Trust & Security ثقة وأمان

تأسيس شركة
مسقط للمقاصة واإليداع
شركة مسقط للمقاصة وااليداع (ش.م.ع.م) هي شركة مساهمة عمانية مقفلة
تأسست وفقا للمرسوم السلطاني رقم ( )98/82الصادر بتاريخ  25نوفمبر 1998
وقد جاء تأسيس هذه الشركة ضمن الخطوات التي اتخذتها حكومة سلطنة
عمان إلعادة هيكلة قطاع سوق رأس المال بهدف الفصل بين الجهات الرقابية
والجهات التنفيذية وذلك بتأسيس الهيئة العامة لسوق المال التي تتولى
الرقابة على سوق مسقط لألوراق المالية ،وشركة مسقط للمقاصة وااليداع،
والشركات المدرجة بالسوق ،والشركات العاملة في مجال األوراق المالية.
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الخطط
المستقبلية

رؤيتنا

الرؤية
و الهدف

• تطبيق أحدث األنظمة والبرامج العالمية.
• اتباع احدث المعايير والتطبيقات العالمية المعمول
بها في مجاالت اإليداع و التقاص والتسوية.
• استخدام أحدث االساليب التكنولوجية المطبقة في هذا المجال.

• مواءمة وتطوير البرامج واألنظمة المعمول بها بما يتوافق مع
األسس والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
• العمل مع الجهات المعنية في تبادل البيانات األساسية مثل األحوال
المدنية ،ووزارة التجارة ،والبنوك ،والمحاكم لضمان جودة الخدمة.

• تقديم الخدمات بأسرع ،وأسهل الطرق ،وبأقل
التكاليف على المساهمين ،والمتعاملين.

• إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ الخدمات وأتمتتها
بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو منظومة
حكومية إلكترونية متكاملة.

أهدافنا
• تبسيط اإلجراءات.
• ضمان سالمة العمل وانتظامه لزيادة ثقة المساهمين
لالستثمار بالسوق المالي العماني.
• العمل مع الجهات الرقابية والتشريعية لتوفير
المعلومات والبيانات بالسرعة والدقة المطلوبة.
• تطوير إجراءات التسويات وعمليات توزيعات األرباح.
• المساهمة في بناء مركز إيداع ذو كفاءة عالية لألوراق
المالية المدرجة بالسوق المالي العماني وتشجيع اإلدراجات
المشتركة مع األسواق األخرى حسب دور الشركة.
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• استحداث آليات عمل جديدة توفر الجهد والوقت على العمالء
بتوفير سبل التواصل اإللكترونية .

رأس المال المصرح به

حقوق المساهمين

 %60سوق مسقط لألوراق المالية
 %40البنوك والشركات العاملة
في مجال األوراق المالية

 5مليون
ر.ع
البنوك والشركات العاملة
في مجال األوراق المالية

رأس المال المصدر

 7مليون
ر.ع

عدد األسهم

 3مليون
ر.ع

%40
 1ريال
عماني

%60
سوق مسقط
لألوراق المالية

القيمة اإلسمية
للسهم الواحد

رأس مال
شركة مسقط للمقاصة واإليداع
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أهم األحداث
الزام الحصول على رقم
مساهم قبل االكتتاب

اصدار مرسوم سلطاني

توزيع األرباح مباشرة في

تأسيس صندوق ضمان

بتأسيس شركة مسقط لإليداع

الحسابات البنكية

التسويات

وتسجيل األوراق المالية
هيكلة قطاع سوق رأس المال
(هيئة  -سوق  -إيدراع )

تسجيل عمليات إعادة

تسجيل السندات الحكومية

الشراء REPO

خدمة إدارة الجمعيات

عضوية منظمة AMEDA

بدء خدمات توزيع األرباح والفوائد
تأسيس دائرة اإليداع

بدء أعمال الشركة

تقديم خدمات وكيل

المركزي بالسوق

في  1فبراير

حملة السندات

1993

1999

تأسيس صندوق أمانات المساهمين
تدشين الموقع االلكتروني

إستحداث لجنة لتحديث
البيانات

1998
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2000

2004

2002
2003

2005

نقل مهام المقاصة
والتسوية من السوق
للشركة

تدشين النسخة الثالثة
للموقع االلكتروني

عضوية منظمة ANNA
والعمل كمركز الترقيم
الوطني ألرقام التعريف
ISIN

خدمة فتح حساب مستثمر
بالتصديق اإللكتروني
خدمة تعديل بيانات المساهم
بالتصديق اإللكتروني

تدشين مركز االتصاالت

نقل حساب التسوية
للبنك المركزي

تعديل الئحة

تدشين النسخة الثانية
للموقع االلكتروني

المقاصة والتسوية

الربط بنظام التسويات
النقدية RTGS
تدشين نظام التفويض
المسبق للتداول
Authorization

تدشين نظام متابعة
العقود الغير مكتملة
والبيع المكشوف

االدراج المشترك
مع سوق ابوظبي

استخدام نظام ACH
للتحويالت المالية
لتوزيعات االرباح

والتقاص الجديد  UCSDمن

تطبيق المرحلة الثانية من
نظام اإليداع والتقاص الجديد
انشاء دائرة الدراسات والعالقات
الخارجية

ادراج أول صكوك

تطبيق نظام

ادراج أول صك بالدوالر

الصفقات العالقة

2010

2008
2006

تطبيق نظام اإليداع
شركة أتوس الفرنسية ATOS

تغيير اسم الشركة
تقديم خدمات الكترونية
للحافظ األمين

تدشين تطبيق الهاتف النقال

2009

2011

2016

2013
2014

2017

5

عضوية المنظمات
العربية والدولية

منظمات

ادراج
مشترك

مذكرة
تفاهم

6

دور شركة مسقط
للمقاصة وااليداع
بالنسبة لـ

الوسطاء

المقرضين

الحافظ األمين

الشركات العاملة
في مجال األوراق المالية

المساهمين االفراد
و االعتباريين

البنك المركزي

سوق مسقط لألوراق المالية

الجهات القضائية

الشركات المصدرة

الهيئة العامة لسوق المال
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دور اإليداع والتقاص بالنسبة للمساهم
في سوق األوراق المالية
متابعة محفظة
المساهم

تسجيل األوراق
المالية وحفظها

 الرسائل النصية الموقع االلكتروني تحديث بياناتي الشخصية تطبيق الهاتف الذكي -تقارير وكشوفات

حساب مساهم

تسجيل نقل ملكية
األوراق المالية

رهن األوراق
المالية للحصول
على تسهيالت
مصرفية

التداول
اإلرث
الهبة
غيرها

تسجيل وعرض نتائج
شؤون الشركات
 أسهم مجانية عوائد نقدية حفظ المستحقات الماليةفي صندوق االمانات ان لم
يتم استالمها ألي سبب
 تخفيض رأس المال -حق األفضلية

8

المساهم

الحجز على األوراق
المالية بأوامر الجهات
القضائية والتشريعية

دور اإليداع و التقاص
المركزي في دورة حياة
الشركات المدرجة

تأسيس  /اكتتاب

 .الغاء االدراج وشطب السجل
 .تغيير الشكل القانوني
 .خدمة توزيعات العوائد النقدية
 .حفظ حقوق المرتهن  /الورثة  /المحاكم والجهات القضائية
 .إيداع المبالغ الغير مستلمة من قبل المساهم لصندوق االمانات
في مسقط للمقاصة وااليداع

حل وتصفية
(تصفية  -دمج شركة -
تحويل الشكل القانوني،
الخ)

 .تسجيل نتائج االكتتاب واالدراج في اإليداع وبالتالي
يمكن تداولها في سوق األوراق المالية
 .تسجيلها ضمن القطاع (مالي  -صناعي  -خدمي)
 .إدارة االكتتاب االولي  -الربط مع البنوك
 .حجز أسهم التأسيس
 .حفظ سجالت المساهمين وبياناتهم

جمعية عمومية عادية
(سنوية) وغير عادية

 .خدمة إدارة الجمعيات
 .احتساب النصاب
وعملية التصويت

 .تسجيل العمليات الرأسمالية
 .تحديث سجالت المساهمين
 .حفظ حقوق المساهمين
 .خدمة توزيع األرباح النقدية
 .تنعكس على عدد األوراق المالية المتداولة في سوق
مسقط لألوراق المالية
 .حفظ حقوق المرتهن  /الورثة  /المحاكم والجهات القضائية
.إيداع المبالغ الغير مستلمة من
قبل المساهم لصندوق االمانات
شؤون الشركات
في مسقط للمقاصة وااليداع
 .حفظ نسب التملك والتأكد من
( إعادة هيكلة رأس المال
عدم تجاوزها

 توزيعات األرباح النقدية والسهمية -حقوق األفضلية وتداولها)
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دور اإليداع والتقاص
بالنسبة لــ

الوسطاء

العمل بخاصية تمكين الوسطاء باالحتفاظ
باألوراق المالية المشتراة لحين االنتهاء من
فترة التسوية وتوفير خاصية حجز األوراق
المالية قبل البيع
توفير االليات المناسبة للوسطاء لتقليل
المخاطر عليهم من خالل الحصول على
البيانات والمعلومات في األوقات المناسبة

تنفيذ تحويالت عمليات
شهادات اإليداع الدولية
GDR

طباعة التقارير الخاصة
بعمالء الوسيط

إمكانية الحصول على
تأكيد عن حركة وأرصدة
العمالء

تحويل األوراق المالية من وإلى حسابات العهدة
تزويد الوسطاء بالتقارير المتعلقة بالتداول اليومي
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الحافظ األمين

دور اإليداع والتقاص
المركزي بالنسبة
للبنك المركزي

توفير بيانات
مساهمي السندات
والصكوك
الحكومية

تحويالت اعادة شراء
سندات التنمية
الحكومية للبنوك
مع البنك المركزي
REPO

توفير بيانات
تملك البنوك في
األوراق المالية
المدرجة
توفير البيانات الالزمة
عن المساهمين
بالبنوك

تنفيذ عمليات
توزيعات الفوائد /
العوائد للسندات
والصكوك الحكومية
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دور اإليداع والتقاص
بالنسبة للمقرضين

توفير البيانات
والتقارير المتعلقة
باألوراق المالية
المرهونة

وضع /رفع شارة
الرهن للمرتهنين

تدقيق ومتابعة
استالم مستحقات
الراهن والمرتهن
النقدية والسهمية
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دور اإليداع والتقاص بالنسبة
للمحاكم و الجهات القضائية

تدقيق ومتابعة
استالم المستفيد
للمستحقات
النقدية والسهمية

حجز /رفع الحجز
عن األوراق المالية
حسب األوامر
القضائية
تزويد الجهات
بالبيانات
والمعلومات
المتعلقة
بأعمالهم

التحويل االلكتروني
للتوزيعات النقدية
الى الحساب
البنكي للمحكمة /
الجهات الرقابية
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دور اإليداع والتقاص بالنسبة
للهيئة العامة لسوق المال
وسوق مسقط لألوراق المالية
تبادل البيانات األساسية للتداول
مع سوق مسقط لألوراق المالية

ضبط عمليات االستثمار
األجنبي ونسبته في
الشركة الواحدة

حجز األسهم بأمر الهيئة
العامة لسوق المال
العمل بشكل تكاملي لخدمة
جميع مؤسسات القطاع

الربط بين نظام التداول
بالسوق وأنظمة الشركة

توفير تقارير الملكية
وكشوفات الحسابات
ونسب التملك والتعامالت
ألغراض الرقابة

14

توفير التقارير
الدورية واإلحصاءات

ضبط نسب تملك
المساهمين

اإلفصاح اليومي عن كبار
المتعاملين (المالكين لـ  %1وأكثر)

جميع األوراق المالية مسجلة
الكترونيا وال توجد شهادات
ملكية مطبوعة
جميع األوراق المالية
المدرجة قابلة للنقل والتداول
ماعدا المرهونة  /المحجوزة

جميع الممتلكات مسجلة في الحساب
الخاص بالمساهم ،ويستطيع متابعة
ممتلكاته بشكل تجميعي ومفصل

حقائق
عــامة

تتبع اإليداع معيار تسجيل
الملكية على مستوى
حسابات المساهمين

يحق لألفراد فتح الحسابات
المباشرة وال يحق للمساهم الفرد
الحصول على أكثر من حساب واحد

يدير اإليداع صندوق أمانات
المستثمرين بالتنسيق
مع الهيئة العامة لسوق
المال ،لضمان إعادة األموال
والحقوق الغير مستلمة من
قبل المساهمين.

يعتبر اإليداع هو المركز الوطني
للترميز واصدار ارقام اآليزن
ISIN Codes
حساب التسوية النقدي لدى
البنك المركزي العماني
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خدمات تطبيق الهاتف الذكي
التطبيق يستهدف شريحة المساهمين واطالعهم
على استثماراتهم من األوراق المالية.التطبيق يمكن
المستثمر:
 االطالع على محفظة األوراق المالية و قيمتها. كشف حساب المساهم وحركة األسهم. تقارير مبالغ األرباح المستلمة والغير مستلمة تقارير األوراق المالية المرهونة و المحجوزة كشف األسهم حسب الحسابات الفرعية (الوسيط). -أخبار متعلقة بسوق المال

www.mcd.gov.om
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خدمات الموقع اإللكتروني
 تقارير وإحصائيات خدمة البحث عن رقم المساهم خدمة فتح حساب مساهم جديد (باستخدام التصديق االلكتروني) خدمات المساهمين (األفراد  /اإلعتباريين) كشف حساب المساهم وحركة األسهم. تقارير مبالغ األرباح والمبالغ الغير مستلمه من صندوقأمانات المستثمرين
 تقارير الرهن واألسهم المفوضة لدى الوسيط. خدمات الشركات المصدرة قائمة المساهمين تقارير توزيعات األرباح طباعة الدعوات باإلضافة الى مجموعة من الخدمات االلكترونية والتقارير التيتخدم الوسطاء والمقرضين والحافظ األمين والبنك المركزي
وغيرها من المؤسسات العاملة بقطاع سوق المال بالسلطنة

MCD Mobile App:
The application targets investors
keeping them online with their
investments in the securities market.
- Investor’s portfolio (daily updated
value)
- Statement of Account and Securities
movement report
- Dividends distribution reports (paid/
unpaid)
- Pledged/restricted securities
- Broker wise securities statement
- Capital Market News

www.mcd.gov.om

MCD Website:
Website Services:
- Reports and statistics
- Search your investor number
- Opening a new investor account (PKI enabled)
Investor services:
- Investor’s portfolio (daily updated value)
- Statement of Account and Securities movement report
- Dividends distribution reports (paid/unpaid)
- Pledged/restricted securities
- Broker wise securities statement
Issuer Services:
- Shareholders list
- Shareholders Dividend distribution list
- AGM invitation list printing
There are a number of other online services serving
brokers, lenders, custodians, CBO and other Capital
market related entities.
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Securities are in the
dematerialized form.
All listed securities
can be traded and/
or transferred unless
blocked/pledged

All accounts are
created on the end
beneficial owner
level

Facts

All securities held by the
investor could be viewed in
high-level and/or broker wise

Every Investor may have one
main account only
MCD manages the
Investor’s unclaimed fund,
safeguarding all unclaimed
cash distributions by the
investor

MCD is the sole NNA certified
centre to issue ISINs, CFIs, FISNs
for all listed securities in the
market
The Cash settlement account is
with the Central Bank of Oman
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MCD’s Role for MSM
and CMA
Exchange of basic
trade related data
with Muscat Securities
Market

Foreign investment and
ownership percentage control
for every listed security

Blocking Securities
in favor of CMA
work in an integrated manner
to serve all sector institutions

Shareholder Ownership
percentage control
Market Trading system and
MCD’s systems are linked

Ownership reports,
statements of accounts,
and all transactions
related to surveillance.
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Daily disclosure of the %1 and
above traders in the market
Periodic bulletins
and statistics

MCD’s Role for Courts and
judicial authorities

Audit and
follow-up
corporate
actions’
distributions
in favor of the
beneficiary

Blocking /
unblocking
securities Based
on judicial
orders
Electronic transfer
of cash dividends
to the bank
account of the
court / regulatory
body.

Responding to
inquiries to help
with judicial
judgments,
investigations
and others.
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MCD’s Role Lenders
Pledge and
Release of
securities in
favor of the
lenders

Reports and
Statistics

Audit and
follow-up
corporate
actions’
distributions
in favor of the
lenders
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MCD’s Role for CBO

Banks ownership
details in the
securities market
List of
shareholders
in the Banks

REPO

Shareholder list
of Bonds and
Sukuk

Cash /Interest
distributions of
sukuk and bond
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MCD’s Role for
Brokers
GDR operations

Reports and Statistcs

Providing them with
the movements and
balances of securities
owned of by their
customers

Enabling Brokers to keep the shares
purchased through them to ensure
payment of the value of these securities,
as well as the shares to be sold And
provide the broker with the ability to
hold the securities before selling them
Reducing broker risk by providing
online information about shareholders
Transfer securities From/To Trust accounts
Provide daily reports and statistics

Custodians
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MCD’s Role in the
life cycle of listed
companies

IPO / Listing

.Registering listed companies and shareholders list of IPOs,
so they could be traded in the market
.Facilitating IPOs – linking with Collection banks
.Blocking Founder securities
.Registering the Category of the listed companies sector
wise (Financial, Industrial, Services)
.Safekeeping shareholders securities ownership and details

AGMs /EGMs

. AGM management service
. Quorum and Voting computation

.Delisting / canceling the issuer from the listed companies list
.Safekeeping shareholders securities ownership and details
.Distribution of financial dues
.Reflecting on the number of securities traded in the market
.Cash distribution service resulting from these corporate actions
.Safeguarding the rights of lenders / inheritors / court Unclaimed Fund
.Making sure the ownership percentages are not crossed
.Depositing all unclaimed cash distribution to MCD’s Unclaimed fund – Mandatory)

Closing / delisting
(capital reduction,
liquidation, Merge,
Changing legal
structure)

.Corporate Action processing and registration
.Updating Shareholders positions
.Cash dividends distribution service
.Reflects on the no of securities available for trading
in the market
.Safeguarding the rights of lenders / inheritors / court
.Depositing all unclaimed cash distribution to MCD’s
Unclaimed fund mandatory no later than 6 months
after the Corporate action
.Controlling shareholder’s ownership percentages
are within allowed limit

Corporate Actions
(Capital restructure,
Dividends distribution ,
Rights issue)

9

MCD’s Role in the Investor’s life cycle
in the securities Market
Portfolio Follow-up

Securities
Registration

- SMS messages
- Website
- Updating my personal Data
- Reports and Statements
- Mobile App

Investor account

Register
ownership Transfer
of securities

Pledging
securities to
lenders

Block securities
by juridical
orders
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Trade
Inheritance
Gift
Other

Investor

Register all
corporate actions
- Bonus Shares
- Cash receivables
- Safekeeping the unclaimed
cash receivables, if not
received at the time for any
reason
- Capital Reduction
- Rights issue

MCD stakeholders
Custodian

Brokers

Lenders

Entities working in the
business of securities market

CBO – Central Bank of Oman

Investors – individuals,
non-individuals

Jurisdiction
Entities

MSM- Muscat
Securities Market
CMA – Capital Market
Authority

Issuers

7

Membership
in Associations,
Signed MOUs
and Dual Listings

Associations

Dual listing
Agreements

MOUs

6

Shifting
settlement from
MSM to MCD

Launching the third version of
mcd website

Membership in
ANNA

MCD successfully completed
UCSD Platform -Implementation
& announced Closure of the
Project

Work as
national center
for issuing ISIN
numbers

Launch of Opening a new
investor account (Online)

•

•
•

•

•

Call Centre
Setup

•

MCD website
Second version
CBO acts as
lunched
Settlement Bank

•
•
•

Phase2 of UCSD
launched.

•

Studies & external
relations department
establishment

•

2010
2009

•

Cash dividends distributed
using the latest and fastest
banking facility (ACH)

•

Automation of
Pending trades
info

2008

Launch of MCD mobile app

Hosting AMEDA in
Muscat

Online tracking of
short sells

Joint listing with
ADX

•

•

Custodian gateway
launched

Authorization
(pre validation)
module.

Launch of Update investor
profile (Online)

CSD & Clearing
system (UCSD)
Launched

Company name
changed from
MDSRC to MCD

RTGS link for cash
settlements

2006

•

SGF introduced
and handled by
MCD

2011

•

First Sukuk listed

Listing First Sukuk in
US Dollars

2013

2016
2014

2017
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Important
Events

REPO trades with CBO

•

Investor number became
mandatory and the
largest IPO took place.

•

Settlement
Guarantee Fund

•

Membership in AMEDA

•

Introduction of
AGM services

MCD Website launched

•

Depository
department create
in MSM

1st Feb, MCD
starts operating as
company

1993

1999

4

•

Gov. bonds
holdings with MCD

Segregation of
roles Royal Decree
to form MCD with
capital of OMR
1 m with MSM
holding %40 of
paid capital

1998

Cash dividends
transferred to investor’s
bank account directly

Introducing a
commitee for
investor database
update

2000

MCD distributes
dividends for the first
time

Trustee Services for
Corporate bonds

•

shareholders trusty fund
establishment

2004

2002
2003

2005

Future
plans

Vision
& Mission

• Providing direct relationship between shareholders and
participants with the depository, by means of modern
technology to provide enhanced and innovative services.
• Amend processes and systems to be in line with
the international standards and practices in this field.
• Develop mechanisms to link with related
authorities such as civil affairs, courts, banks and
ministry of commerce & industry to ensure the
accuracy and the quality of the service provide.
• Restructuring and automating current services
to follow the national trend towards an integrated
electronic government system.

Our
vision

• Using the most modern technologies
in the above mentioned fields.
• Providing its services and information
easily and timely.

Our
Mission
• Simplifying procedures of registrations
• Secure smooth and organized work
• Assisting the regulatory authorities to obtain
the information in speedy and accurate way.
• Enhancing and strengthening
investors’ confidence.
• Contributing to attract foreign and local
investments to the Omani market.
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• Applying the modern international
programs and systems
• Conforming to the applicable
international standards in the fields of
depositing, clearance and settlement.

The Establishment of
Muscat Clearing & Depository Co.
Muscat Clearing & Depository Company (SAOC) is a Closed Omani Joint
Stock Company. It is established as per the royal decree No. (82/98) dated
25/11/1998. The establishment of this company was part of the steps taken
by the Omani government to restructure the capital market for in order to
separate between the executive and regulatory authorities. The capital
market authority is responsible for supervising the operations of Muscat
securities market, Muscat clearing and Depository (MCD), companies listed
in the market and all other companies working in the securities market.
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