
اجلريدة الر�سمية العدد )1002(

الهيئة العامة ل�سوق املال

قــــرار 

رقـم 2013/1

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية 

ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ،

واإلـى املر�ســوم ال�سلطانـــي رقــم 98/82 بتاأ�سيـ�س �سركــة م�سقــط للإيـداع وت�سجيـل الأوراق 

املالية ،

واإىل اللئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ،

واإىل لئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية ال�سادرة بالقرار رقم 2011/5 ، 

واإىل قرار جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ 12 دي�سمرب 2012م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

جترى التعديلت املرفقة على لئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :  5  من ربيع الثاين 1434هـ

املـوافــــق : 16 من فربايــــــــــر 2013م

                                                                         يحيـى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابـري 

                                                                        رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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تعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية

اأوال : ي�ستبدل بن�س املادة )18( من لئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية امل�سار اإليها ، الن�س 

الآتي : 

 )5( ومقداره  مبلغا  ال�سفقة  تعليق  فـي  املت�سبب  الع�سو  من  ال�سركة  تتقا�سى 

خم�سة ريالت عمانية للورقة املالية الواحدة وبحد اأق�سى )500( خم�سمائة ريال 

 )  T ( عماين عن كل �سفقة معلقة وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول

وحتى تاريخ ت�سحيح اأ�سباب تعليق ال�سفقة .

ثانيـا : ي�ستبـدل بنـ�س البـند )2( من املــــادة )42( ، البنــــد )2( من املـــــادة )43( ، البنـــد )2( 

من املــــادة )45( ، البندين )1و2( من املــــادة )46( ، البند )2( من املــادة )49( ، البند 

)2( من املادة )50( ، البند )2( من املادة )53( من لئحة تنظيم املقا�سة والت�سوية 

امل�سار اإليها ، الن�سو�س الآتية : 

البند )2( من املادة )42(

ت�سدد فـي مقابل هذه التحويلت العمولة املقررة لل�سركة وهي ن�سبة )0.0001( واحد من 

 )2( عن  تقل  ل  اأن  على   ، املالية  للأوراق  ال�سوقية  القيمة  من  عماين  ريال  اآلف  ع�سرة 

ريالني عمانيني وبحد اأق�سى )50( خم�سون ريال عمانيا عن كل عملية .

البند )2( من املادة )43(

ثلثة   )0.0003( ن�سبة  وهي  لل�سركة  املقررة  التحويلت العمولة  هذه  مقابل  فـي  ت�سدد 

من ع�سرة اآلف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية ، على اأن ل تقل عن )2( 

ريالني عمانيني وبحد اأق�سى )50( خم�سون ريال عمانيا عن كل عملية .

البند )2( من املادة )45(

اثنان  ن�سبة )0.00025(  لل�سركة وهي  املقررة  العمولة  التحويلت  فـي مقابل هذه  ت�سدد 

ون�سف من ع�سرة اآلف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وتوؤخذ من مقدم 

الطلب وعلى اأن ل تقل عن )10( ع�سرة ريالت عمانية ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال  

عماين عن كل عملية .
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البندان )1و2( من املادة )46( 

1 - تنح�ســر هذه التحويــلت فـي حتويــل ملكيــة الأوراق املاليــة ما بيــن ح�سابــات امل�ساهـــم 

امل�سجلــة حتت ح�سـاب احلافــظ الأميـن وا�سمــه ال�سخ�سـي والتحويــلت التي تتم بني 

اأمناء احلفظ �سريطة اأن يكون احلافظ الأمني مرخ�سا من الهيئة .

2 - ت�سدد فـي مقابل هذه التحويلت العمولة املقررة لل�سركة وهي ن�سبة )0.0001( واحد 

مقدم  من  وتوؤخذ  املالية  للأوراق  ال�سوقية  القيمة  من  عماين  ريال  اآلف  ع�سرة  من 

الطلـب وعلـى اأن ل تقـل عـن )10( ع�ســرة ريــالت عمانيـــة وبحـد اأق�سـى )50( خم�ســون 

ريال عمانيا عن كل عملية .

البند )2( من املادة )49( 

ثلثة   )0.0003( ن�سبة  وهي  لل�سركة  املقررة  العمولة  التحويلت  هذه  مقابل  فـي  ت�سدد 

من ع�سرة اآلف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وتوؤخذ من مقدم الطلب 

وعلى اأن ل تقل عن )2( ريالني عمانيني وبحد اأق�سى )50( خم�سون ريال عمانيا عن كل 

عملية .

البند )2( من املادة )50( 

من  واحد   )0.0001( بن�سبة  لل�سركة  املقررة  العمولة  التحويلت  هذه  مقابل  فـي  ت�سدد 

ع�سرة اآلف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية وتوؤخذ من مقدم الطلب على 

اأن ل تقل عن )10( ع�سرة ريالت عمانية وبحد اأق�سى )50( خم�سون ريال عمانيا عن كل 

عملية .

البند )2( من املادة )53( 

ت�سدد فـي مقابل هذه التحويلت العمولة املقررة لل�سركة وهي ن�سبة )0.0001( واحد من 

ع�سرة اآلف ريال عماين من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية بحد اأدنى )10( ع�سرة ريالت 

عمانية وبحد اأق�سى )50( خم�سون ريال عمانيا عن كل عملية .
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ثالثـــا : ي�ستبدل بعبارة " )20( ع�سرين ريال " الواردة فـي املادة )11( عبارة " )10( ع�سرة 

ريالت " ، و بعبارة " )0.0005( خم�سة من ع�سرة اآلف " الواردة فـي البند )2( 

من املادة )41( عبارة " )0.0003( ثلثة من ع�سرة اآلف " ، من لئحة تنظيم 

املقا�سة والت�سوية امل�سار اإليها .

رابعـــا : ي�سـاف بندان جديدان قبـل الفقرة الأخيــرة من املــادة )38( من لئحة تنظيم 

املقا�سة والت�سوية امل�سار اإليها ، يكون ن�ساهما الآتي : 

16 - التحويلت املرتتبة على اأخطاء دمج ح�سابات امل�ساهمني .

17 - التحويلت املرتتبة على ت�سحيح ك�سور الأوراق املالية .


