز للمصرف المرخص أن يشتري أو يتملك أو
ب-
يستأجر أو ينقل على وجه آخر ملكية أية ممتلكات عقارية
وشخصيــة آلت إليــه ســدادا لديـون تم التعاقد بشأنها أثناء
السير العادي ألعماله المصرفـية  ،أو التي اشتراها من خالل
عمليات بيع قضائـــي أو نتيجـــة للتقصيـــر فـي سداد الديـــون
أو غلق الرهون التي يحتفظ بها شريطة أن تنقل إلى اسمه
ملكية جميع األمالك العقارية التي حصل عليها ذلك المصرف
بموجب هذه المادة  99أو بموجب أية تسوية لديون مستحقة له
 ،أو يجوز وفقا لما تنص عليه لوائح البنك المركزي  ،االحتفاظ
بها فـي اسم شخص مفوض فـي ذلك قانونا من قبـل المصرف
المرخص وتسجل كل تلك األمالك وفقا لما تقتضيه قوانين
السلطنة .
يجب على البنك المرخص أن يبيع الممتلكات العقارية
ج-
والشخصية التي يملكها بموجب أحكام المادة ( 99ب) من هذا
القانون أو أن يتخلص منها بأي شكل آخر خالل فترة اثني
عشر شهرا من تاريخ تملكها مالم يسمح البنك المركزي بتمديد
هذه الفترة .
يكـون للمصرف المرخص حق حجز عام على أية بضائع
د-
تكون موضوعا لخطاب اعتماد مستندي  ،وله أن ينفذ ذلك
الحجز ما دام ذلك المصرف المرخص قد دفع ماال بناء على
خطاب االعتماد المستندي المذكور  ،إذا حدث تقصير فـي
االلتزام األساسي للمدين تجاه المصرف  ،ويجوز للمصرف
المرخص أن يتملك أو يحتفظ أو يبيع أيا من هذه البضائع أو
يتصرف فيها على نحو آخر وفقا ألحكام المادة  99من هذا
القانون .
تستخـدم حصيلة بيع أية بضائع تم تملكها وفقا ألحكام
هـ -
المادة ( 99د) من هذا القانون أو أية ممتلكات أخـــرى تم
تملكها وفقا ألحكام المادتين  95و  99من هذا القانون  ،أوال

لتغطية نفقات التحصيل وأتعاب المحاماة التي تكبدها المصرف
المرخص بصورة معقولة ويستخدم المتبقي للوفاء بأي التزام
مستحق لذلك المصرف بما فـي ذلك أية فوائد مستحقة على
ذلك االلتزام ولم تدفع  .على أن أي فائض فـي الحصيلة حققه
المصرف المرخص وغير مطلوب للدفع بموجب هذه المادة 99
(هـ) يجب تحويله للمدين  .وللمصرف المرخص مطالبة المدين
بكامل مبلغ النقص بما فـي ذلـك الجزء غير المسدد من االلتزام
األساسي وأي نفقات تحصيل أو أتعاب محاماة لم تعوض وذلك
فـي حالة وجود أي نقص بعد استخدام حصيلة البيع وفقا
ألحكام هذه المادة ( 99هـ) .
المـــادة ( ) 97
الصالحيات االستئمانية
يجوز التصريح للمصرف المرخص فـي الترخيص
أ-
الصادر له وفقا ألحكام المادة  50من هذا القانون  ،بالتصرف
كأمين أو منفذ أو مدير أو وكيـل نقل ملكية أسهم وسندات  ،أو
مسجل أسهم وسندات أو وصي على التركات أو محال إليه أو
حارس قضائي أو مدير لممتلكات قاصر أو مجنون أو غيرهما
من األشــخاص الذين حكم بفقدان أهليتهم أو بأية صفـة
استئمانية أخـــرى  ،بالشكل وفـي الحدود التي تصرح فيها
قوانين البلد الذي يكون المصرف مستوطنا أو مؤسسا فيه
بممارسة ذلك المصرف للصالحيات االستئمانية .
تسري قوانين البلد الذي يكون المصرف المرخص
ب-
مستوطنا أو مؤسسا فيه على الحقوق والواجبات والمسؤوليات
وااللتزامات المقترنة بالصالحيات االستئمانية التــي يمارسهــا
أي مصــــرف مرخــــص أو أي من أعضـاء مجلـس إدارة ذلك
المصــرف أو مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه .
ال تعتبر الموجودات التي يحتفظ بها مصرف مرخص
ج-

التي يتحملها بصفة استئمانية
المصرف ألغراض هذا الفصل
المرخص عندمـا يتصرف نيابة
أن يبرم المعامالت مع نفسه

بصفة استئمانية وااللتزامات
موجودات أو التزامات لذلك
الرابع  ،وال يجوز للمصرف
عن عميل بصفة استئمانية
ولحسابه الخاص .
المـــادة ( ) 98

القيود على االقتراض من المصارف المرخصة
والقروض التي تمنحها
ال يجوز ألي مصرف مرخص أن يقرض أو يخصم
أ-
بضمان أسهمه أو أن يكون مشتريــــا أو حامـــال ألي من تلك
األسهــــم ما لـــم يكـــن ذلك الضمـــان أو الشـــراء ضروريا
لتخفيض الخسارة على التزام سبق أن تعاقد عليه بحسن نية
إلى أدنى حد ممكن أو تجنبها  .وأي أسهم اشتريت بهذه
الطريقة يجب بيعها بيعا علنيا أو خاصا أو التخلص منها
بطريقة أخـــرى خالل ستة أشهر من تاريخ تملكها من قبل
المصرف مالم يوافق مجلس المحافظين على تمديد هذه الفترة
.
ال يجوز أن يتعدى االلتزام الكلي المباشر أو المحتمل ألي
ب-
شخص وأطرافـه ذات الصلة  ،عدا حكومة السلطنة  ،تجاه أي
مصرف مرخص خمسة عشر فـي المائة من مبلغ القيمة
الصافـية لذلك المصرف المرخص .
وال يجوز أن يتعدى االلتزام الكلي لعضو اإلدارة العليا
بالمصرف المرخص وأية أطراف ذات صلة  ،عشرة فـي المائة
من مبلغ القيمة الصافـية لذلك المصرف  .ويشترط أيضا أال
يتجاوز اإلقراض الكلـي لجميع أعضاء اإلدارة العليا وأية
أطراف ذات صلـة  ،خمسة وثالثين فـي المائة من مبلغ القيمة
الصافـية لذلك المصرف أو أي حد آخر يقرره مجلس

المحافظين .
يجوز لمجلس المحافظين أن يحدد  ،بموجب لوائح
ج-
يصدرها البنك المركزي  ،الحد األقصى لاللتزام الكلي المباشر
أو المحتمل للمساهمين الرئيسيين وأطرافهم ذات الصلة  ،تجاه
المصرف المرخص .
ال تســـري القيـــــود المنصـــوص عليهــا فـي المــــادة
د-
( 98ب) من هــذا القـانـــون علـــى أي قـــرض إذا كـان ذلك
القرض مضمونا بضمان إضافـي نقدي أو بمعادل نقدي ال
يخضع للسحب من المصرف المرخص  ،أو كان ذلك القـرض
مضمونا بشكل يقبله البنـــك المركــــزي مـــن قبـــل مصـــرف
أو مؤسســـة ماليـة داخل السلطنة أو خارجها  ،أو كان دفع
أصل ذلك القرض وفوائده مضمونا من حكومة السلطنة أو أية
وزارة أومؤسسة أو هيئة فيها أو كان ذلك القرض مضمونا
بمبلغ آخر أو بضمان إضافـي آخر تصرح به على وجه التحديد
لوائح البنك المركزي أو توجيهاته المحددة .
ال يجـــوز للمصرف المرخـــص فـي أي وقـــت من
هـ -
األوقـــات أن يقــدم قرضــا مضمونــا بعقار عندما تكون القيمة
اإلجمالية للعقار المحتفظ به لدى المصرف أو مجموع القروض
القائمة الذي احتفظ بتلك الضمانات مقابله  ،أيهما أقل  ،بخالف
العقارات المحتفظ بها بناء على المادة ( 99أ) من هذا القانون
 ،يتجاوز أو سوف يتجاوز عند تقديم هذا القرض  ،ستين فـي
المائـة من القيمة الصافـية لذلك المصـــرف المرخـــص داخـــل
السلطنــة أو ستيـــن فـي المائـــة من جميــع الودائــع ألجـــل
وودائع التوفـير بخالف ودائع الحكومـة وودائع المصارف
األخرى لدي ذلك المصرف المرخص  ،أيهما أكبر .
المـــادة ( ) 96
نسبة التسليف

استثنــاء من أي حكـــم آخـــر  ،فـي هـــذا القانـــون
أ-
يخالـــف ذلك  ،ال يجـــوز للمصــرف المرخص أن يقدم أي
قرض أو سلفة أخـــرى سواء بضمان أو بدون ضمـان إذا
تجاوز إجمالي مبلغ كل القروض المقدمة داخل السلطنة من قبل
ذلك المصرف أو أنه بتقديم هذا القرض سوف يتجاوز نسبة
القروض إلى الودائع داخل السلطنة التي يحددها البنك
المركزي من حين آلخر  ،شريطة أال يؤثر أي تعديل لهذه
النسبة على صحة القروض القائمة فـي تاريخ إعالن البنك
المركزي لهذا التعديل .
تكون النسبة التي تحددها لوائح البنك المركزي وفقا
ب-
ألحكام المادة ( 96أ) من هذا القانون هي نفس النسبة لكل
مصرف مرخص على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح
بتقديم قروض تزيد عن هذه النسبة إذا رأى أن تقديم هذه
القروض سوف لن يضعف المركز المالي للمصرف المرخص .
المـــادة ( ) 72
سرية المعامالت المصرفـية
ال يجـوز ألية جهة حكومية أو أي شخص أن يطلب
أ-
مباشرة من مصرف مرخص اإلفصاح عن أية معلومات أو
اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي عميل بل يقدم هذا الطلب فـي كـــل
الحـــاالت إلى البنـــك المركـــزي  .وتشكـــل لجنة فـي البنك
المركـــــزي لتقريــر اإلفصاح عن المعلومات أو اتخاذ اإلجراء
من عدمه  .وإذا وجد البنك المركـزي أنه باإلمـكان قبول الطلب
يتم إبـالغ المصرف المرخص لإلفصاح عن تلك المعلومات أو
اتخاذ ذلك اإلجراء بالطريقة واألسلوب الذي تحدده تعليمات
البنك المركزي  .ويكون قرار البنك المركزي بشأن اإلفصاح
عن المعلومات أو اتخاذ اإلجراء قرارا نهائيا .
ال يجوز لمصرف مرخص أو أي عضو فـي مجلس إدارته
ب-

أو مسؤول فيه أو مدير له أو مستخدم به أن يفصح عن أية
معلومات تتعلق بأي عميل للمصرف إال إذا كان ذلك اإلفصاح
مطلوبا بموجب قوانين السلطنة وبناء على تعليمات البنك
المركزي  .وعلى المصرف المرخص فـي كل األحوال أن يحيط
عميله علما بذلك اإلفصاح على الفور .
فيما عدا ما نصت عليه المادة ( 72أ) من هذا القانون ال
ج-
يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأي عميل لمصرف
مرخص إال بعد موافقة ذلك العميـل غير أنه يجوز لعميل
المصرف المرخص أن يعطي موافقة عامة على قيام المصرف
باستخدام المعلومات الخاصة بأعماله المصرفـية فـي إشعارات
المصرف .
على أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أو
د-
مستخدم سابق فـي المصرف المرخص أن يتقيد بأحكام هذه
المادة . 72
المـــادة ( ) 71
حرية العالقات المصرفـية
ال يجـــــــوز للمصــــرف المرخـــــــص  ،كشـــــــرط لممارســــة
األعمـــــال المصرفـيــــة مع أي شخـــــص أو عميل أو لالستمرار
فـي ذلك التعامل مع أي عميل أن يفرض أي إجراء يحول بصورة غير
معقولة دون أن يصبح ذلك الشخص أو العميل عميال لمصرف آخر .
الفصل الخامس
تقارير المصارف والتفتيش عليها
المـــادة ( ) 70
تقارير المصارف المرخصة

على كل مصرف مرخص أن يقدم للبنك المركزي تقريرا
أ-
سنويا مدققا من مدققين مستقلين وفقا لإلجراءات التي يحددها
البنك المركزي  ،كما يقدم تقارير وقتيه أخـــرى  ،إضافة إلى
تقرير شهري فـي األوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح
البنك المركزي .
تكــــون التقاريــــر المطلوبـــة بموجب هذه المــادة 70
ب-
دقيقـــة وتشتمل دون أن تقتــصر
على معلومات تمثل المركز المالي للمصرف داخل السلطنة
وخارجها وتبين بالتفصيل موجودات ومطلوبات المصرف ،
ومقــدار ونــوع العملـة المحلية واألجنبية التي يحتفظ بها
ومقدار وطبيعة وأجل استحقاق كل المستندات واألدوات
واألوراق المالية واالستثمارات األخرى التي يملكها أو يحتفظ
بها ما دامت هذه المعلومات تتعلق بممارسـة األعمال
المصرفـية داخل السلطنة وخارجها  .وعلى المصـارف األجنبية
المرخصة أن تودع أيضا نسخا من كل التقارير التي أعدت
داخل السلطنة لتقديمها إلى السلطات المصرفـية التي لها سلطة
اإلشراف على المصرف األجنبي المرخص والتي تعكس المركز
المالي اإلجمالي لكل عمليات ذلك المصرف المرخص .
علـــى كــــل مصـــرف مرخـــص أن يقـــدم أيضــــا
ج-
تقاريـــر أخـــــرى تتعلـــق بوضـــع المصــرف أو أي واحد أو
أكثر من فروعه فـي األوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح
البنك المركزي .
تنشر أقسام أية تقارير مطلوبة بموجب هذه المادة 70
د-
والتي تبين موجودات ومطلوبات المصرف مقدم التقرير على
النحو وفـي األوقات التي تحددها لوائح البنك المركزي ،
وتعرض فـي مكان بارز فـي ذلك المصرف وكل فرع من
فروعه إن وجدت  ،يتسنى ألي طرف مهتم الوصول إليه وذلك
خالل خمسة أيام بعد تقديم التقارير وفقا ألحكام هذه المادة 70

وتظل هذه التقارير معروضة لفترة ال تقل عن شهر واحد .
استثناء من أحكام المادة ( 70د) من هذا القانون  ،يتاح
هـ -
أي تقرير يقدم إلى البنك المركزي وفقا ألحكام هذه المادة 70
الطالع مودعي المصرف والجمهور على النحو الذي يحدده
البنك المركزي وبالحماية التي تكون الزمة لضمان سرية
العالقات بين المصرف المرخص وعمالئه .
يضــع البنـــك المركــــزي اللوائح بشأن اإلجراءات
و-
المحاسبية واإلجراءات المتعلقـــة بإعداد وتقديم التقارير
بموجب هذه المادة  70لضمان الدقة والتماثل فـي جمع
وتصنيف وتوزيع المعلومات المقدمة أو المطلوبة بموجب أي
حكم من أحكام هذا القانون .
على كل مصرف أن يتيح لمودعيه داخل السلطنة نسخة
ز-
من تقريره السنوي المقدم للمساهمين وذلك وفقا للوائح التي
يصدرها البنك المركزي .
المـــادة ( ) 71
تفتيش المصارف
على البنك المركزي أن يعين من بين مستخدميه أو
أ-
بالتعاقد مفتشين للمصارف لتفتيش أنشطة المصارف المرخصة
وأن يضع اإلجراءات لذلك الفحص .
يجــــري مفتـــش المصـــارف تفتيشـــا وافيـــا لألنشطــة
ب-
المصرفـيـــة والحالة المالية لكل مصرف مرخص وأي من
فروعه أو كلها  ،وذلك فـي األوقات التي يرى فيها البنك
المركزي ضرورة لذلك على أن يتم ذلك مرة واحدة فـي السنة
على األقل .
يقدم مفتش المصارف إلى مجلس المحافظين فور إكمال
ج-
تفتيش من هذا القبيل  ،تقريرا وافيا ومفصال عن حالة
المصرف الذي جرى تفتيشه وذلك بالشكل الذي تنص عليه

لوائح البنك المركزي .
يتحمل البنك المركزي كل تكاليف التفتيش الذي يتم وفقا
د-
ألحكام هذه المادة . 71
المـــادة ( ) 71
التخلف عن تقديم التقارير
أي مصرف مرخص ال يتعاون فـي أي فحص يأمر بإجرائه البنك
المركزي أو اليقوم بتقديم التقاريـــر المطلوبـــة وفقــا لهـذا القانـــون
يكـون عرضـة لإليقـاف عن العمـل أو سحب رخصتـه أو أية عقوبات
أخـــرى مناسبة وفقا ألحكام المادتين (11ز) و 81من هذا القانون .
المـــادة (  ) 71مكرر
لمجلس المحافظين أن يقرر الحد األدنى للشروط
أ-
والمؤهالت المهنية والخبرة العملية الالزمة لترشيح المدققين
الخارجيين وله أن يضع الضوابط التي يراها مناسبة لتحقيق
ذلك الغرض .
تلتزم المصارف المرخصة بإخطار البنك المركزي كتابيا
ب-
بترشيح  /استبعاد المدققين الخارجيين خالل ثالثين يوما من
تاريخ ذلك  ،وللبنــك المركزي أن يصدر قرارا
مسببا باالعتراض على ترشيح المدققين الخارجيين أو
استبعادهم بعد التعاقد معهم .
يلتـــزم المدققـــون الخارجيـــون بالتعليمـــات التي
ج-
يصدرهـــا البنـــك المركـــزي بشأن المواضيع ذات الصلة
بإدارة المصرف المرخص والتي يكون لها انعكاسات على
المهام الرقابية .
الفصل السادس
التزامات موظفي المصارف

المـــادة ( ) 75
واجب الحرص المفروض على أعضاء
مجالس اإلدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين
يعتبــــر كل عضـــو من أعضـــاء مجلـــس إدارة مصرف
أ-
مرخـــص وكـــل من مسؤوليـــه ومديريه ومستخدميه مسؤوال
بصفة شخصية عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها المصرف
نتيجة ألداء ذلك الشخص لواجباته على نحو احتيالي أو بإهمال
متعمد أو عجزه عن التصرف كشخص عاقل وحكيم فـي ظروف
معينة  .ويخضع أي شخص تنسب إليه هذه المخالفات
لاللتزامات المدنية والجنائية وااللتزامات األخرى التي يفرضها
هذا القانون أو أي من القوانين األخرى السارية فـي السلطنة
فـي أي إجراء يقيمه المصرف المرخص أو البنك المركزي أو
أحد مودعي المصرف المرخص أو دائنيه أمام هيئة أو محكمة
مختصة .
يجوز للمصرف المرخص أن ينص فـي نظامه األساسي
ب-
أو فـي عقد تأسيسه على تعويض أي عضو مجلس إدارة أو
مسؤول أو مدير أو مستخـدم عن تكاليف الدفاع فـي أية
إجراءات سواء كانت مدنية أو جنائية باإلدعاء بمسؤوليته عن
أعمال فـي إدارة المصــــرف مـــا لـــم يقــــض الحكــــم
النهائي فـي تلك الدعوى بأن عضو مجلس اإلدارة أو
المســـؤول أو المديـــر أو المستخـــدم مســـؤول مسؤوليــة
شخصية عن تلك الخسائر واألضرار التي لحقت بالمصرف
المرخص .
المـــادة ( ) 79
تصرفات المسؤولين والمستخدمين
أ-

يكون المصــرف المرخـــص مســــؤوال عن تصرفـــات

أعضــاء مجلـــس إدارتــــه أو أي من لجانه  ،أو تصرفات
مسؤوليه ومديريه ومستخدميه عندما يتصرف هؤالء باسم
المصرف المرخص وفـي نطاق صالحياتهم .
يحق ألي طرف ثالث أن يفترض أن أي إجراء اتخذه
ب-
المصرف المرخص أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو لجانه  ،أو
أحد مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه ممن يتمتعون
بالصالحية الظاهرة التي تخولهم التخاذ ذلك اإلجراء فـي سياق
أعمال المصرف المرخص  ،بأنه ضمن نطاق صالحية ذلك
الشخص أو تلك الجماعة  .ويلتزم المصرف المرخص بذلك
اإلجراء .
المـــادة ( ) 77
مسؤولو المصارف المرخصة ومديروها ومستخدموها
يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر ويحدد الحد األدنى
أ-
للمؤهالت المهنية للتعيين فـي وظيفة كبير المسؤولين
التنفيذيين لكل مصرف محلي والمسـؤول التنفيذي األول داخل
السلطنة لكل مصرف أجنبي مرخص وله أن يوصي بوضع
ضوابط لتعيين هؤالء األشخاص وأن يساعد فـي تعليـم
وتوظيف وتدريب أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين أو
المديرين أو المستخدمين من خالل أنشطة تجرى داخل السلطنة
أو خارجهـا .
يجـب إخطار البنك المركزي رسميا بأي قرار تتخذه
ب-
المصارف المرخصـة بتعيين رؤســـــاء وأعضــــاء مجالـــس
اإلدارة والمسؤوليــــن التنفيذييـــن والمديرين العامين
بالمصارف العاملة بالسلطنة ونوابهم وذلك خالل ثالثين يوما
من تاريخ صدور قــرارات التعييـــن أو التوظيـــف وذلك على
النحـــو وبالشكـــل الذي يحدده البنك المركــــزي  ،ويكــون
للبنــك المركــــــزي حـــــق االعتراض على تعييــن أي رئيــس

أو عضو مجلس إدارة أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو أي
مدير عام أو نائبه فـي أي مصرف مرخص إذا رأى أن ذلك
التعيين قد يضر بإدارة ذلك المصرف أو بمصالح المودعين .
يجوز لمجلس المحافظين إذا رأى من المناسب للحفاظ
ج-
على سالمة أموال المودعين وأصــول المصـرف أن يصدر
قـــرارا مسببا باستبعاد أي من أعضــاء مجلــس اإلدارة أو
المسؤولين التنفيذيين أو المديرين العامين أو نوابهم .
المـــادة ( ) 78
التأمين
جميع أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين
بأي مصرف مرخص أو أحد فروعه  ،المخولين صالحية إلزام ذلك
المصرف أو الفرع  ،وأي مستخدم أو شخص آخر من واجباته حماية
أو توقيع أو نقل أي ضمان إضافـي أو سند أو عملة أو أي ممتلكات
أخرىلذلك المصرف أو أحد فروعه  ،يجب التأمين عليهم على نفقة
المصرف المرخص بالقيمة وبالطريقة التي يحددها المصرف بناء
على لوائح البنك المركزي وما يضعه البنك المركزي من سياسات فـي
هذا الخصوص .
المـــادة ( ) 76
تقارير أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة
ومسؤوليها ومديريها ومستخدميها
على كل عضو مجلس إدارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف
محلي  ،وكل عضو مجلس إدارة ومســـؤول ومديــــر ومستخدم
بمصرف أجنبي أسندت إليه مسؤوليات داخل السلطنة  ،أن يقدم تلك

التقارير التي تقتضيها لوائح البنك المركزي وأن تشتمل هذه اللوائح
على أحكام خاصة بالمحافظة على السرية حسبما يكون ذلك ضروريا
 ،وأن تتضمن هذه التقارير  ،دون أن تقتصر على بيانـات بالتزامات
كل من هؤالء األشخاص تجاه المصارف المرخصة ومعلومات بشأن
أية عالقات مالية أو تجارية لذلك الشخص فـي األنشطة المصرفـية
للمصرف المرخص الذي ارتبط به .
المـــادة ( ) 82
القيـود على أعضـاء مجالـس إدارة المصارف
المرخصة ومديريها ومسؤوليها ومستخدمـــيهـا
ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي مصرف
أ-
مرخص أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه :
 - 1أن يخصـم أويمنح أي قرض بصورة مباشرة أو غير
مباشرة بناء على أي سند أو إثبات مديونية آخر يعلم أنه
كان قد عرض على المصـرف المرخص من أجل الخصم
وأن ذلك المصرف قد رفضه وذلك بقصد تجنب الرفض
السابق .
 - 0أن يشتري أو يبدي رغبة فـي شراء أي سند إذني أو أي
إثبات مديونية آخر صادر عن المصرف المرخص بشروط
أفضل من تلك التي يتيحها المصرف لعمالئــــه اآلخـــرين
على أنه يجــوز ألي عضـو فـي مجلــس اإلدارة أو
مســؤول أو مدير أو مستخدم يكون مساهما فـي مصرف
مرخص أن يشتري بشروط أكثر مالءمة من تلك المتاحة
لعمالء المصرف اآلخرين  ،سندات إذنية وأوراق أو

إثباتــات ديــن أخـــرى صـــادرة عن ذلك المصـــرف
بنفـــس نسبــــة أسهمــه إلــى مجموع األسهم القائمة من
نفس الفئه .
ال يحـــق ألي شخـــص يشغـــل منصــب عضــو فـي
ب-
مجلــس إدارة أي مصـرف مرخـــص أو منصب مسؤول أو
مدير أو مستخدم فـي ذلك المصرف أن يشغل أي منصب فـي
مصرف مرخص آخر أو أن يقبل بأن يكون عضوا فـي مجلس
إدارة أية شركة تجارية أو أن يشارك فـي إدارة مؤسسة
مصرفية أو مالية أخـــرى إذا كان ذلك المنصب يتعارض أو تلك
المشــــاركة تتعـارض مع المسؤوليات المعهود بها إلى ذلك
الشخص وفقا لهذا القانون أو من قبل المصرف المرخص  ،ما
لم يأذن البنك المركزي صراحة بذلك .
المـــادة ( ) 81
األحكام اإلضافية المتعلقة بأعضاء
مجالس اإلدارة والمديرين والمسؤولين والمساهمين
تخضع كل األمور المتعلقة بتعيين أي عضو مجلس إدارة أومدير أو
مسؤول أو مساهم فـي مصرف مرخص أو مهامـــه أو صالحياتـــه أو
واجباتــــه أو التزاماتـــه أو عالقاتــه القانونية األخـــرى غير
المنصــوص عليهــا فــــي هـــذا القانـــون  ،للقانـــون الـــذي ينظــم
الشكل المطبق للمؤسسة التجارية فـي البلد الذي أسس أو يستوطن
فيه هذا المصرف .
الفصل السابع
حل المصارف وتصفيتها وإنهاء أعمالها
المـــادة ( ) 80

حل المصارف وتصفيتها طوعيا
يجوز ألي مصرف مرخص أن يقوم طوعا بتصفية وحل
أ-
نفسه أو إنهاء أعمالـه المصرفـية فـي السلطنة بتقديم طلب إلى
البنك المركزي على النحو وبالشكل الذي تحدده اللوائح .
يجوز لمجلس المحافظين  ،حسب تقديره  ،وبعد النظر
ب-
فـي طلب المصرف لحل وتصفية نفسه أو إنهاء أعماله فـي
السلطنة طــوعا  ،أن يوافق على الطلب ويحدد الشروط التي
يراهــا المجلـــس ضروريـــة لإلنهــاء المنظـــم ألعمالـــه ،
كما يجـــوز له رفض طلب الحل والتصفية أو إنهاء العمل
طوعا وتطبيـق أحكام المادة  81من هذا القانون  .ولمجلس
المحافظين الحق فـي أن يلغي الموافقة على طلب الحل الطوعي
أو التصفية أو إنهاء العمل المصرفـي فـي السلطنة وتطبيق
أحكام المادة  81من هذا القانون  ،إذا ماحدثت أثناء ذلك الحل
أو التصفية أو اإلنهاء مخالفة ألي من الشروط المنصوص
عليها فـي هذا القانون أو تم استخدام موجودات المصرف
بصورة خاطئة أو إذا كان هناك دليل على تصرف غير صحيح
آخر .
يخضع حل أي مصرف أو تصفيته أو إنهاء أعماله
ج-
المصرفـية فـي السلطنة بصورة طوعية  ،للقوانين السارية فـي
البلد الذي أسس أو يستوطن فيه ذلك المصرف مالم ينص هذا
الفصل أو أي أحكام أخرى فـي هذا القانون على خالف ذلك .
يحق لمجلـس المحافظين أن يعين أو يوافق بصورة
د-
أخرى على تعيين أي شخص مصفيا ألي مصرف مرخص إلى
الحد الذي تكون فيه هذه التصفيـة مقتصرة على العمل
المصرفـي والعمليات المصرفـية فـي السلطنة وما دام ذلك
التعيين أو تلك الموافقة ضروريين لضمان التقيد بأحكام هذا
القانون وتمثيل مصالح جميع مودعي ذلك المصرف .
ال يشكل إنهـاء أعمال فرع مصرح له بموجب المادة 59
هـ -

من هذا القانون تصفيـة أو حال أو إنهاء بمقتضى هذه المادة
 80بل يتم التصريح به وإدارته طبقا للوائح البنك المركزي .
المـــادة ( ) 81
إدارة المصارف وحلها الجبري وتصفيتها
يجوز لمجلس المحافظين وفقا ألحكام المادة (11ز) من
أ-
هذا القانون أن يستولي على أعمال وممتلكات أي مصرف
محلي وعلى أعمال وممتلكات أي مصرف أجنبي مرخص
موجودة داخل السلطنه وأن يوقف العمل برخصة أي مصرف
مرخص ويتولى إدارة أعمال وممتلكات ذلك المصرف أثناء
فترة اإليقاف وأن يوقف عمليات أي مصرف مرخص لفترة
محددة أو أن ينفذ تصفية وإنهاء أعمال أي مصرف مرخص
وأن يصرح بإعـادة فتحه أو يطلب إعادة تنظيمه قبل إعادة
فتحه الحقا ،
أو أن يأمـر فـي أي وقت ببيع أعمال وأمالك وموجودات و/أو
مطلوبات ذلك المصرف كليا أو جزئيا  ،عندما يتبين أن ذلك
المصرف قد :
عجـــز فعـــال عـــن التقيـــد بأوامــر مجلـس
-1
المحافظين أو توجيهاتـــه أو سياساتـــه أو أن الظروف تدل
على أنه سوف يعجز عن ذلك .
خالف فعال أحكام هذا القانون ولوائح البنك المركزي
-0
أو أي قوانين أخـــرى للسلطنة أو أن الظروف تدل على أنه
سوف يخالفها .
قبل أو قد يقبل ودائع فـي وقت يكون فيه المصرف
-1
فـي وضع غيـر سليم أو فـي حالة إعسار أو يبدو أنه عاجز
أو قد يعجز عن سداد أية مطالبات صحيحة بالكامل عند
استحقاقها .

مارس أعماله أو عمل أي فرع مصرح له على نحو
-1
غير مصرح به أو غير مأمـــون أو أنـــه فـي وضــع غيـر
سليــم وغير مأمــون لممارســة األعمــال المصرفـية أو
االستمرار فـي ممارستها .
حدث نقص فـي رأسماله .
-5
توقف عن دفع أي من التزاماته أو أنه يواجه خطر
-9
التوقف عن الدفع  ،أو
توقف عن ممارسة أعماله المصرفـية .
-7
باإلضافـــة إلى أحكــــام المادة ( 81أ) من هـــذا
ب-
القانـــون  ،يكـــــون لمجلـــس المحافظيـــن بالنســــبة
لمصـرف أجنبي مرخص  ،صالحية ممارسة سلطاته بمقتضى
المادة ( 81أ) من هذا القانون إذا ما تم إلغاء أو إيقاف رخصته
أو منع من مواصلة أعماله أو خضع للتصفية أو اإلدارة أو أية
إجراءات أخـــرى ذات أثر مماثل فـي البلد الذي تأسس أو
يستوطن فيه أو فـي أي بلد آخر يمارس فيه األعمال المصرفـية
أو إذا اتضح أن المصرف األجنبـي المرخص يمارس األعمال
المصرفـية فـي أي بلد بدون ترخيص ساري المفعول أو إذا لم
يقتنع البنك المركزي بأن المصرف يخضع إلشراف كاف من
قبل السلطة الرقابية فـي موطنه أو إذا كان هناك ما يدعو
لالعتقاد بأن ذلك المصرف سوف يعجز  ،أو قد يعجز  ،عن
سداد المطالبات الصحيحة بالكامل عند استحقاقها .
ج  -يتولــــى مجلـــس المحافظيــن إخطــار جميــع المسؤوليـــن
وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمساهميـن شخصيا بأي إجراء
اتخذه البنك المركزي بموجب هذه المادة  ، 81ونشر إشعار
لجميع المساهمين بأية تصفية تتم بموجب هذا القانـون فـي
الجريدة الرسمية بنفس طريقة إشعار المودعين وأصحاب
المطالبات وفقا للمادة  81من هذا القانون .

يعين مجلس المحافظين مديرا ألي مصرف تم إيقاف
د-
عملياته أو التأثير فيها علــى أي نحــو آخـــر بفعل إجــراءات
مجلــس المحافظيـــن وفقـا لنــص هذه المادة  81ويستولي هذا
المدير بناء على توجيه مجلس المحافظين على دفاتر ذلـك
المصرف وسجالتــــه وموجوداتـــه على اختــــالف أوصافهـــا
ويخـــول سلطة اتخاذ أي إجراء ضروري للمحافظة على
موجودات ذلك المصرف ريثما يتم التصرف فـي أعماله
تصرفـــا آخـــر كما ينــــص عليـــه القانــــون أو إدارة ذلك
المصــرف أو اإلشراف على االستمرار فـي إدارته أو إعادة
تنظيمه أو اإلشراف على تصفيته وإيقاف أنشطته المصرفـية .
ويحق لمجلس المحافظين أن يفوض المدير المعين فـي أن
يستولي على كل الحقـوق وتوابعها وعلى كل ما يتعلق باألمالك
والموجودات والمطلوبات العائدة لذلك المصرف وفروعه وأن
يتصرف بها كليا أو جزئيا فـي أي وقت سواء كانت تلك
الحقوق واألمالك والموجودات والمطلوبات موجودة داخل
السلطنة أو خارجها ويشمل حق التصرف حق البيـــع كليا أو
جزئيــــا أو ما يشابهـــه من تصرفـــات ويتم ذلك بالشكل الذي
يحدده مجلس المحافظين ووفقا للتعليمات الصادرة عنه ويكون
ذلك المصرف ملزما بكل التصرفات واألفعال وكل المستندات
الصادرة أو الموقعة من المدير أثناء تنفيذه لواجباته التي تم
تعيينه من أجلها ويكون هذا المدير مسؤوال طبقا ألحكام المادة
 00من هذا القانون .
مع عدم اإلخالل بأحكام المادة (81د) يخول المدير المعين
هـ -
وفقا لهـــذه المادة بأن يديـر المصــرف أو يشـــرف على إدارته
لمدة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ اإلجراء الذي يتخذه
مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة  81وإذا قـرر مجلس
المحافظين عند انتهاء فترة السنة تلك أن المصرف ال يزال
خاضعا للظروف التي اقتضت اإلجراء األولـــــي الذي اتخذه

مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة  ، 81كان على المدير
المعين وفقا لهذه المادة أن يقوم بتصفية ذلك المصرف وأن
يقوم ببيع أعماله وأمالكه وموجوداته و/أو مطلوباته وذلك
طبقا للتعليمات التي يصدرها مجلس المحافظين فـي هذا الشأن
.
مع عـدم اإلخالل بأحكام المادة ( 81د) إذا اتخذ مجلس
و-
المحافظين قـرارا بإنهاء أعمال أي مصرف وتصفية موجوداته
 ،فعلى المدير المعين وفقا لهذه المادة أن يخصص مبلغا للدفع
لألشخاص المحميين بمقتضى هذا الفصل والقانون المنظم
لنظــــام التأميـــن على الودائــع المصرفـية وأن يدفــع بعدئــذ
المتبقي من المتحصالت أو العائدات  ،إن وجدت  ،لمصف أو
مدير آخر مفوض باالستيالء على الموجودات على اختالف
أوصافها وتوزيعها وفقـــا لقانــــون الشركــــات التجاريــــة أو
القانــــون الساري فـي البلد التي يكون ذلك المصرف مؤسسا
أو مستوطنا فيه حسبما يكون الحـــال  .ويصبـــح هـــذا
الشخـــص عندئــذ مسؤوال عـن تصفية موجـودات المصرف أو
توزيعها على نحو آخر وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية أو
القانون الســـاري فـي البلد الذي يكون المصرف مستوطنا أو
مؤسسا فيه حسبما يكون الحال .
المـــادة ( ) 81
إشعار المودعين والمطالبين
على المدير أن يحدد موعدا إلنهاء مدة تقديم جميع المطالبات
والبيانات الخاصة بها فـي إجراء التصفية الذي يتخذه مجلس
المحافظين وفقا ألحكام هذا الفصل  .وعليـه أن يخطر جميع األشخاص
الذين توضح سجالت المصرف تحت التصفيـة أن لهم مطالبات ضده
فـي موعد ال يقل عن ستين يوما قبل موعد انتهاء المدة المذكورة .

وباإلضافة إلى ذلك  ،على المدير أن يأمر بنشر إشعار التصفية إلى
جميع المودعين واألشخاص الذين قد يكون لهم مطالبات ضد
المصـرف تحت التصفية  ،فـي كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية
الصادرة خالل فترة ال تقل عن شهرين متتالين يسبقان مباشرة موعد
انتهاء المدة المذكـورة .
المـــادة ( ) 85
األمانات واألموال األخرى المحفوظة بصفة استئمانية
عندما يعهد إلى مدير مسؤولية اإلشـراف على توزيع موجودات
مصرف مصرح له بممارسة الصالحيات االستئمانية وفقا ألحكام هذا
الباب  ،فإن على المدير أن يتعرف على جميع الموجودات التي يحتفظ
بها المصرف بصفة استئمانية وأن يفصلها عــن غيرها ويحفظها
بصفته أمينا لصالح المنتفعين  .وعلى المدير أن يوزع تلك
الموجودات على المنتفعين بموجب جدول دون الرجوع إلى أي
أولويات تحددها المادة  87من هذا القانون .
المـــادة ( ) 89
نفقات اإلدارة
تدفع جميع نفقات إدارة أي مصـرف من قبل مدير يعمل وفقا ألحكام
هذا الفصل  ،بما فـي ذلك تعويض المدير بمبلغ يحدده مجلس
المحافظين  ،من موجودات ذلك المصرف قبل أن يقوم المدير بأي
توزيع بموجب المادة  87من هذا القانون .
المـــادة ( ) 87
أولوية دفع المطالبات

فيما عدا ما نصت عليه المادتان  85و  89من هذا القانون وأي قانون
آخر ساري يتم سداد المطالبات المقدمة للمدير والتي ثبتت صحتها
وفقا ألحكام هذا الفصل  ،بما يتناسب مع موجودات المصرف تحت
التصفية المتاحة لدى المدير لتوزيعها على أساس نسبي وفقا للترتيب
التالي لألولويات :
أ  -الرواتب الشهرية غير المدفوعة فـي حدود ثالثة أشهر أو ألف
لاير عماني  ،أيهما أقل  ،باإلضافة إلى مطالبات المستخدمين
المتعلقة باستحقاقاتهم األخرى غير المدفوعة .
المطالبات التالية من قبـل صنـدوق نظام التأمين على
ب-
الودائع المصرفـية  ،بصفته ضامنا لتلك الودائع :
صافـي المبلغ المستحق الدفع للمودعين وفقا لما
-1
يحدده قانون نظام التأمين على الودائع المصرفـية .
 - 0األقساط المستحقة الدفع لصندوق نظام التأمين على
الودائع المصرفـية .
القروض والسلفيات .
-1
أية مستحقات أخـــرى لصندوق نظام التأمين على
-1
الودائع المصرفـية وفقا للقانون .
مطالبات البنك المركزي بخالف التي ورد ذكرها آنفا .
ج-
مطالبات الدائنين اآلخرين للمصرف تحت التصفية بما
د-
فـي ذلك حقوق المودعين التي ال يغطيها قانون نظام التأمين
على الودائع المصرفـية .
المـــادة ( ) 88
إنهاء إيقاف أعمال المصرف
استثناء من أي حكم مخالف فـي هذا الفصـل  ،تكون لمجلس
المحافظين بناء على توصية المدير المعين وفقا ألحكام هذا القانون ،
صالحية إنهاء إيقاف أي مصرف تم بموجب أحكام هذا الفصل ،

والتصريح بإعادة فتح ذلك المصرف على النحو وبالشكل الذي يقرر
مجلس المحافظيـن بأنه سليم ماليا ومناسب من النواحي األخرى .
المـــادة ( ) 86
واجب الحرص من جانب مدير التصفية وتأمينه
يخضع المدير المعين بموجب أحكام هذا الفصل ألحكام الباب الثاني
من هذا القانون المتعلقة بااللتزامات والصالحيات والواجبات
والمحافظة على سرية معامالت مستخدمي البنك المركزي ومسؤوليه
 .ويتم تأمين المدير على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو
الذي يحدده مجلس المحافظين .
الباب الخامس
ودائع المصارف وتحصيالتها
الفصل األول
أحكام عامة
المـــادة ( ) 62
األهداف
يهدف هذا الباب إلى تحديد وتعريف ما يلي :
القواعـد المتعلقة بمعالجة الشيكات والحواالت وأية
أ-
أدوات أو مستندات مالية معترف بها داخل النظام المصرفـي
بما فـي ذلك إيداعها وتحصيلها ودفع قيمتها .
حقوق ومسؤوليات وواجبات األشخاص المشتركين فـي
ب-
معالجة وتحصيل ودفع قيمة الشيكات والحواالت األخرى
ويشمل ذلك دون حصر المصارف داخل السلطنة وخارجها ،
والمودعين فـي تلك المصارف والمؤسسات التجارية

ومؤسسات األعمال األخرى التي تستفيد من تلك المعالجة  ،و
إجراءات التحصيل واإليداع الواجب على المصارف
ج-
المرخصة أداؤها .
المـــادة ( ) 61
مستوى الحرص
أثر التغيير باتفاق األطراف
يجوز تغيير أحكام هذا الباب التي تؤثر على األشخاص
أ-
الملتزمين بموجب هـذا القانون باتفاق بينهم  ،على أنه ال يجوز
أن يتضمن أي اتفاق تنصال من مسؤولية المصرف عن انعدام
حسن نيته  ،أو إعفاء المصرف من المسؤولية عن تقصيره
فـي ممارسة الحرص العادي الذي يبذله رجل أعمال حكيم
مكلف بمسؤوليات مماثلة  ،أو يحد من مقدار التعويض عن
انعدام حسن النية أو التقصير فـي ممارسة الحرص العادي .
يجوز لألشخاص الذين يبرمون اتفاقات بموجب أحكام
ب-
المادة (61أ) من هذا القانـون أن يحددوا فـي ذلك االتفاق
القانون الواجب التطبيق على أية دعوى تنشأ عن ذلك االتفاق
ويشمل ذلك اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيـق على مثل
هذه الدعوى  ،على أن تخضع أية دعوى تتعلق بمصـرف
محلي أو معاملة تتم داخل السلطنة وتؤثر على حقوق
والتزامات مواطن عماني إلى اختصاص المحكمة التجارية أو
أي خلف لها  ،على الرغم من أي اتفاق على خالف ذلك .
فـي تفسير وتطبيق أحكام هذه المادة  ، 61يقتصر مقدار
ج-
التعويض عن التقصير فـي ممارسة الحرص العادي فـي
معالجة مستند مالي أو أداة على قيمة المستند المالي أو األداة
ناقصا أي مبلغ لم يكن من الممكن تحقيقه إذا ماتمت ممارسة
الحرص العادي فـي معالجة ذلك المستند المالي أو األداة  .وإذا
ثبت أن المصرف قد تصرف بسوء نية يجوز أن يشمل مقدار

األضرار أية أضرار أخـــرى  ،إن وجدت  ،تكبدها طالب
التعويض كنتيجة مباشرة لهذا التقصير  ،على أن هذه المادة
(61ج) ال تحد أو تؤثر بشكل آخر على حقوق شخص فـي
التعويض وفقا ألحكام المادة  112من هذا القانون  ،عن أية
أضرار ناشئة عن الرفض غير القانوني للمستند من قبل
المصرف الدافع .
على الرغم من أحكام هذه المادة  61تخضع المسؤولية
د-
القانونية ألي مصرف عـــن إجــــراء أو عــدم إجـراء يتعـــلق
بمستنــــد مالــــي يقــــوم بمعالجتــــه بغـــرض التقديـــــم أو
الدفع أو التحصيل  ،لقانون البلد الذي يقع فيه المصرف  .وفـي
حالـة اإلجراء أو عدم اإلجراء من قبل فرع أو مكتب منفصل ،
تخضع المسؤولية للقانون الساري فـي البلد الذي يقع فيه
الفرع أو المكتب المنفصل  ،ويشمل ذلك  ،دون حصر  ،أي
مصرف أجنبي مرخص أو فرع له أو شركة تابعة له .
المـــادة ( ) 60
شروط صحة التوقيع واالفتراضات المتعلقة به
ال يكون أي شخص مسؤوال عن أية أداة مالم يظهر
أ-
توقيعه عليها .
يكون الشخص الذي يوقع باسم غير اسمه مسؤوال وكأنه
ب-
قد وقع باسمه .
يتم التوقيع باستعمال أي اسم على األداة بما فـي ذلك اسم
ج-
تجاري أو مستعار أو باستعمال كلمة أو عالمة بدال عن توقيع
مكتوب  ،على أنه يجب عند استعمال عالمة بدال عن توقيع
مكتوب  ،أن توضع تلك العالمة وتوثق على النحو الذي تحدده
لوائح البنك المركزي .
يعتبر التوقيع تظهيرا لألداة ما لم يذكر فيها بوضوح إن
د-
التوقيع قد تم بصفة أخـــرى .

يجوز أن يتم التوقيع من قبل وكيل أو ممثل آخر لمحرر
هـ -
األداة ويجوز أن يصدر التفويض بالتوقيع وفقا لقوانين بلد آخر
عندما تكون تلك القوانين مطبقة بصورة صحيحة على المعاملة
.
يلتزم الممثل المفوض الذي يوقع اسمه على أداة ،
و-
التزاما شخصيا  ،إذا لم تذكر األداة اسم الشخص الذي تم تمثيله
أو أن الممثل وقع باعتباره ممثال  .ويلتزم الممثل المفوض
التزاما شخصيا إذا ذكرت األداة اسم الشخص الذي تم تمثيله
ولكن لم تذكر أن الممثل وقع بصفته ممثال عنه أو إذا لـم تذكر
األداة اسم الشخص الذي تم تمثيله وذكرت إن الممثل قد وقع
بصفته ممثال  ،وذلك ما لم يقرر الطرفان المباشران فـي األداة
خالف ذلك .
يكون اسم المؤسسة الذي يسبقه أو يلحقه اسم الممثل
ز-
المفوض  ،توقيعا بصفة تمثيلية ما لم يثبت خالف ذلك .
ال يكون أي توقيع غير مفوض به  ،بما فـي ذلك التوقيع
ح-
المزور أو أي توقيـع غير قانوني آخر  ،توقيعا نافذ المفعول
للشخص المدعي بالتوقيع باسمه  ،ما لم يصدق ذلك الشخص
على التوقيع  ،أو إذا حرم هذا الشخص  ،بسبب إهماله من أن
ينكر صحة التوقيع لطرف ثالث يسعى لتنفيذ تلك األداة .
ط  -استثنـــاء من أحكام المـادة (121ج) من هذا القانون  ،يعتبر
التوقيع غيـر المفوض به بما فـي ذلك التوقيع المزور أو أي
توقيع غير قانونـي آخر  ،هو توقيع الشخص الذي وقع توقيعا
غير مفوض به على األداة بالنسبة ألي طرف ثالث يدفع قيمة
تلك األداة بحسن نية أو يأخذها مقابل قيمتها أو يصبح بخالف
ذلك مؤهال كحائز محمي لها .
ي  -يجوز لكافة أغراض هذا الباب  ،التصديق على أي توقيع غير
مفوض بـه  ،بما فـي ذلك التوقيع المزور أو أي توقيع غير
قانوني آخر  ،شريطة أال يؤثر هذا التصديق فـي حد ذاته على

أي حق يترتب للشخص المصدق على التوقيع فـي مواجهة
الموقع الفعلي .
يفترض بأن كل توقيع على أداة نافذ المفعول  ،على أنه
ك-
إذا أصبح نفاذ مفعول التوقيع موضع نزاع فإن عبء إثبات
نفاذه يقع على الطرف الذي يسعى للمطالبة على أساس التوقيع
موضع النزاع .
عند االعتراف بصحة التوقيعات أو عند إثباتها بالدليل
ل-
فإن إبراز األداة يعطي حاملها حق استرداد قيمتها ما لم يقدم
المدعى عليه دفاعا مقبوال بمقتضى هذا القانون .
المـــادة ( ) 61
قابلية تنفيذ األدوات المستحقة الدفع بعبارات وصف لـشخصين أو
أكثر
تكون األداة المستحقة الدفع ألمر شخصين أو أكثر ،
أ-
مستحقة الدفع ألي منهم إذا حررت بحيث تكون مستحقة الدفع
لهم بصفة تخييرية ويجوز ألي شخص حائز على األداة أن
يحولها أو ينفذها .
األداة المستحقـة الدفع ألمر شخصين أو أكثر وغير
ب-
مستحقة الدفع بصفة تخييرية تكون مستحقة الدفع لهم جميعا
وال يجوز تحويلها أو أداؤها أو تنفيذها إال منهم مجتمعين .
المـــادة ( ) 61
وضع المكاتب أو الفروع المصرفـية المنفصلة لغرض احتساب الوقت
يعتبر أي مكتب مصرفـي فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب
أ-
إضافـي أو أي فرع آخر لمصرف محلي أو أجنبي داخل
السلطنة أو خارجها  ،مصرفا منفصال ألغراض احتساب الوقت
الذي يتم خــالله والمكان الذي سيتخذ فيه اإلجراء أو تعطى فيه
األوامر وفقا ألحكام هذا الباب .

يجوز للمصرف المعرف فـي المادة (61أ) من هذا
ب-
القانون  ،فـي معالجته للمستندات المالية وإثباته لألرصدة
وإجرائه للقيود الالزمة فـي دفاتره  ،أن يحدد الساعة الثانية
عشرة صباحا أو أي وقت الحق  ،حسبما تنص عليه لوائح
البنك المركزي  ،كموعد نهائي للتعامل فـي األموال
والمستندات المالية وإجراء القيـود فـي دفاتره  ،وأي مستندات
مالية تستلم أو أموال تودع فـي أي يوم بعد ذلـك الموعد
النهائي  ،أو بعد انتهاء يوم العمل المصرفـي  ،تعتبر بأنها قد
استلمت فـي بداية يوم العمل المصرفـي التالي .
الفصل الثاني
تحصيل المستندات المالية
الجزء أ  -المصارف المودع لديها والمصارف المحصلة
المـــادة ( ) 65
وضع الوكالة
المصرف هو وكيل أو وكيل فرعي لمالك المستند المالي .
أ-
وإلى أن تتم تسوية قيمة ذلك المستند المالي بصفة كاملة
ونهائية  ،فإن أية تسوية لذلك المستند تعتبر تسوية مؤقتـــــة .
وتســـري عالقـة الوكالة وتكـون قائمة بغض النظــر عـن
شكـل التظهير أو عدم وجوده على المستند المالي وسواء
خضع االعتماد المقدم على المستند المالي للسحب الفوري
كحق أم ال وسـواء تم السحب فعال من االعتماد أو لم يتم ذلك ،
شريطة أن تكون ملكيـة المستند المالي وأية حقوق لذلك المالك
فـي حصيلة المستند  ،خاضعة لحقوق المصرف المحصل
المنصوص عليها فـي هذا القانون  ،والتي تشمل دون حصر
الحقوق الناشئة عن سلفيات قائمة تم تقديمها على ذلك المستند
والحقوق الناشئة عن التقاص .

ب -إذا تم تظهير مستند مالي بعبارة "ادفعوا ألي مصرف" أو
بكلمات لها معنى مماثل  ،ال يجوز إال لمصرف أن يصبح حائزا
لذلك المستند إلى أن تتم إعادته إلى العميل الذي طلب التحصيل
أو إلى أن يتم تظهير ذلك المستند تظهيرا خاصا من قبل أي
مصرف إلى شخص ليس بمصرف .
ج  -مع مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة بنفاذ التظهيرات
التقييدية وأثرها  ،التكون ألي شخص صالحية إعطاء تعليمات
تؤثر على المصرف أو تشكل إشعارا له إال المحول المباشر .
وال يجوز اعتبار المصرف المحصل مسؤوال تجاه أشخاص
سابقين  ،عن أي إجراء يتخذه بناء على تلك التعليمات من
المحول .
المـــادة ( ) 69
مسؤوليات المصرف المحصل
يجب على المصرف المحصل  ،مع مراعاة معايير حسن
أ-
النية والحرص المنصوص عليهما فـي المادة  61من هذا
القانون  ،أن يمارس حسن النية إضافة إلى الحرص العادي
عند اتخاذ اإلجراءات التالية :
 - 1تقديـم المستند المالي أو إرساله للتقديم  ،شريطة أال
يتحمل المصرف مسؤولية إعسار أو إهمال أو خطأ أو
تقصير مصرف أو شخص آخر أو عن فقدان المستند المالي
أو تلفه أثناء انتقاله خالل مرحلة التحصيل أو أثناء وجوده
فـي حيازة مصارف أخـــرى أو أشخاص آخرين .
 - 0إرسال إشعار برفض الدفع أو عدم الدفع أو إعادة المستند
المالي بعد علمه بأن المستند المالي لم يدفع أو يقبل على
أنه ال تكون هناك حاجة إلعادة الحوالة المستندية إلى
محولها .
 - 1سداد المستند المالي عندما يتسلم المصرف تسوية نهائية

له بعد إجراء أي احتجاج ضروري عليه  ،و .
 - 1إرسال إشعار إلى المحول المباشر عن أية خسارة أو
تأخير حدث أثناء انتقال المستند المالي وذلك خالل فترة
معقولة بعد اكتشاف تلك الخسارة أو ذلك التأخير .
يعتبر أن المصرف المحصل قد اتخذ إجراء صحيحا إذا
ب-
تصرف قبل انتهاء الموعد النهائي للدفع الذي يلي مباشرة
استالم المستند المالي أو اإلشعار أو الدفع .
المـــادة ( ) 67
تحديد أساليب اإلرسال والتقديم
يصدر البنك المركزي بموجب هذا القانون  ،اللوائح التي
أ-
تحدد المعايير العامة الواجبة التطبيق على إرسال المستندات
المالية وتقديمها واللوائح التي تحدد طرق وإجراءات إرسال
المستندات المالية وتقديمها من قبل المصرف المحصل وتلك
المنهي عنها  ،شريطة أن تسمح أي من تلك اللوائح للمصرف
المحصل بأن يرسل أي مستند مالي مباشرة إلى المصرف
الدافع أو يرسله إلى دافع خالف المصارف عندما يكون هذا
اإلرسال قد صرح به المحول المباشر للمصرف أو تسمح به
قواعد أو لوائح أو إجراءات جهاز مصرفـي قائم داخل السلطنة
أو خارجها شريطة أن تكون تلك القواعد أو اللوائح أو
اإلجراءات معتمدة من مجلس المحافظين .
يعتبر أن المستند المالي قد قدم للقبول بطريقة صحيحة
ب-
إذا قدم كما يلي :
 - 1يجوز تقديم المستند المالي المسحوب على شخصين أو
أكثر إلى أي منهم  ،ما لم يشر المستند إلى خالف ذلك .
 - 0إذا كان المسحوب عليه متوفـيا  ،يجوز أن يتم التقديم إلى
الشخص أو إلى السلطة التي له حق إدارة تركة المسحوب
عليه المتوفـى بمقتضى القوانين السارية فـي السلطنة أو

فـي جهة االختصاص التي تم فيها تقديم المستند المالي .
 - 1عندما يكون المسحوب عليه خاضعا إلجراءات إفالس ،
يجوز أن يتم التقديم إلى شخــص مصـــرح لـــه بالتصــرف
نيابـــة عن المسحـــوب عليه وفقــا للقانــون الساري
بالسلطنة أو لقانون البلد الذي تتم فيه إجراءات اإلفالس .
المـــادة ( ) 68
حق المصارف فـي إكمال التظهيرات الناقصة
يجـوز للمصرف المودع لديه الذي يتسلم مستندا ماليا
أ-
للتحصيل أن يكمل أي تظهير من تظهيرات العميل يكون
ضروريا الستكمال إثبات ملكية ذلك المستند ما لم يكن المستند
المالي يحتوي على عبارات تبين أن تظهير المدفوع له مطلوب
 .ويعتبر بيان المصرف المودع لديه على المستند المالي بأن
المستند قد تم إيداعه من قبل العميل أو أضيف لحسابه  ،نافذا
كتظهير ذلك العميل .
يجوز للمصرف الوسيط والمصرف الدافع  ،اللذين ال
ب-
يكونان أيضا مصرفـي إيداع  ،أن يتجاهال التظهيرات التقييدية
المضافة إلى المستند المالي من قبل أي شخص غير محولهما
المباشر  .ويجب على المصرف المـودع لديه اعتبار أي تظهير
تقييدي لألداة نافذا بالكامل بمجرد استالمه لها .
المـــادة ( ) 66
االفتراضات المتعلقة بالتظهيرات المتتالية
عندما تحتوي األداة الجاري تداولها على تظهيرين أو أكثر يفترض
بأن كل تظهير قد تم بالتسلسل الذي يظهر فيه باألداة  ،ما لم تثبت
وقائع المعاملة خالف ذلك  ،على أن المظهرين يتحملون المسؤولية
القانونية تجاه بعضهم البعض حسب التسلسل الفعلي الذي تم تظهير

األداة وفقا له .
المـــادة ( ) 122
الضمانات التي يقدمها العميل والمصرف المحصل
أثناء تحويل المستندات المالية أو تقديمها
على كل عميل أو مصرف محصل يحصل على دفع أو
أ-
قبول لمستند مالي  ،وعلى كل عميل سابق وكل مصرف
محصــل ســابق  ،أن يضمن للمصرف الدافع أو ألي دافع آخر
قام بدفع أو قبل بدفع قيمة المستند المالي بحسن نية  ،أن لذلك
العميل أو المصــرف المحصل حقــــا ثابتا فـي المستند أو إنـه
مصـرح له بالحصـول على الدفع أو القبـــول بصفتـــه وكيـــال
عـــن شخـــص لـــه حــــق ثابـــت فـي المستند  .وعلى كل
عميل أو مصرف محصل أن يضمن أيضا بأنه ال علم له بأن
توقيع محرر أو ساحب المستند المالي غير مفوض به  ،إال أنه
وكما نص عليه فـي هذا الباب  ،اليجوز أن يعطى هذا الضمان
أو التأكيد إلى محرر المستند المالي أو ساحبه فيما يتعلق
بتوقيعه أو إلى أي قابل لمستند مالي  ،من قبل أي عميــل أو
مصرف محصل يكون حائزا محميا للمستند المالي ويتصـرف
بحسن نية  ،إذا أخذ ذلك الحائز المحمي المستند دون أن يكون
على علم بأن توقيع الساحب غير مفوض به  .وعلى كل عميل
أو مصـرف محصل يحصل على دفع أو قبول لمستند مالي  ،أن
يضمن بأن المستند لم يتم تحويره تحويرا جوهريا  ،على أنه ال
يجوز إعطاء مثل هذا الضمان من قبل أي عميل أو مصرف
محصل  ،يكون حائزا محميا ويتصرف بحسن نية  ،إلى محرر
سند أو ساحب حوالة أو قابل مستند مالي يكون حائزا محميا ،
عندما يكون ذلك التحوير قد تم فـي تاريـخ سابق للقبول  ،أو
إلى قابل مستند مالي عندما يكون التحوير قد تم بعد القبول .
على كل عميل أو مصرف محصل يقوم بتحويل مستند
ب-

مالي ويتسلم تسديدا لـــه أن يضمـــن للمحول إليـــه وألي
مصـــرف محصل الحـــق يأخذ المستند المالي أو األداة بحسن
نية  ،أن لذلك العميل أو المصرف المحصل حقـا ثابتا فـي
المستند أو أنه مصرح له بالحصول على دفع أو قبول نيابة عن
شخص له حق ثابت فيه  ،وأن التحويل خالف ذلك صحيح ،
وأن جميع التوقيعات على األداة مفوض بها  ،وأن المستند
المالي لم يتم فيه تحوير جوهري  ،وأنه ال توجد دفوع ذات أثر
على المستند من أي طرف فـي مواجهة العميل أو المصرف
المحصل  ،وأن ذلـك العميل أو المصرف المحصل ال علم لهما
ببدء أية إجراءات إفالس داخل السلطنة أو خارجها فيما يتعلق
بمحرر أو قابل أو ساحب مستند مالي قد تؤدي الحقا إلى عدم
قبول ذلك المستند  .وعلى كل عميـل أو مصرف محصل يحول
مستندا وفقا ألحكام هذه المادة ويتسلم بعـد ذلك تسديدا له  ،أن
يتعهد بأنه سوف يقبل المستند لدى رفضه ولدى أي إشعار
احتجاج ضروري عليه عندما يكون هذا االحتجاج مطلوبا بشأن
المستندات المسحوبة على مصارف خارج السلطنة .
تكون الضمانات المطلوبة وفقا ألحكام المادة (122أ) و
ج-
(ب) مـــن هــذا القانـون والوعـــد بالقبول والدفع المنصوص
عليه فـي المادة (122ب) من هذا القانون سارية  ،على الرغم
من عدم وجود تظهير أو عبارات كفالة أو ضمان على المستند
المالي عند التحويل أو التقديم  ،ويظل المصرف المحصل
مسؤوال عن التقصير فـي مراعاة الشروط الواردة فـي المادة
( 122أ) و(ب) من هذا القانون  ،حتى ولو كان ذلك المصرف
المحصل قد قام بالدفع إلى محوله المباشر .
يجب أال يزيد مقدار التعويض عن التقصير فـي مراعاة
د-
شروط هذه المادة  122على أية مبالغ دفعها أو تسلمها العميل
أو المصرف المحصل  ،إضافة إلى أية رسوم ونفقات إضافـية
تتعلق بالمستند المالي يتم إثباتها من قبل الشخص الذي يطالب

بالتعويض .
المـــادة ( ) 121
حق المصرف فـي الضمان
أ  -يكون للمصرف وفقا ألحكام هذا القانون أو القانون الساري
المتفق عليه بموجب أحكام المادة  61من هذا القانون  ،حق
الضمان على أي مستند مالي أو وثائق مرفقة به  ،وذلك عندما
يكون االعتماد قد تم تمديده أو السلفيـات قد منحت مقابل
المستند  ،أو عندما تكون المبالغ قد سحبت من أي حساب تم
إيداع المستند فيه أو أضيف إليه  ،أو عند تمديد أي اعتماد
متاح للســحب كـحق  ،ســـواء تم السحب من ذلك االعتماد أم
لم يتم ذلك وسواء كان للعميل حق إعادة القيد على الحساب أم
لم يكن له ذلك .
ب  -عندما يتم تقديم اعتماد مقابل عدد من المستندات المالية التي
استلمت لحساب أو حسابات طرف معين بناء على اتفاق واحد
أو فـي نفس يوم العمـل المصرفـي وتم سحب هذا االعتماد أو
استخدم جزئيا  ،يسري حق الضمان على جميع المستندات
المالية المستلمة لحساب أو حسابات ذلك الطرف المعين بناء
على اتفاق واحد أو فـي نفس يوم العمل المصرفـي فـي حدود
ذلك الحق فـي الضمان .
ج  -عندما يتسلم مصرف محصل تسديدا كامال لمستند مالي ،
يعتبر هذا التسديد الكامل وفاء لحق الضمان على المستند أو
أية وثيقة مرفقة به  .وإذا لم يتسلم المصرف المحصل تسوية
نهائية تمثل وفاء بحق الضمان  ،يستمر حق ضمان المصرف
على المستند المالي وفقا للقوانين السارية فـي السلطنة أو فـي
جهة االختصاص التي يتفق عليها الطرفان وفقا ألحكام المادة
 61من هذا القانون .
المـــادة ( ) 120

التحويالت المعتمدة وصحة التسويات المؤقتة والنهائية فـي
التحويالت المالية
يجوز للمصرف المحصل أن يقبل ما يلي تسوية لمستند
أ-
مالي :
 - 1شيـك من المصرف المحول أو من مصرف آخر مسحوب
على أي مصرف ما عدا المصرف المحول .
 - 0شيك صيرفـي أو التزام رئيسي مماثل من مصرف محول
عندما يكون ذلك المصرف عضوا فـي نفس غرفة المقاصة
 ،أو يقوم بالمقاصة من خالل عضو فـي نفس غرفة
المقاصة  ،التي يكون المصرف المحصل عضوا فيها .
 - 1تفويض مناسب بالخصم من حساب المصرف المحول أو
من حساب مصرف آخر لدى المصرف المحصل .
 - 1شيـك صيرفـي أو شيك مصدق أو شيك أو التزام مصرفـي
آخر  ،إذا كان المستند المالي مسحوبا أو مستحقا على
شخص ال يكون مصرفا  ،أو .
 - 5نقد أو التزام أو تفويض أو وثيقة معتمدة بمقتضى لوائح
البنك المركزي ومستخدمـــة ومعتــــــرف بهـــــا مــــن
قبـــــل المصــــارف التجاريـــة داخــــل السلطنــــة أو
خارجها .
ب  -إذا قام المصرف المحصل على نحو صحيح  ،وقبل الموعد
النهائي للدفـع  ،برفض دفـــع قيمـــة شيـــك حــــول إليه أو
رفــــض التفويـــض بالقيـــد على حسابــه  ،أو قـــدم للتحصيل
أداة تحويل مالي خاصة بمصرف آخر أو على مصرف آخر
تكون من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة (120أ) من هذا
القانون أو التي لم يصرح بها  ،ال يكون المصـرف المحصل
مسؤوال تجاه أطراف سابقين فـي حالة رفض ذلك الشيك أو
التفويض أو تلك األداة .
ج  -يكون أو يصبح تسديد مستند مالي عن طريق أداة تحويل

مالي أو تفويـض بالقيد على الحساب  ،تسوية نهائية بالنسبة
للشخص الذي يقـوم بالتسديد والشخص الذي يتسلمه فـي وقت
استالم ذلك التحويل أو الشيك أو االلتزام :
 - 1إذا كانـت أداة التحويل المالي أو التفويض بالقيد على
الحساب من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة (120أ) من
هذا القانون أو لم يتم التصريح به من قبل المسدد له  ،وفـي
كلتا الحالتين قام الشخـص المسـدد له فـي الوقت
المناســــب  ،قبـــــل الموعــد النهائــي للدفــع  ،بتقديـــم
األداة أو تسليمها للتحصيل أو دفع قيمتها أو تنفيذ التفويض
.
 - 0إذا كـان الشخص المسدد له قد سمح بالدفع بواسطة شيك
أو التزام غير مصرفـي  ،أو بواسطة شيك صيرفـي أو
التزام رئيسي مماثل أو بواسطة شيك مسحوب على
المصرف الدافع أو مصرف محول آخر ليس من النوع
المعتمد وفقا ألحكام المادة ( 120أ)( )0من هذا القانون .
د  -فـي أيـــة حالـــة ال تشملهـــا المادة ( 120ج) من هذا
القانــون  ،يكـــون تسديــد مستند مالي بواسطة أداة تحويل
مالي أو تفويض بالقيد على الحساب  ،تسوية نهائية بالنسبة
للشخص المسدد والشخص المسدد له إذا عجز الشخـص
المسدد له عن تقديم أو تسليم أداة الدفع أو التفويض بالخصم
فـي الوقت المناسب أو لم يسلمها للتحصيل أو للدفع أو
إلعادتها إلى الشخص القائم بالسداد فـي الوقت المناسب ،
إلجراء القيد الصحيح قبل الموعد النهائي للدفع للشخص
المسدد له .
المـــادة ( ) 121
حق إعادة القيد على الحساب واسترداد القيمة
أ-

إذا أجرى مصرف محصل تسوية مؤقتة لمستند مالي مع

عميــل ولم يتسلم المصرف المحصل تسديدا للمستند بسبب
رفض المستند أو بسبب التوقف المؤقت عن الدفع من قبل
مصرف أو خالف ذلك وإذا كانت التسوية المؤقتة نهائية أو
أصبحت نهائية  ،يجوز للمصرف أن يلغي التسوية التي قدمها
ويعيد قيد أي اعتماد سبق أن قدمه مقابل المستند المالي على
حساب عميله أو أن يسترد المبلغ من عميله  .ويحق للمصرف
أن يجري إعادة القيد تلك أو االسترداد حتى ولو لم يتمكن من
إرجاع المستند المالي  ،شريطة أن يقوم بإرجاع المستند أو
يرسل إشعارا بالوقائع إلى العميل قبل حلول الموعد النهائي
للدفع أو خالل فترة معقولة مماثلة بعد علمه بالوقائع  .وينتهي
حق إعادة القيد أو االسترداد بمجرد أن تكون التسوية التي
يتسلمها المصرف للمستند تسوية نهائية  ،ولكن إذا لم يتسلم
المصرف تلك التسوية النهائية يجب ممارسة حق إعادة القيد
أو االسترداد على وجه السرعة .
يجوز ألي مصرف وسيط أو مصرف دافع أن يرجع
ب-
مباشرة إلى المصرف المودع لديه أي مستند مالي لم تدفع
قيمته وله أن يرسل للتحصيل حوالة مسحوبة على المصرف
المودع لديه السترداد قيمتها شريطة أن تتم إعادتها خالل
الفترة وبالطريقة التي تنص عليها هذه المادة  121والمادة
 129من هذا القانون  .وإذا كان المصرف المودع لديه قد سبق
أن تسلم تسوية مؤقتة للمستند المالي فإن عليه أن يرد قيمتها
للمصرف الساحب للحوالة وتصبح أية اعتمادات مؤقتة مقابل
المستند المالي بين المصارف نهائية وتظل كذلك .
يفوض المصرف المودع لديه الذي يكون أيضا المصرف
ج-
الدافع  ،حق إعادة قيد قيمة أي مستند مالي على حساب عميله
أو يستردها وفقا ألحكام المادة  129من هذا القانون .
يجوز للمصرف المودع لديه أن يمارس حقه فـي إعادة
د-
القيد وفقا ألحكام هذه المادة  121على الرغم من أنه كان هناك

استخدام سابق لالعتماد المقدم مقابل المستند المالي  ،ورغم
أن المصرف لم يف بالتزامه بحسن النية المنصوص عليه
بموجب المادة ( 61أ) من هذا القانون  ،وأن المصرف كان
مهمال  ،على أن إعادة القيد ال تعفي المصرف من أية مسؤولية
قانونية عن عدم ممارسة الحرص العادي فـي معالجته للمستند
المالي  .ويخضع التعويض عن أي تقصير فـي ممارسة هذا
الحرص ألحكام المادة ( 61ج) من هذا القانون .
عندما يتم تقديم اعتماد بالرياالت العمانية ويكون المستند
هـ -
المالي مستحق الدفـع بعملة أجنبية  ،يجب أن يتم حساب مبلغ
أي إعادة قيد أو استرداد على أســـاس القيمة التعادليـــة
للعملــة األجنبيـــة السائدة فـي اليوم الـذي علم فيه الشخص
المستحق إلعادة القيد أو االسترداد  ،ألول مرة  ،بأنه سوف لن
يتسلم المبلغ .
المـــادة ( ) 121
شروط الدفع النهائي والقيود الدائنة
والمدنية النهائية والسحب من االعتمادات
تكون قيمة المستند المالي قد دفعت دفعا نهائيا من قبل
أ-
المصرف الدافع عندما يحدث أي واحد من األمور التالية أوال :
 - 1عند قيام المصرف الدافع بدفع قيمة المستند المالي نقدا .
 - 0عندما يجري المصرف الدافع تسوية لدفع قيمة المستند
المالي دون أن يحتفظ بحق إلغاء التسوية .
 - 1عنـــد إتمـــام المصــــرف الدافـــع لعمليــــة قيــد المستنــد
المالــي على حســاب ساحبـــه أو محرره أو أي شخص
آخر يقيد المستند على حسابه  ،أو
 - 1عند قيام المصرف الدافع بإجراء تسوية مؤقتة للمستند
المالي ويعجز عن إلغاء تلك التسوية على النحو الذي تجيزه

أحكام هذا القانون .
يكون الدفع النهائي وفقا ألحكام المادة ( 121أ) من هذا
ب-
القانون نافذ المفعول عندما يتم الدفع بواسطة حوالة مالية .
عندما تتم تسوية مؤقتة لمستند مالي بين مصرف مقدم
ج-
ومصرف دافع لدى البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة أو
من خالل غرفة مقاصة أخـــرى أو خصما من وإضافة إلى
حساب بين ذلك المصرف المقدم والمصرف الدافع  ،فإن تلك
التسويات المؤقتة تصبح نهائية فـي المصرف المقدم ولدى
مصارف التحصيل السابقة المتعاقبة حسب تسلسل ذلك
التحصيل عند الدفع النهائي لقيمة المستند المالي من قبل
المصرف الدافع .
عندمـــا يستلـــم المصـرف المحصـل تسويـة لمستنـد
د-
مالــي وتكـون تلك التسويـة نهائيــة أو تصبح نهائية  ،يكون
المصرف المحصل مسؤوال تجاه عميله بقدر قيمة المستند .
ويصبح نهائيا أي اعتماد مؤقت مدفوع مقابل ذلك المستند فـي
حساب عميل فـي ذلك المصرف .
يتاح االعتماد المقدم من أي مصرف لحساب أحد عمالئه
هـ -
مقابل مستند مالي للسحب كحق عندما تصبح تسوية مؤقتة
سابقة تسوية نهائية أو فـي حالة إذا كان المصرف المودع لديه
هو المصرف الدافع  ،يتاح ذلك عند فتح المصرف فـي ثاني
يوم عمل مصرفـي يلي استالم المستند المالي على اعتبار أنه
مسدد نهائيا .
يصبح أي إيداع لمبلغ فـي المصرف إيداعا نهائيا بمجرد
و-
إيداعه على أنه يجوز للمصرف أن يستخدم المبلغ المودع
لسداد أي التزام على العميل تجاه المصرف ويصبح المبلغ
المودع أو أي رصيد له متاحا للسحب كحق عندما يفتح
المصرف أبوابه فـي يوم العمل المصرفـي األول الذي يلي
استالمه للمبلغ المودع .

يعتبر كل مكتب فرعي لمصرف مرخص مصرفا منفصال
ز-
ألغراض المادة ( 121هـ) و (و) من هذا القانون .
المـــادة ( ) 125
ترتيب وأفضلية الدفع عند إعسار المصرف
إذا قام مصرف دافع أو محصل بتوقف مؤقت عن الدفع
أ-
يجب إرجاع أي مستند مالي يكون أو يصبح فـي حيازته إلى
المصرف المقدم أو إلى عميل ذلك المصرف المعسر إذا لم يكن
ذلك المستند قد تم دفع قيمته دفعا نهائيا .
إذا قام مصرف دافع بدفع قيمة مستند مالي بصفة نهائية
ب-
ثم توقف مؤقتا عن الدفع بدون إجراء تسوية نهائية للمستند
مع عميله أو عميل المصرف المقدم  ،وكانت تلك التسوية
المؤقتة نهائية أو أصبحت نهائية  ،يكون لمالك المستند حق
مطالبة له أفضلية على أية مطالبة للمصرف الدافع على ذلك
المستند .
إذا قـــدم مصـــرف دافــع تسويـــة مؤقتـــة لمستنــد
ج-
مالــي أو إذا قــدم مصـرف محصــل أو تسلم تسوية مؤقتة
لمستند مالي ثم أوقف الدفع على ذلك المستند  ،فإن إيقاف
الدفع ال يمنع أو يحول دون أن تصبح التسوية نهائية إذا كانت
تلك التسوية النهائية قد تمت تلقائيا وفقا ألحكام المادة  120أو
 121من هذا القانون .
الجزء ب  -المصرف الدافع
المـــادة ( ) 129
األثر القانوني والمسؤولية عن القيد المؤجل أو اإلرجاع المتأخر
يجوز للمصرف الدافع أن يلغي أي تسوية أجراها لمستند
أ-
مالي تحت الطلب ال يكون حوالة مستندية  ،عندما يتسلم ذلك
المستند المالي لغرض بخالف الدفع المباشر نقدا  .وله أن

يسترد أي دفع أو اعتماد سبق تقديمه شـريطة أال يكون قد قام
بدفع نهائـــي وفقا ألحكــــام المـــادة ( 121أ) من هذا
القانـــون وشريطـــة أن يقوم المصرف الدافع بإرجاع المستند
أو أن يرسل إشعارا كتابيا برفضه أو عدم دفعه إلى المصرف
الوسيط أو المودع لديه أو المحصل قبل الموعد النهائي للدفع .
عندما يتسلم مصرف دافع مستندا ماليا تحت الطلب مقابل
ب-
اعتماد يجوز له إرجاع المستند أو إرسال إشعار برفض دفعه
أو إلغاء أي اعتماد قدم بموجبه واسترداد المبلغ الذي سحبه
العميل مقابل المستند شريطة أال يكون قد تم تسديد نهائي وفقا
ألحكام المـــادة ( 121أ) من هذا القانون وأن يتخذ المصرف
ذلك اإلجراء قبل الموعد النهائي لدفع المستند المالي .
ج  -يرفض المستند المالي عند إرجاعه أو إرسال إشعار بشأنه
وفقا ألحكام هذه المادة  129ما لم يكن قد أرسل إشعارا سابقا
برفضه  .ويعتبر أن المستند قد أرجع  ،لدى تسليمـه مــــن
قبـــل البنــــك المركـــزي بصفتـــه غرفـــة للمقاصة  ،إلى
المصرف المقدم أو المصرف المحصل النهائي له .
د  -عندما يعجز مصرف دافع عن التصرف خالل الحدود الزمنية
المنصوص عليها فـي المــــادة ( 129أ) و (ب) من هذا
القانون  ،فإنه يكون مسؤوال عن مبلغ أي مستند مالي تحــت
الطلب غير الحوالة المستندية أو أي مستند مالي آخر قابل
للدفع حسب األصول  ،على أال يحد هذا الحكم من أحكام المادة
 122من هذا القانون أو يؤثر فيها على أي وجه آخر .
المـــادة ( ) 127
إنهاء حق اإليقاف المؤقت للدفع أو إلغائه
على الرغم من أي حكم فـي هذا القانون يخالف ذلك  ،ال يجوز
للمصرف الدافع أن يوقف دفع قيمة أي مستند مالي أو يقيده على
حساب العميل إذا كان قد سبق للمصرف أن قبلــه أو صــدق عليــــه ،

أو ســــدده نقـــدا أو قــــام بتسويتــــه دون االحتفاظ بحــــق إلغـــاء
التسويـــــة  ،أو أكمل عملية قيده  ،أو أثبت قراره بدفع قيمته أو
أصبح مسؤوال عن التأخير فـي إرجاعه بمقتضى أحكام هذه المادة
 127أو المادة  129من هذا القانون  ،على أنه يجوز للمصرف أن
يحدد الترتيب الذي تقبل به المستندات أو تسدد أو تعتمد أو تصدق
على حساب العميل المعني .
المـــادة ( ) 128
الحقوق وااللتزامات المتعلقة بحواالت االطالع الدولية
عندمــا يتسلـم أي مصـرف مـن مصـرف آخر خطـاب
أ-
إشعـار بحـوالة اطالع دوليـة ،
يجوز للمصرف المسحوب عليه أن يقيدها فورا على حساب
الساحب ويوقف احتساب الفوائد بمقدار ذلك  ،مالم يتفق على
خالف ذلك  .وأي قيد على أي حساب  ،يشمل الحواالت المالية
المستحقة  ،أو أي قيــد ناتــج عنــه فـي ذلك الحساب ،
يعطي الساحب الصالحية الكاملة إليقاف الدفع أو التصرف فـي
ذلك المبلغ بطريقة أخـــرى  ،وال يـنـشئ أي حــق أو مصلحة
لصالح حائز الحوالة .
مالم يتفـــق على خـــالف ذلك وما لم تكـــن تلك الحوالة
ب-
مسحوبة بناء على اعتماد صادر عن المسحوب عليه  ،ال يكون
هناك التزام على من سحبت عليه حوالة اطالع دولية تجاه
ساحبها بدفع قيمتها  ،إذا لم يرسل إشعارا بها  ،ولكن إذا أرسل
إشعارا بها وكانت الحوالة صحيحة  ،جاز للمسحوب عليه أن
يقيدها على حساب الساحب .
الجزء ج  -مسؤولية المصرف الدافع تجاه عميله
المـــادة ( ) 126

حق المصرف فـي القيد على حساب العميل
يجوز للمصرف أن يقيد على حساب عميله أي مستند
أ-
مالي يكون خالف ذلك قابال للدفع حسب األصول من ذلك
الحساب  ،حتى ولو نشأ عن هذا القيد سحب على المكشوف .
يجوز للمصرف الذي يدفع بحسن نية إلى حائز المستند
ب-
المالي  ،أن يقيد على الحساب المعني لعميله بناء على المدة
األصلية للمستند المالي المعدل  ،أو مدة المســـتند الـــذي
جـــرى إكــماله  ،حتــى ولو كــان المصرف على علم بأن
المستند قد أكمل  ،مالم يكن لدى المصرف إشعار فعلي بأن هذا
اإلكمال غير سليم .
المـــادة ( ) 112
مسؤولية المصرف تجاه عميله بسبب الرفض غير القانوني
يكون المصرف الدافع مسؤوال تجاه عميله عن جميع األضرار الفعلية
الناتجة عن أي رفض غير قانوني للمستند المالي  ،على أنه عندما
يحدث الرفض نتيجة خطأ من ذلك المصرف  ،فان مسؤوليته تقتصر
على األضرار الفعلية التي يثبتها العميل الذي يطالب بناء على المستند
.
المـــادة ( ) 111
حق العميل فـي إيقاف الدفع
يجوز للعميل أن يوقف دفع أي مستند مالي مستحق الدفع
أ-
من حسابه بتسليم المصرف الذي يتعامل معه أمرا فـي الوقت
وعلى النحو الذي يتيح للمصرف فرصة معقولة التخاذ إجراء
لتنفيذ أمر إيقاف الدفع  ،قبل أن يكون المصرف قد اتخذ أي
إجراء بشأن المستند المالي بموجب أحكام المادة  121من هذا
القانون .

يكون أمر إيقاف الدفع الشفهي الذي يتلقاه أي مصرف ،
ب-
ملزما للمصرف لمدة عشرة أيام عمل مصــرفـي فقط  ،ما لم
يعـزز األمـر كتابيا خالل تلك الفترة  .ويكون ذلك األمر الكتابي
نافذا لمدة ستة أشهر ما لم يسلم للمصرف تجديد كتابي له قبل
إنتهاء فترة الستة أشهر المذكورة .
إذا دفع المصرف قيمة مستند مالي يوجد أمر إيقاف دفع
ج-
بشأنه  ،يكون المصرف مسؤوال عن قيمة ذلك المستند وعن
أيـة أضرار تلحق بالعميل ولكن يكون على العميل عبء إثبات
األضرار الفعلية التي تكبدها .
المـــادة ( ) 110
مسؤولية المصرف فيما يتعلق بالشيكات المصدقة
عندما يحصل حائز الشيك على تصديق له  ،يتحرر ساحبه وجميع
المظهرين السابقين له من المسؤولية ويصبح المصرف الذي صدق
على الشيك هو المسؤول األساسي عن الشيك .
على أنه ومالم يتفق على خالف ذلك تعاقديا  ،اليكون المصرف ملزما
بالتصديق على الشيك  .ويجوز أن يصدق المصرف الشيك قبل
إرجاعه بسبب افتقاره إلى تظهير صحيح  ،وإذا صدق المصرف على
الشيك بهذه الطريقة فإن ساحبه يتحرر من المسؤولية .
المـــادة ( ) 111
االلتزام بدفع الشيكات الفائتة التاريخ
ال يلتزم المصرف الدافع تجاه عميل له حساب جاري لديه  ،بأن
يصرف أي شيك  ،عدا الشيك المصدق  ،يقدم إليه بعد انقضاء ستة
أشــهر من تاريخ إصــداره  ،على أنه يجـــوز لذلك المصرف أن يقيد
على حساب العميل  ،أي مبلغ تم دفعه بعد ستة أشهر إذا ما تم ذلك

الدفع بحسن نية ودون مخالفة ألية تعليمات من العميل .
المـــادة ( ) 111
التزام المصرف بالدفع بعد وفاة العميل أو فقدانه لألهلية
ال تنتهي صالحية المصرف الدافع أو المحصل فـي قبول مستند مالي
أو دفعه أو تحصيله السـارية بمقتضى هذا القانـون  ،بسبب فقدان
العميل ألهليته العقلية أو بوفاته على أنه إذا كان للمصرف علم فعلي
بأن حكما قد صدر عن محكمة مختصة بعدم أهلية العميل  ،فإنه ال
يجوز للمصرف أن يدفع قيمة المستند المالي أو إذا كان للمصرف علم
فعلي بوفاة عميل فال يجوز لذلك المصرف أن يدفع قيمة مستند مالي
تم سحبه بعد وفاة ذلك العميل أو قدم للدفع بعد انقضاء أكثر من
خمسة أيام على وفاته .
المـــادة ( ) 115
واجب العميل فـي اكتشاف التوقيعات
غير المصرح بها أو التحويرات على المستندات المالية واإلبالغ
عنها
أ  -يقع على العميل واجب مراعاة الحرص المعقول والسرعة فـي
فحص أية كشوف حساب يتسلمها أو يحتفظ بها له  ،الكتشاف
أي توقيع غير مصرح به أو تحوير لمستند مالي سواء تسلم
ذلك العميل بيانا بالحساب من مصرفه أو أصدر تعليمات
للمصرف بأن يحتفظ به له أو بأن يتصرف فيه بطريقة أخـــرى
 ،ونفذ المصرف تلك التعليمات .
ب  -يجــب علـى العميل لـــدى اكتشافـــه ألي توقيــع غيــر
مصــرح بـــه أو تحوير للمستند المالي أن يخطر المصرف
بذلك  ،وإذا تم استالم هذا اإلخطار خالل عشرة أيام من تاريخ

تسليم الكشف للعميل  ،يكون للمصرف الحق فـي إعادة قيد
المستند المالي لحساب العميل بمقتضى هذا القانون  .وإذا لم
يسلم هذا اإلخطار للمصرف خالل ثالثين يوما تقيد قيمة
المستند المالي على حساب العميل الذي يتحمل مخاطر الخسارة
.
المـــادة ( ) 119
حق المصرف الدافع فـي الحلول بعد أية دفعات غير صحيحة
إذا دفع المصرف الدافع قيمة مستند مالي مخالفا بذلك أمر إيقاف دفع
صادر عن الساحب أو المحــــرر  ،أو دفــــع قيمــــة مستنــــد مالــــي
فـي ظــروف أخـــرى تــؤدي إلى اعتــراض الساحـــب أو المحرر ،
يكون للمصرف منعا لإلثراء دون حق  ،وفـي الحدود الالزمة لتجنبه
للخسارة بسبب دفعه لقيمة المستند  ،حق الحلول فـي حقوق أي ممن
يلي :
أي حائز محمي للمستند المالي حسبما تكون حقوق ذلك
أ-
الحائز تجاه ساحب المستند أو محرره .
المدفـــوع لــــه أو أي حائـــز آخـــر للمستند المالي
ب-
حسبما تكون حقوقهما تجاه محرر أو ساحـب ذلك المستنـــد أو
حقوقهمــا فيمــا يتعلـــق بالمعاملــة التـي نشـأ عنهـا المستنـد
المالي  ،أو
الساحب أو المحرر حسبما تكون حقوق ذلك الساحب أو
ج-
المحرر تجاه المدفوع له أو أي حائز آخر للمستند المالي فيما
يتعلق بالمعاملة التي نشأ عنها ذلك المستند .
الجزء د  -تحصيل الحواالت المستندية
المـــادة ( ) 117
إجراءات معالجة الحواالت المستندية

يجـــب على المصــرف الــذي يأخـــذ حوالــة مستنديـــة
أ-
للتحصيـــل أن يقدم الحوالة والمستندات المرفقة بها أو يرسلها
للتقديم  ،وعليه بمجرد علمه بأن الحوالة لم تدفع أو تقبل فـي
الوقت المناسب  ،أن يخطر عميله بذلك فـي حينه  ،حتى ولو
كان قد خصم أو اشترى الحوالة أو قدم اعتمادا متاحا للسحب
كحق .
عندما تشترط الحوالة أو التعليمات المتعلقة بها ،
ب-
تقديمها "عند الوصول" أو "عند وصول البضاعة" أو ما شابه
ذلك  ،ال تكون هناك حاجة ألن يقدم المصرف المحصل الحوالة
إلى أن يرى حسب تقديره وقتا معقوال لوصول البضاعة قد
انقضى  .على أن رفض الدفع أو القبول بسبب عدم وصول
البضاعة ال يعتبر رفضا لدفع أو قبول الحوالة ولكن يكــون
على المصرف أن يخطر محوله بهذا الرفض وال ضرورة ألن
يعيد تقديم الحوالة إلى أن تصدر إليه تعليمات للقيام بذلك أو
عندما يعلم بوصول البضاعة .
يجب على المصرف الذي يقدم حوالة مستندية أن يسلم
ج-
المستندات إلى المسحوب عليه لدى قبول الحوالة إذا كانت
مستحقة الدفع بعد أكثر من ثالثة أيام من تقديمها  ،وعند الدفع
فقط إذا كانت مستحقة الدفع بعد أقل من ثالثة أيام من تقديمها ،
وذلك مالم تصدر تعليمات بخالف ذلك .
ال يكون المصرف المقدم مقيدا بأي التزام فيما يتعلق
د-
بالبضائع التي تشملها الوثائق المرافقة للحوالة المستندية ،
ماعدا االلتزام باتباع أية تعليمات معقولة تستلم فـي الوقت
المناسب  .ويكون للمصرف حق استرداد أية نفقات تكبدها فـي
سبيل اتباع التعليمات وله الحق فـي الحصول مقدما على قيمة
هذه النفقات أو التعويض عنها .
يجوز للمصرف المقدم الذي يقوم بعد رفض حوالة
هـ -
مستندية بطلب تعليمات فـي الوقت المناسب ولكنه ال يتسلمها

فـي مدة معقولة  ،أن يخزن البضائع أو يبيعها أو يتصرف فيها
على نحو مناسب آخر وله حق حجز البضاعة وفاء لدينه .
الفصل الثالث
الودائع ألجل
المـــادة ( ) 118
القيـود على دفع الودائع ألجل
أ  -يجب على المصرف المرخص المصرح له بقبول الودائع ألجل
وفقا للوائح البنك المركزي  ،أن يقدم للمودع ما يثبت ملكيته
ألية وديعة ألجل أودعها لدى المصرف .
ب  -ال يحق لمصرف أن يدفع وال يحق لمودع أو لمن يحيل إليه
مودع أو أي شخص يطالب عن طريق مودع  ،أن يستلم أية
حصص أرباح أو فوائد على وديعة ألجل أو أي جزء من تلك
الوديعة مالم يتم إبراز مايثبت ملكية المودع وما لم يجر القيد
الصحيح وقت الدفع  ،وذلك مع التقيد باالستثناءات أو الشروط
اإلضافـية التي تنص عليها لوائح البنك المركزي .
ج  -يتحمل المصرف المخاطر الكاملة ألية خسارة فعلية يتكبدها
أي مودع بسبب الدفع الخاطئ من قبل المصرف بموجب المادة
( 118ب) من هذا القانون  .ويجوز أن يطلـــب مـــن المــــودع
بموجـــب عقـــد مـــع المصـــرف  ،أن يعطـي إشعارا بأية
سرقة أو فقــدان لدليـــل ملكيـة وديعـة ألجـل خـالل فتـرة
معقولـة بعد علـم المــودع الفعلي أو الحكمي بذلك الفقدان أو
تلك الخسارة  .ويقع على المودع فـي أية مطالبة بموجب هذه
المادة عبء إثبات أضراره الفعلية  ،وال حق له فـي المطالبة إال
فـي حدود تلك األضرار الفعلية .
المـــادة ( ) 116
حق االحتفاظ بودائع ألجل

على الرغم من أي قانون آخر يخالف ذلك فـي السلطنة أو فـي أي بلد
يستوطن أو يؤسس فيه أي مصرف  ،يكون للقاصر أو ألي شخص
آخر ال يتمتع باألهلية القانونية  ،الحق فـي إيداع تلك الودائع ألجل
التي يصرح للمصرف المرخص بقبولها  ،كما يكون لهما أهلية إبرام
أي عقود تتعلق بتلك الودائع على ذلك النحو ووفقا لشروط السحب
التي يصرح للمصرف باشتراطها وفقا للوائح البنك المركزي .
المـــادة ( ) 102
الفوائد واألرباح على الودائع ألجل
تحدد الفوائد أو األرباح الواجبة الدفع للمودع على الودائع ألجل
بموجب عقد يبرم بين المصرف والمودع وفقا ألي قيود أو شروط
تنص عليها لوائح البنك المركزي بشأن تلك الفوائد أو األرباح .
الباب السادس
األعمال المصرفية اإلسالمية
المـــادة ( ) 101
تسري أحكام هذا القانون واللوائح والتعاميم واإلرشادات الصادرة
تنفيذا ألحكامه على المصارف المرخص لها بمزاولة األعمال
المصرفية اإلسالمية  ،وذلك بما ال يتعارض مع طبيعة األعمال
المصرفية اإلسالمية .
المـــادة ( ) 100
يختص مجلس المحافظين بوضع اللوائح والتعاميم واإلرشادات
المتعلقة باألعمال المصرفية اإلسالمية سواء فيما يتعلق بالترخيص ،
التنظيم واإلدارة والرقابة الشرعية  ،رأس المال ،

االئتمــــان  ،حـــدود االستثمـــار واالنكشــاف  ،المحاسبــة ،
التقاريــر  ،اإلفصــاح  ،وإدارة المخاطــر أو غيرها .
المـــادة ( ) 101
يختـــص البنك المركــزي بالترخيـص بممارســة األعمــال المصرفية
اإلسالمية من خــالل مصارف إسالمية أو نوافذ بالمصارف التقليدية .
المـــادة ( ) 101
دون اإلخـــالل بالقيــود التي يضعها مجلس المحافظين  ،يكون
للمصــارف المرخــص لهــا بمزاولة األعمال المصرفية اإلسالمية فـي
سياق ممارستها لتلك األعمال  ،القيام بكافة المعامالت  -دون حصر -
وذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ولها بصفة خاصة
اآلتي :
قبـــول الودائـــع وإدارة حسابـــات لالستثمـــار
أ-
المشتـــرك أو المخصـــص برســـوم وأربـــاح أو من غيرهما .
التمويل واالستثمار فـي صيغة المضاربة أو المشاركة أو
ب-
المرابحة أو اإلجارة أو السلم أو االستصناع أو القروض الحسنة
وغيرها من الصيغ الشرعية .
إصدار الصكوك
ج-
واالستثمار فيها .

المدعمة

باألصول

والمشروعات

التعامل على األموال العقارية والمنقولة بيعا وشراء
د-
واستثمارا وتأجيرا واستئجارا  ،وذلك استثناء من القيود
المنصوص عليها فـي هذا القانون والقوانين والمراسيم
السلطانية ذات الصلة .

المـــادة ( ) 105
تعفى المصارف المرخص لها بمزاولة األعمال المصرفية اإلسالمية
من الرسوم التي تفرض على المعامالت المتعلقة بتملك األموال
العقارية والمنقولة أو إيجارها أو استئجارها التي تجريها لغرض
مزاولة األعمال المصرفية اإلسالمية بالتطبيق ألحكام هذا القانون .
المـــادة ( ) 109
تكــون للمصــرف المرخــص لــه بمزاولــة األعمـال
أ-
المصرفيـة اإلسالميـة لجنة للرقابـة الشرعية تبين اللوائح
تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها  ،كما تبين الشروط
الواجب توافرها فـي أعضائهــا  ،ويصدر بتعيين أعضائهــا
وتحديــد مكافآتهــم قــرار من الجمعيـــة العامــة للمصرف .
علـى مجلـــس المحافظين إنشــاء هيئــة عليــا للرقابــة
ب-
الشرعيــة  ،ويبين قرار اإلنشــاء تشكيلها واختصاصاتها ونظام
العمـــل بهـا والشـروط الواجب توافرها فـي أعضائها وتحديــد
مكافآتهم .

