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الهيئة العامة ل�سوق املال
قــرار
رقم 2022/75
ب�إ�صدار الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية
ا�ستنادا �إلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/80
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/82بت�أ�سي�س �شركة م�سقط للإيداع وت�سجيل الأوراق املالية،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادرة بالقرار رقم ،2009/1
و�إلى الئحة تنظيم املقا�صة والت�سوية ال�صادرة بالقرار رقم ،2011/5
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم املقا�صة والت�سوية ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2011/5امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة �أو يتعار�ض
مع �أحكامها.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد انق�ضاء ( )90ت�سعني يوما من
تاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 10 :مــن رم�ضـــــــان 1443هـ
املوافـــــق 12 :مــن �أبريــــــــل ٢٠٢٢م
�سلطـــان بـن �ســالـم بن �سعيــد احلب�ســـي
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـمــالـ ـي ــة
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٨

الئحـة تنظيـم املقا�صـة والت�سويـة
الف�صـل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون �سوق ر�أ�س املال ،والئحته التنفيذية امل�شار �إليهما ،كما يكون للكلمات
والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - ١الهيئــة:
الهيئة العامة ل�سوق املال.
 - ٢ال�شركــة:
�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع �ش.م.ع.م.
 - ٣البور�صـة:
�شركة بور�صة م�سقط �ش.م.ع.م.
 - ٤امل�صـرف:
امل�صرف العماين املرخ�ص من البنك املركزي العماين.
 - ٥الع�ضـو:
�أي �شركة مرخ�ص لها مبمار�سة ن�شاط الو�ساطة� ،أو احلفظ والأمانة� ،أو �أي ن�شاط
�آخر توافق عليه ال�شركة وتعتمده الهيئة.
 - ٦احلافظ الأمني:
املرخ�ص له من الهيئة مبزاولة ن�شاط احلفظ والأمانة.
 - ٧ال�صندوق:
�صندوق �إدارة الت�سويات.
 - ٨اللجنة:
جلنة �إدارة ال�صندوق املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )29من هذه الالئحة.
 - ٩التعوي�ض النقدي:
املبلغ الذي يح�صل عليه امل�شرتي من الع�ضو املت�سبب فـي تعليق �صفقة تداول
معينة.
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 - ١٠التــداول:
بيع و�شراء الأوراق املدرجة فـي البور�صة.
 - 11ال�سعر املرجعي:
�أعلى �سعر خالل الفرتة من وقت تنفيذ �صفقة التداول (� ،)Tإلى نهاية اليوم
الرابع من �إغالق �صفقة التداول (.)T+4
 - 12بنك الت�سوية:
البنك املركزي العماين �أو امل�صرف الذي يتم فيه �إجراء الت�سويات املالية الناجتة
عن عمليات التداول.
 - 13ح�ساب الت�سوية:
احل�ساب الذي تدفع منه امل�ستحقات وتودع فيه التزامات الأع�ضاء والناجتة عن
التداول لدى بنك الت�سوية.
 - 14ح�ساب الع�ضو:
احل�ساب الذي يلتزم الع�ضو بفتحه لأغرا�ض املقا�صة والت�سوية لدى امل�صرف.
املــادة ( ) 2
لأغرا�ض �إجراء املقا�صة والت�سوية وفقا لأحكام هذه الالئحة ،يعتد باحلقوق وااللتزامات
بني البائع وامل�شرتي للأوراق املالية التي مت تداولها فـي البور�صة من تاريخ عقد �صفقة
التداول املوثقة فـي البور�صة.
املــادة ( ) ٣
تخت�ص ال�شركة دون غريها ب�إجراء املقا�صة والت�سوية ل�صفقات التداول وحتديد �صافـي
حقوق والتزامات الأع�ضاء و�إمتام �إجراءات ت�سوية املراكز املالية النا�شئة عنها ،ونقل ملكية
الأوراق املالية وفقا لأحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) ٤
تتم املقا�صة والت�سوية �أو جزء منها وفقا للنموذج (" )2الت�سليم مقابل الدفع" املعتمد من
بنك الت�سويات الدولية ( ،)BISويتم �إجراء الت�سوية الإجمالية للأوراق املالية لكل �صفقة
على حدة بني ح�سابات امل�ساهمني ،كما يتم �إجراء الت�سوية املالية على �أ�سا�س �صافـي املبلغ
بني ح�سابات الأع�ضاء.
ويجوز �أن تتم املقا�صة والت�سوية وفق منوذج �آخر يحدد من قبل ال�شركة ،وذلك بعد اعتماده
من الهيئة.
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املــادة ( ) 5
تتم ت�سوية الأوراق املالية املتداولة فـي البور�صة فـي اليوم الثالث بعد يوم التداول (،)T+3
�أو �أي فرتة �أخرى تراها ال�شركة منا�سبة� ،شريطة موافقة الهيئة.
املــادة ( ) 6
تلتزم ال�شركة عند �إجراء املقا�صة والت�سوية بالآتي:
 - 1فتح ح�ساب لدى بنك الت�سوية لأغرا�ض الت�سويات املالية اليومية بني الأع�ضاء،
وذلك وفق االتفاقية املوقعة بني ال�شركة وبنك الت�سوية.
 - 2احلف ــاظ على �سري ــة البيانــات واملعلوم ــات املتعلقـ ــة بعمليــة املقا�صــة والت�سوي ــة
والأطراف امل�شرتكة فيها وعدم �إف�شائها �أو �إطالع �أي جهة �أخرى عليها �إال بعد
موافقة �أطراف العملية �أو موافقة الهيئة �أو مبوجب �أمر ق�ضائي.
املــادة ( ) 7
يجوز لل�شركة عند القيام ب�إجراء املقا�صة والت�سوية الآتي:
 - 1ت�أجيل الت�سوية فـي الأول من يناير من كل عام وفق التعاميم ال�صادرة من البنك
املركزي العماين.
 - 2ال�سماح بالقيام ب�إجراءات الت�سوية املالية خارج نطاق ح�ساب الت�سوية بناء على
طلب طرفـي ال�صفقة ،على �أن ترفق بالطلب امل�ستندات التي حتددها ال�شركة.
 - 3ت�أجيل �أو تقدمي تاريخ الت�سوية فيما بني الأع�ضاء �سواء قبل �أو بعد املدة املحددة
فـي املادة ( )5من هذه الالئحة ،وبعد موافقة الهيئة.
وفـي جميع الأحوال ،يكون الأطراف م�س�ؤولني عن ا�ستكمال �إجراءات املقا�صة والت�سوية،
وتكون �إجراءات الت�سوية ال�سهمية مرتبطة ب�إجراءات الت�سوية املالية ما مل حتدد ال�شركة
غري ذلك.
املــادة ( ) 8
لأغرا�ض �إمتام الت�سوية ل�صفقات التداول ،يجب على كل ع�ضو فتح ح�ساب لدى امل�صرف
ي�سمى "ح�ساب الع�ضو" ،ويفو�ض الع�ضو ال�شركة ب�إدارة احل�ساب مبوجب تفوي�ض غري قابل
للإلغاء �أو التعديل �إال مبوافقتها ،وذلك وفق النموذج الذي تعتمده ال�شركة فـي هذا ال�ش�أن،
ولها على وجه اخل�صو�ص الآتي:
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 - 1االطالع على الأر�صدة وحجزها.
� - 2إ�صدار �أوامر حتويل الأموال من و�إلى احل�ساب فـي حدود �صافـي االلتزامات
وامل�ستحقات املرتتبة عليه التي ترد فـي ك�شف الت�سوية ال�صادر من ال�شركة عن
ال�صفقات التي قام الع�ضو بتنفيذها.
 - 3الطلب من امل�صرف ت�صحيح اخلط�أ الوارد فـي حتويل مبلغ الت�سوية حل�ساب
الع�ضو مبا�شرة وفق الإجراءات التي حتددها ال�شركة.
 - 4االحتفــاظ بجميــع البيانــات وال�سجــالت املتعلقـة بعملي ــة املقا�ص ــة والت�سويــة ملدة
ال تقل عن ( )10ع�شر �سنوات من تاريخ تنفيذ �صفقة التداول.
املــادة ( ) 9
يجب على احلافظ الأمني  -وفق الإجراءات املتفق عليها مع ال�شركة واملعتمدة من الهيئة -
ت�أكيد قبول �أو رف�ض �أي �صفقة تداول ،ويعترب عدم الت�أكيد مبثابة قبول ل�صفقات التداول
املنفذة.
الف�صل الثاين
ت�سوية الأوراق املالية
املــادة ( ) ١٠
تتولى البور�صة عند ت�سوية الأوراق املالية الآتي:
 - ١تزويد ال�شركة مبعلومات التداول اليومي �إلكرتونيا مت�ضمنة كافة ال�صفقات
املنفذة فيها و�أي معلومات �أخرى حتددها ال�شركة ،وذلك فور انتهاء جل�سة التداول
مبا�شرة.
 - ٢فـي حال قيام ال�شركة ب�إبالغ البور�صة عن وجود نق�ص �أو خط�أ فـي املعلومات
والبيانات �أو خمالفتها للنظم املعمول بها ،على البور�صة تعديلها و�إعادة �إر�سالها
لل�شركة مرة �أخرى فـي مدة �أق�صاها نهاية يوم العمل ،وعلى ال�شركة �إبالغ الهيئة
بهذه احلاالت.
وفـي جميع الأحوال ،تعد املعلومات امل�شار �إليها فـي هذه املادة نهائية بعد ت�صحيحها.
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املــادة ( ) ١١
تلتزم ال�شركة بعد ت�سلم بيانات التداول النهائية من البور�صة بتزويد الع�ضو باملعلومات
اخلا�صة بال�صفقات املنفذة ل�صالح عمالئه ،وما ترتب عليها من التزامات نقدية �أو �أوراق
مالية ،وذلك قبل نهاية يوم العمل ح�سب الآلية املعتمدة.
املــادة ( ) ١٢
يلتزم الع�ضو باحل�صول على تفوي�ض من عميله قبل �إجراء حتويل الأوراق املالية من
احل�ساب الرئي�سي �إلى احل�ساب الفرعي لأغرا�ض التداول �أو غريها ،ولل�شركة الت�أكد من
التزام الأع�ضاء بذلك وفقا للإجراءات التي حتددها ،وفـي جميع الأحوال يتحمل الع�ضو
امل�س�ؤولية القانونية عن عمليات التحويل.
املــادة ( ) ١٣
يجوز للع�ضو طلب ت�صحيح بيانات �صفقات التداول املنفذة مقابل �سداد ( )10ع�شرة رياالت
عمانية لل�شركة عن كل �صفقة تداول ،وبحد �أق�صى ( )200مائتي ريال عماين للم�ساهم
لكل ورقة مالية ،على �أن يقدم الطلب فـي مدة �أق�صاها نهاية اليوم الأول من تاريخ تنفيذ
ال�صفقة (.)T+1
وفـي جميع الأحوال ،على ال�شركة �إجراء الت�صحيح الالزم وفقا لل�ضوابط التي ت�ضعها،
وبعد اعتمادها من قبل الهيئة.
املــادة ( ) ١٤
تقوم ال�شركة فور تنفيذ �صفقة البيع ،بخ�صم كمية الأوراق املالية املباعة من ح�ساب البائع
وتو�ضع فـي النظام الإلكرتوين حتت حالة "فـي حكم البيع منتظر الت�سوية" وال ميكن
�إعادة بيع تلك الأوراق املالية ،كما تقوم ال�شركة فور تنفيذ �صفقة ال�شراء ب�إ�ضافة الأوراق
املالية فـي ح�ساب امل�شرتي وتو�ضع فـي النظام الإلكرتوين حتت حالة "فـي حكم ال�شراء
منتظر الت�سوية" ،وميكن بيعها ،ويتم ت�سجيل ملكية الأوراق املالية للم�شرتي فـي يوم
الت�سوية ،وتعترب تلك الت�سوية نهائية.
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الف�صل الثالث
ال�صفقات املعلقة
املــادة ( ) ١٥
تكون �صفقة التداول معلقة فـي حال عدم اكتمالها �أو ت�سويتها ،وذلك فـي �أي من احلالتني
الآتيتني:
 - ١وجود عجز فـي ر�صيد الأوراق املالية القابلة للتداول فـي الأحوال الآتية:
�أ � -إذا كان عدد الأوراق املالية امل�سجلة فـي ح�ساب العميل البائع عند تنفيذ ال�صفقة
ال يكفـي لتنفيذ عملية البيع.
ب � -إذا كانت الأوراق املالية املباعة مرهونة �أو حمجوزا عليها �أو مقيدة ب�أي قيد
مينع الت�صرف فيها.
ج � -إذا مت بيع الأوراق املالية قبل �إجراء حتويلها من احل�ساب الرئي�سي �إلى احل�ساب
الفرعي.
د  -ال�صفقات املرفو�ضة من احلافظ الأمني.
 - ٢احلاالت التي ت�ؤدي �إلى عدم اكتمال �صفقات التداول املنفذة والتي تقررها ال�شركة
وتوافق عليها الهيئة.
ويجب على ال�شركة �إجراء الت�سوية اجلزئية لل�صفقات املعلقة بالر�صيد املتوفر فـي يوم
الت�سوية ،وتبقى االلتزامات املرتتبة على �أطراف ال�صفقة قائمة للجزء املتبقي لل�صفقة
الأ�صلية ،وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )17من هذه الالئحة.
املــادة ( ) ١٦
تقوم ال�شركة ب�إعالم الع�ضو بال�صفقات املعلقة اخلا�صة به فـي نهاية يوم التداول ()T
وفق الآلية املعتمدة لديها ،ويتعني على الع�ضو ت�صحيح �أ�سباب التعليق فـي موعد �أق�صاه
اليوم الرابع بعد يوم التداول( )T+4وفقا حلكم املادة ( )17من هذه الالئحة ،وفـي حالة
ال�صفقات املرفو�ضة من احلافظ الأمني يقوم الع�ضو بت�صحيح �أ�سباب التعليق.
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املــادة ( ) 17
يجب على الع�ضو ت�صحيح ال�صفقات املعلقة خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )16من
هذه الالئحة ،كما يجب عليه تغطية العجز وفقا للآتي:
 -1التحويالت بني ح�سابات امل�ساهم الرئي�سية والفرعية.
 - 2تغطية العجز من خالل ال�شراء من البور�صة فـي مدة �أق�صاها اليوم الأول من
التداول (.)T+1
 - 3التحويالت اخلا�صة بتغطية العجز من خالل �صفقات ال�شراء االختيارية.
 - 4تغطية العجز من خالل �صفقات ال�شراء الإجبارية ،على �أن تتم الت�سوية ح�سب
الإجراءات التي ت�ضعها ال�شركة وتعتمدها الهيئة.
 -5تغطية العجز من خالل الإقرا�ض واالقرتا�ض ،وفق الإجراءات التي ت�ضعها
ال�شركة وتعتمدها الهيئة.
املــادة ( ) 18
فـي حالة عدم التزام الع�ضو بتغطية العجز فـي الأوراق املالية وفقا لأحكام املادة ()17
من هذه الالئحة ،تتولى ال�شركة نيابة عن ال�صندوق اتخاذ الإجراءات الالزمة لتغطية
العجز من خالل جل�سة ال�شراء الإجبارية ،فـي مدة �أق�صاها اليوم الرابع من التداول
( )T+4من تاريخ تنفيذ ال�صفقة املعلقة ،ويتحمل الع�ضو البائع ثمن الأوراق املالية التي
مت �شرا�ؤها وما يرتتب عليها من اختالف فـي الأ�سعار والعموالت ،و�أي نفقات �أخرى ،كما
يتحمل جميع الأ�ضرار التي تلحق بالع�ضو امل�شرتي ،مبا فـي ذلك الأرباح النقدية املوزعة
�أو الأوراق املالية املجانية �أو حرمانه من حق االكتتاب �أو �أي حقوق �أخرى ،ويجوز للع�ضو
البائع الرجوع �إلى العميل ال�سرتداد هذه الأموال.
وت�ستوفـي ال�شركة من الع�ضو البائع الآتي:
� - 1أي �أرباح ناجتة عن الفرق بني �سعر البيع و�سعر التغطية.
 - 2مبلغ غرامة مقداره ( )%1واحد فـي املائة من القيمة ال�سوقية فـي يوم التداول ()T
لعدد الأوراق املالية املطلوب تغطيتها ،وذلك مبا ال يقل عن ( )50خم�سني رياال
عمانيا ،وال يزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين للورقة املالية الواحدة.
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املــادة ( ) 19
�إذا تعذر على الع�ضو وال�صندوق تغطية العجز فـي الأوراق املالية كليا �أو جزئيا خالل املدة
املحددة فـي املادة ( )18من هذه الالئحة ،فتتم معاجلة العجز فـي ال�صفقة من خالل
التعوي�ض النقدي ،كما ت�سوى م�ستحقاتها والتزاماتها فـي مدة �أق�صاها اليوم اخلام�س
من التداول ( ،)T+5ويلتزم الع�ضو البائع بتعوي�ض الع�ضو امل�شرتي عن الأ�ضرار املرتتبة
وفق املعادلة الآتية:
معادلة التعوي�ض = [ (ال�سعر املرجعي ( +ال�سعر املرجعي *  *))%10عدد الأ�سهم].
و�إذا تخلف الع�ضو عن دفع التعوي�ض النقدي املرتتب عليه ،تقوم ال�شركة مبا�شرة ب�إخطار
ال�صندوق لدفع االلتزامات املرتتبة عليه ،ويقوم ال�صندوق بالرجوع �إلى الع�ضو للمطالبة
بتغطية االلتزام املرتتب عليه ل�صالح ال�صندوق وفقا للإجراءات املتبعة لديه.
املــادة ( ) ٢٠
ت�ستكمل �إجراءات الت�سوية �إذا كانت ال�صفقة معلقة ب�سبب جتاوز ن�سبة التملك فـي الورقة
املالية التي جرى عليها التعامل عن الن�سبة التي ن�ص عليها قانون �سوق ر�أ�س املال �أو
النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وعلى الع�ضو امل�شرتي معاجلة الأوراق املالية الزائدة على
الن�سبة امل�سموح بها وفقا لل�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة ،كما يجب على ال�شركة تزويد
الهيئة بتفا�صيل تلك ال�صفقات.
املــادة ( ) ٢١
تتقا�ضى ال�شركة من الع�ضو املت�سبب فـي تعليق ال�صفقة مبلغا وقدره ( )5خم�سة رياالت
عمانية للورقة املالية الواحدة ،وبحد �أق�صى ( )500خم�سمائة ريال عماين عن كل �صفقة
معلقة ،وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول ( )Tوحتى تاريخ ت�صحيح �أ�سباب تعليق
ال�صفقة.
املــادة ( ) ٢٢
يجب على ال�شركة �إخطار الع�ضو بالغرامات املرتتبة عليه خالل (� )7سبعة �أيام عمل من
تاريخ تعليق ال�صفقة ،وعلى الع�ضو �سدادها خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل
من تاريخ املطالبة ،ويرتتب على الت�أخر فـي ال�سداد خالل هذه املدة زيادة مبلغ املطالبة
بن�سبة مقدارها ( )%1واحد باملائة من مبلغ املطالبة الأ�صلي عن كل يوم ت�أخري ،وبحد
�أق�صى ( )15خم�سة ع�شر يوما ،وفـي حالة تخلف الع�ضو عن �سداد الغرامات املرتتبة عليه،
يجوز لل�شركة بعدها �أن تطلب من الهيئة �إيقاف اخلدمات املقدمة للع�ضو.
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الف�صل الرابع
الت�سويات املالية
املــادة ( ) 23
تهدف الت�سوية املالية �إلى �ضمان تنفيذ االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات تداول
الأوراق املالية املقيدة فـي البور�صة جلميع عمليات التداول فـي يوم الت�سوية من خالل
ال�شركة.
املــادة ( ) 24
تقوم ال�شركة بتزويد الأع�ضاء بالت�سوية املالية وفق الآلية املعتمدة لديها ،كما تتولى
تقدمي ك�شف يحدد فيه �صافـي االلتزامات وامل�ستحقات لكل ع�ضو عن عملياته وفقا
للنموذج املعتمد.
املــادة ( ) 25
يقوم الع�ضو  -بوا�سطة امل�صرف املعني بالت�سوية  -ب�إيداع مبلغ الت�سوية امل�ستحق عليه فـي
ح�ساب الت�سوية فـي املوعد الذي حتدده ال�شركة ،وتلتزم ال�شركة ب�إمتام عملية الت�سوية
املالية ح�سب املواعيد التي حتددها ،وذلك خ�صما من ح�ساب الت�سوية ل�صالح ح�سابات
الأع�ضاء امل�ستحقني.
املــادة ( ) 26
يعد الع�ضو متخلفا عن الوفاء بالتزامه �إذا مل يقم بدفع املبالغ امل�ستحقة عليه ل�صالح
ح�ساب الت�سوية فـي املوعد املحدد ،وعلى ال�شركة �إخطار ال�صندوق فورا بذلك ،ويحل
ال�صندوق حمله فـي الوفاء بتلك االلتزامات.
ويقوم ال�صندوق بتحويل املبلغ الذي تخلف الع�ضو عن دفعه �إلى ح�ساب الت�سوية ،وفـي
احلاالت التي يت�أخر فيها الع�ضو عن �سداد مبلغ الت�سوية فـي الأوقات املحددة من ال�شركة
والتي ال يتدخل فيها ال�صندوق ،تفر�ض غرامة بواقع ( )%0.25اثنان ون�صف فـي الألف،
وال تقل عن ( )100مائة ريال عماين ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين ،وحت�صل
ل�صالح ال�شركة وفق ال�ضوابط التي ت�ضعها.
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الف�صل اخلام�س
�صندوق �إدارة الت�سويات
املــادة ( ) 27
ين�ش�أ �صندوق ي�سمى" �صندوق �إدارة الت�سويات" يهدف �إلى تغطية العجوزات الناجتة عن
�أع�ضاء الت�سوية ،وذلك لأغرا�ض �إمتام ت�سوية عمليات التداول فـي وقتها وفـي حدود
�إمكانيات ال�صندوق.
املــادة ( ) 28
يخت�ص ال�صندوق بالوفاء بااللتزامات النا�شئة عن التعامل فـي الأوراق املالية التي يتم
�إجراء عمليات املقا�صة والت�سوية عنها فـي ال�شركة ،وذلك وفقا للآتي:
 - ١تغطية العجز النقدي الناجت عن تخلف الع�ضو امل�شرتي عن ال�سداد.
 - ٢تغطية العجز فـي الأوراق املالية الناجت عن تخلف الع�ضو البائع عن الت�سليم من
خالل توفري �أوراق مالية �أو التعوي�ض النقدي فـي حالة تعذر توفري �أوراق مالية.
املــادة ( ) 29
تتولى �إدارة ال�صندوق والإ�شراف على �ش�ؤونه جلنة يتم ت�شكيلها بقرار من مدير عام
ال�شركة برئا�سته ،وع�ضوية كل من:
 - 1نائب الرئي�س التنفيذي للبور�صة.
 - 2نائب مدير عام ال�شركة للعمليات.
 - 3ع�ضوين من ال�شركات العاملة فـي جمال الأوراق املالية ،يتم تر�شيحهما من
اجلمعية العمانية للأوراق املالية على �أال تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام.
املــادة ( ) 30
ت�شكل اللجنة ملدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،ويحدد فـي قرار الت�شكيل نائب
للرئي�س و�أمني ل�سر اللجنة ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حال غيابه �أو وجود
مانع يحول دون ممار�سته الخت�صا�صاته ،كما يحدد القرار مكاف�آت وبدل ح�ضور جل�سات
الأع�ضاء و�أمني ال�سر.
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املــادة ( ) 31
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�سها �أو من يحل حمله ،وي�شرتط ل�صحة االجتماع
ح�ضور رئي�سها �أو من يحل حمله وثالثة من �أع�ضائها ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين ،وفـي حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
املــادة ( ) 32
تخت�ص اللجنة بالآتي:
 -1اعتماد ال�سيا�سات العامة لإدارة ال�صندوق.
� - 2ضمان ا�ستخدام �أموال ال�صندوق فـي الأغرا�ض التي �أ�س�س من �أجلها ،وا�ستثمار
�أمواله فـي الأوجه املحددة فـي هذه الالئحة دون تعري�ضه ملخاطر غري حم�سوبة.
 - 3فتح ح�سابات با�سم ال�صندوق لدى امل�صارف التي تودع فيها �أر�صدة ال�صندوق
ومنح التفوي�ضات على هذه احل�سابات نيابة عن ال�صندوق.
� - 4إبرام وثيقة ت�أمني �ضد خماطر �أع�ضاء اللجنة �إذا ارت�أت ذلك.
� - 5إ�صدار التعليمات للم�صارف املودعة فيها مبالغ ال�صندوق ب�سحب الأموال من ح�ساب
ال�صندوق فـي حدود مبالغ العجز لإمتام عملية الت�سوية املالية بني الأع�ضاء.
 - 6متابعة حت�صيل م�ستحقات ال�صندوق لدى الأع�ضاء وغريهم   .
 - 7بيع �أو ت�سييل �أي من �أ�صول ال�صندوق مبا يخدم م�صلحة ال�صندوق.
 - 8االقرتا�ض �أو احل�صول على ت�سهيالت ائتمانية ل�سداد التزامات الت�سويات ب�ضمان
�أ�صول ال�صندوق.
 - 9تقديــم مقرتح ــات لتطوير عمــل ال�صنــدوق ،وعر�ضه ــا على البور�صــة والهيئ ــة
لالعتماد.
 - 10تعيني الك ــادر الوظيفـي امل�ؤهـ ــل وال ــالزم لإدارة ال�صن ــدوق والقيـ ــام بالأعمـ ــال
املرتبطة به.
� - 11سداد امل�صاريف الإدارية لل�صندوق.
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 - 12حتديد املبالغ امل�ستحقة على الأع�ضاء املتخلفني عن �سداد التزاماتهم التي قام
ال�صندوق بتغطيتها نيابة عنهم.
 - 13تعيني مدقق ح�سابات خارجي من املكاتب املعتمدة لدى الهيئة وحتديد �أتعابه.
 - 14مراجعة وتقييم كفاية ر�أ�س مال ال�صندوق فـي �ضوء املخاطر اخلا�صة بكل ع�ضو،
وفقا للمعايري وال�ضوابط التي ت�ضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.
املــادة ( ) 33
يجب على كل ع�ضو االلتزام بالآتي:
 - 1امل�ساهمة فـي ر�أ�س مال ال�صندوق بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة من ر�أ�س ماله
املدفوع ،على �أال تقل عن ( )45.000خم�سة و�أربعني �ألف ريال عماين ،وال تزيد
على ( )135.000مائة وخم�سة وثالثني �ألف ريال عماين.
� - 2إخطار ال�صندوق عند �إعادة هيكلة ر�أ�س مال الع�ضو بالزيادة �أو التخفي�ض ،وتتم
�إعادة احت�ساب امل�ساهمة فـي ال�صندوق على �أ�سا�س امل�ساهمة الأ�صلية وفق البند ()1
من هذه املادة ،غري مت�ضمنة الأرباح املرتاكمة امل�ضافة �إلى ح�ساب م�ساهمته لدى
ال�صندوق.
 - 3عدم املطالبــة با�سرتجــاع ما يزيــد على احلــد الأعلـى للم�ساهمـة الأ�صلية وفقا
للبند ( )1من هذه املادة ،فـي حال جتاوز جمموع امل�ساهمة الأ�صلية والأرباح
املرتاكمة امل�ضافة �إلى ح�ساب م�ساهمته فـي ال�صندوق احلد الأعلى املحدد
للم�ساهمة.
 - 4تقدمي �أي �ضمانات �إ�ضافية �أخرى تقرتحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.
املــادة ( ) 34
�إذا كان املبلغ الذي دفعه ال�صندوق نيابة عن الع�ضو املتخلف وفقا للمادة ( )35من هذه
الالئحة ،ي�ساوي �أو يقل عن قيمة م�ساهمته والأرباح املرتاكمة امل�ستحقة له فـي ال�صندوق،
فيتم خ�صم كامل املبلغ من م�ساهمة الع�ضو بال�صندوق.
�أما �إذا كان املبلغ املدفوع يزيد على قيمة ح�صته فـي ر�أ�س مال ال�صندوق الناجتة عن
م�ساهمته فـي ال�صندوق والأرباح املرتاكمة ،فيحق لل�صندوق اتخاذ الإجراءات الآتية وفقا
للرتتيب الآتي:
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 - 1خ�صم م�ساهمة الع�ضو املتخلف والأرباح املرتاكمة كاملة فـي ال�صندوق.
 - 2متلك ال�صندوق للأوراق املالية التي مت �شرا�ؤها ،والتي مل يقم الع�ضو بدفع قيمتها
وذلك ح�سب البيانات وامل�ستندات التي يقدمها لل�صندوق ،وح�سب الإجراءات التي
ت�ضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.
 - 3خ�صم م�ساهمة ال�شركة والأرباح املرتاكمة كاملة فـي ال�صندوق.
 - 4خ�صم م�ساهمة البور�صة والأرباح املرتاكمة كاملة فـي ال�صندوق.
 - 5خ�صم م�ساهمة بقية �أع�ضاء املقا�صة والأرباح املرتاكمة فـي ال�صندوق بالن�سبة
والتنا�سب.
� - 6أي �ضمانات �إ�ضافية �أخرى تقرتحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.
املــادة ( ) 35
يقوم ال�صندوق ب�إخطار الع�ضو املتخلف عن ال�سداد بحلوله حمله فـي �سداد التزاماته
املرتتبة على تغطية العجز النقدي �أو العجز فـي الأوراق املالية ،ومطالبته بتغطيتها
ل�صالح ال�صندوق خالل مدة �أق�صاها ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم التايل ليوم ال�سداد.
وفـي حال تخلف الع�ضو عن املوعد املحدد لل�سداد ومل يقم العميل بدفع قيمة الأوراق
املالية املحالة �إلى ال�صندوق ،تقوم البور�صة بتكليف �أحد الأع�ضاء ببيع الأوراق املالية
امل�سجلة با�سم ال�صندوق وتوريد ح�صيلة البيع حل�ساب ال�صندوق ،على �أن يتم حتميل
الع�ضو املتخلف �أي فروقات تنتج عن ذلك ل�صالح ال�صندوق ،وتعود لل�صندوق �أي �أرباح
قد تنتج عن عملية البيع وكذلك �أي �أرباح �أو عوائد ت�ستحق للأوراق املالية خالل فرتة
ت�سجيلها با�سم ال�صندوق.
املــادة ( ) 36
فـي احلاالت التي يحل فيها ال�صندوق حمل الع�ضو املتخلف وفقا حلكم املادة ( )35من هذه
الالئحة ،يتحمل الع�ضو املتخلف عن ال�سداد التبعات املالية ،وحت�صل تلك املبالغ ل�صالح
ال�صندوق وفق الآتي:
غرامة الت�أخري = ( * %0.25مبلغ العجز) اثنان ون�صف فـي الألف على �أال تقل الغرامة
عن ( )100مائة ريال عماين ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين.
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الفائدة = (مبلغ العجز * ( * )%15عدد �أيام الت�أخري  ،)365/وعلى الع�ضو �سدادها خالل
مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ املطالبة ،ويرتتب على
الت�أخر فـي ال�سداد خالل هذه املدة زيادة مبلغ املطالبة بن�سبة مقدارها ()%1
واحد باملائة من مبلغ املطالبة الأ�صلي عن كل يوم ت�أخري ،وبحد �أق�صى ()15
خم�سة ع�شر يوما.
املــادة ( ) 37
�إذا مل يلتزم الع�ضو املتخلف ب�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه لل�صندوق فـي املوعد املحدد،
تقوم الهيئة بناء على طلب من ال�صندوق ب�إخطار البور�صة ب�إيقاف الع�ضو عن التداول
حتى �سداد التزاماته ،ولل�صندوق كذلك التن�سيق مع ال�شركة لوقف خدماتها عن الع�ضو
املتخلف.
املــادة ( ) 38
يتم ا�ستثمار �أموال ال�صندوق مبا يحقق املحافظة عليها وتنميتها ،وذلك فـي �أوجه
اال�ستثمار الآتية:
 - 1الودائع امل�صرفية داخل �سلطنة عمان.
 - 2ال�سنـ ــدات وال�صكوك احلكومية �أو �أي �أدوات دين حكومية مدرجة فـي البور�صة.
ويتم اتخاذ قرار اال�ستثمار من قبل اللجنة بعد ا�ستعرا�ض البدائل املنا�سبة املتاحة� ،أخذا
فـي االعتبار عن�صري ال�سيولة واملخاطرة ب�صفة �أ�سا�سية عند االختيار من بني البدائل
املتاحة ،ومراعاة �ضمان وجود ال�سيولة الكافية فـي ال�صندوق ل�سداد �أي مطالبة ترد �إليه.
املــادة ( ) 39
تعد قوائم مالية لل�صندوق م�ستقلة عن ح�سابات ال�شركة ،ويتم تدقيقها من قبل مراقب
ح�سابات خارجي.
املــادة ( ) 40
تبد�أ ال�سنة املالية لل�صندوق فـي الأول من يناير وتنتهي فـي  31من دي�سمرب من كل عام.
املــادة ( ) 41
يتم فـي نهاية كل �سنة مالية توزيع العائد ب�إ�ضافته �إلى م�ساهمات الأع�ضاء فـي ر�أ�س مال
ال�صندوق مبا يتنا�سب مع احل�ص�ص النقدية لكل ع�ضو بالن�سبة لإجمايل امل�ساهمات فـي
ال�صندوق.
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املــادة ( ) 42
يحق للع�ضو ت�سلم �صافـي حقوقه من ال�صندوق خالل ( )90ت�سعني يوما من تاريخ �إلغاء
الرتخي�ص من الهيئة ،بعد تقدميه ما يفيد عدم وجود التزامات مالية عليه جتاه عمالئه
اخلا�صة بن�شاط الو�ساطة �أو ل�صالح الهيئة �أو البور�صة �أو ال�شركة �أو اجلمعية العمانية
للأوراق املالية ،وذلك من مدقق احل�سابات اخلارجي لل�شركة �أو �أي مدقق ح�سابات خارجي
من املكاتب املعتمدة للهيئة.
الف�صل ال�ساد�س
حتويل ملكية الأوراق املالية امل�ستثناة من نظام التداول
املــادة ( ) 43
تتولى ال�شركة حتويل ملكية الأوراق املالية للعمليات الآتية امل�ستثناة من التداول:
 - ١التحويالت الإرثية.
 - ٢التحويالت العائلية.
 - ٣التحويالت بني احل�سابات التي تعود لذات ال�شخ�ص.
 - ٤التحويالت الداخلية.
 - ٥حتويالت اتفاقيات �إعادة ال�شراء (.)REPO
 - ٦حتويالت �شهادات الإيداع الدولية (.)ADR\GDR
 - ٧حتويالت الإدراج امل�شرتك.
 - ٨التحويالت اخلا�صة بتنفيذ الأحكام الق�ضائية.
 - ٩التحويالت اخلا�صة بق�سمة الأوراق املالية ذات امللكية امل�شرتكة.
 - ١٠التحويالت اخلا�صة بت�صحيح �أخطاء االكتتاب.
 - ١١التحويالت اخلا�صة بهبة الأوراق املالية �إلى اجلهات اخلريية �أو االجتماعية
امل�سجلة لدى اجلهات الر�سمية.
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 - ١٢التحويالت اخلا�صة بالو�صية بالأوراق املالية.
 - ١٣التحويالت املرتتبة على االندماج.
 - ١٤التحويالت املرتتبة على �أخطاء دمج ح�سابات امل�ساهمني.
 - ١٥التحويالت املرتتبة على ت�صحيح ك�سور الأوراق املالية.
 - ١٦التحويالت اخلا�صة ب�صفقات ال�شراء االختيارية.
 - ١٧التحويالت اخلا�صة بالت�أكيد املت�أخر للحافظ الأمني.
 - ١٨التحويالت اخلا�صة بال�صفقات املرفو�ضة فـي احل�ساب املخ�ص�ص ملعاجلة ال�صفقات.
 - ١٩التحويالت اخلا�صة ب�صفقات املبادلة.
� - ٢٠أي حتويالت �أخرى يتم تنفيذها خارج نظام التداول� ،شريطة موافقة الهيئة
عليها.
ويجري التحويل وفق الإجراءات التي ت�ضعها ال�شركة ،على �أن حتدد بها البيانات
وامل�ستندات الالزم تقدميها لإمتام عملية التحويل.
املــادة ( ) 44
ال يجوز حتويل ملكية الأوراق املالية فـي التحويالت املن�صو�ص عليها فـي املادة ()43
من هذه الالئحة� ،إال بعد التثبت من ملكية الأوراق املالية املراد حتويلها ومن قابليتها
للتحويل.
املــادة ( ) 45
ال يرتتب على التحويالت املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة� ،أي ت�سويات
مالية مع ال�شركة ،وتتحمل �أطراف التحويل فيما بينها م�س�ؤولية ت�سوية �أي التزامات
مالية� ،إن وجدت ،وت�ستثنى من ذلك التحويالت اخلا�صة ب�صفقات ال�شراء االختيارية.
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املــادة ( ) 46
يق�صد بالتحويالت الإرثية امل�شار �إليها فـي املادة ( )42من هذه الالئحة ،حتويل ملكية
الأوراق املالية من املتوفـى �إلى ورثته ال�شرعيني ح�سب احل�ص�ص الإرثية الواردة فـي وثيقة
ح�صر الورثة ،على �أن تقدم من �أ�صحابها �أو من ميثلهم قانونا.
املــادة ( ) 47
ال يجوز حتويل الأوراق املالية من ح�ساب املورث �إلى ح�ساب م�شرتك �إال فـي حال تعذر
فتح ح�سابات �شخ�صية جديدة للورثة ،ويقت�صر التعامل باحل�ساب امل�شرتك على عمليات
البيع ،وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة مقدارها ن�سبة ( )0.0003ثالثة
من ع�شرة �آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية التي �آلت �إلى الورثة وت�ؤخذ من طرف
واحد فقط من الورثة ،على �أال تقل عن ريال عماين واحد لكل عملية حتويل.
املــادة ( ) 48
يق�صد بالتحويالت العائلية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي
تنح�صر فـي حتويل ملكية الأوراق املالية ما بني الأب والأم والأوالد والزوج والزوجة.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0.0003ثالثة
من ع�شرة �آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وت�ؤخذ من كل طرف ،على �أال تقل عن
ريالني عمانيني لكل عملية حتويل.
املــادة ( ) 49
يق�صد بالتحويالت بني احل�سابات التي تعود لذات ال�شخ�ص امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات
امل�ساهمني وح�ساباتهم حتت �إدارة العهدة لدى ال�شركات امل�س�ؤولة عن �إدارة ح�سابات
العهدة ،وما بني ح�سابات امل�ساهم امل�سجلة حتت ح�ساب احلافظ الأمني وا�سمه ال�شخ�صي
والتحويالت التي تتم بني �أمناء احلفظ� ،شريطة �أن يكون احلافظ الأمني مرخ�صا من
الهيئة ،وما بني احل�سابات التي تعود لذات ال�شخ�ص.
املــادة ( ) 50
لأغرا�ض تطبيق املادة ( )49من هذه الالئحة ،ت�سدد فـي مقابل التحويالت التي تعود
لذات ال�شخ�ص عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0001واحد من ع�شرة �آالف ريال عماين من
القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،على �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية ،وال تزيد على
( )50خم�سني رياال عمانيا عن كل عملية حتويل.
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وفـي احلاالت التي يتم فيها تقدمي �أكرث من طلب لذات ال�شخ�ص فـي نف�س اليوم لتحويل
ملكية الأوراق املالية ما بني ح�ساباته ،حت�سب العمولة على �أ�سا�س حتويل واحد فقط.
املــادة ( ) 51
يق�صد بالتحويالت الداخلية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت
التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية بني امل�ؤ�س�سة الفردية �أو �شركة ال�شخ�ص الواحد
ومالكها.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0003ثالثة من ع�شرة �آالف
ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،على �أال تقل عن ريالني عمانيني ،وبحد
�أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل عملية ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب.
املــادة ( ) 52
يق�صد بتحويالت اتفاقيات �إعادة ال�شراء امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة،
التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية �سندات التنمية احلكومية �أو ال�صكوك التي ت�صدرها
احلكومة �أو �أذونات اخلزانة �أو �أي منتجات �أخرى يقبلها البنك املركزي العماين ،وذلك من
و�إلى ح�سابات امل�صارف ونوافذها الإ�سالمية �أو امل�صارف الإ�سالمية واخلا�صة باتفاقيات
�إعادة ال�شراء.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة مببلغ وقدره ( )50خم�سون
رياال عمانيا ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية.
املــادة ( ) 53
يق�صد بتحويالت �شهادات الإيداع الدولية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة،
التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من و�إلى ح�ساب اجلهة التي تدير
عمليات تداول �شهادات الإيداع الدولية.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,00025اثنان ون�صف من
ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب،
على �أال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين
عن كل عملية.
املــادة ( ) 54
يق�صد بتحويالت الإدراج امل�شرتك امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت
التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من و�إلى ح�سابات الإدراج امل�شرتك ،وت�سدد فـي
مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة ح�سب اتفاقية الإدراج.
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املــادة ( ) ٥٥
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بتنفيذ الأحكام الق�ضائية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه
الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية بناء على �أمر قا�ضي التنفيذ
من ح�ساب املنفذ �ضده �إلى ح�ساب طالب التنفيذ ،وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة
لل�شركة بن�سبة ( )0,001واحد من الألف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من
طالب التنفيذ على �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل عملية.
املــادة ( ) ٥٦
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بق�سمة الأوراق املالية ذات امللكية امل�شرتكة امل�شار �إليها فـي املادة
( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من احل�سابات
ذات امللكية امل�شرتكة �إلى احل�سابات ال�شخ�صية للم�ساهمني.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة وهي ن�سبة ( )0,0003ثالثة
من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب،
على �أال تقل عن ( )2ريالني عمانيني ،وبحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل
عملية.
املــادة ( ) ٥٧
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بت�صحيح �أخطاء االكتتابات امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي حتويل ملكية الأوراق املالية لأغرا�ض ت�صحيح
�أخطاء عملية االكتتابات ،وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة
( )0,0001واحد من ع�شرة �آالف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ
من مقدم الطلب على �أال تقل عن ( )10ع�شرة رياالت عمانية ،وبحد �أق�صى ( )50خم�سون
رياال عمانيا عن كل عملية.
املــادة ( ) ٥٨
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بهبة الأوراق املالية �إلى اجلهات اخلريية �أو االجتماعية
امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق
املالية من ح�سابات امل�ساهمني �إلى ح�سابات اجلهات اخلريية �أو االجتماعية املرخ�صة لدى
اجلهات الر�سمية.
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املــادة ( ) ٥٩
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بالو�صية بالأوراق املالية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه
الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية من ح�سابات امل�ساهمني �إلى
ح�سابات املحال �إليهم ح�سب الو�صية املعتمدة من اجلهة املعنية.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,001واحد من الألف من
القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،وت�ؤخذ من املو�صى له ،على �أال تقل عن ( )5خم�سة رياالت
عمانية عن كل عملية.
املــادة ( ) ٦٠
يق�صد بالتحويالت املرتتبة على االندماج امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة
التحويالت التي تنح�صر فـي حتويل ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات ال�شركات
املندجمة �أو ال�شركات الناجتة عن االندماج.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0001واحد من ع�شرة �آالف
ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،بحد �أدنى ( )10ع�شرة رياالت عمانية،
وحد �أق�صى ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب.
املــادة ( ) ٦١
يق�صد بالتحويالت املرتتبة على �أخطاء دمج ح�سابات امل�ساهمني امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني احل�سابات
املندجمة مع احل�سابات الداجمة باخلط�أ.
املــادة ( ) ٦٢
يق�صد بالتحويالت املرتتبة على ت�صحيح ك�سور الأوراق املالية امل�شار �إليها فـي املادة ()43
من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات
الك�سور امل�سجلة با�سم امل�صدر وح�سابات امل�ساهمني امل�ستحقني.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت العمولة املقررة لل�شركة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت
عمانية عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من ال�شركة امل�صدرة.
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املــادة ( ) ٦٣
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة ب�صفقات ال�شراء االختيارية امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من
هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم بني ح�سابات
امل�ساهمني البائعني وح�ساب املعاجلة لتغطية العجز فـي ر�صيد الأوراق املالية.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة وهي العمولة ذاتها املقررة على عمليات
التداول فـي البور�صة ،وت�ؤخذ من الأع�ضاء �أطراف ال�صفقة.
املــادة ( ) ٦٤
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بالت�أكيد املت�أخر للحافظ الأمني امل�شار �إليها فـي املادة ()43
من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتم من و�إلى
ح�سابات م�ساهمي احلافظ الأمني وع�ضو املقا�صة الناجتة عن قبول ال�صفقات املرفو�ضة
�سابقا.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
للم�ساهم والورقة املالية عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من احلافظ الأمني.
املــادة ( ) ٦٥
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة بال�صفقات املرفو�ضة فـي احل�ساب املخ�ص�ص ملعاجلة ال�صفقات
امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة ،التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق
املالية التي تتم من و�إلى ح�ساب املعاجلة اخلا�ص بال�صفقات املرفو�ضة �إلى ح�ساب حمفظة
الع�ضو.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة مقدارها ( )10ع�شرة رياالت عمانية
لل�شركة امل�صدرة عن كل عملية حتويل ،وت�ؤخذ من الع�ضو.
املــادة ( ) ٦٦
يق�صد بالتحويالت اخلا�صة ب�صفقات املبادلة امل�شار �إليها فـي املادة ( )43من هذه الالئحة،
التحويالت التي تنح�صر فـي ملكية الأوراق املالية التي تتطلب طبيعتها �أن ي�سبق تنفيذها
اتفاق بني طرفني على مبادلة ورقة مالية مدرجة فـي البور�صة ب�أخرى مدرجة.
وت�سدد فـي مقابل هذه التحويالت عمولة لل�شركة بن�سبة ( )0,0005خم�سة من ع�شرة
�آالف من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ،بحد �أدنى ( )1ريال عماين عن كل عملية حتويل
من كل طرف ،وت�ؤخذ من مقدم الطلب.

