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الهيئـة العامــة ل�ســوق املــال

قــــرار 

رقـم 2015/3

باإ�سـدار قواعـد بيـع الأوراق املاليـة 

التـي تخلـف العميـل عـن �سـداد قيمتهـا

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

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة ،

و بناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن بيع الأوراق املالية التي تخلف العميل عن �سداد قيمتها بالقواعد املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سدر  فـي : 11 من ربيع الأول 1437هـ

املوافـــــق : 23 من دي�سمبـــــــر 2015م

يحيــى بن �سعيــد بن عبداللــه اجلابــري

رئيــ�س جملـ�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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قواعـد بيـع الأوراق املاليـة التـي تخلـف العميـل عـن �سـداد قيمتهـا

املــادة ) 1 (

ت�ســري هــــذه القواعـــد علــى جميــع عمليات بيع الأوراق املالية التي قام الو�سيط ب�سرائها 

ل�سالــح العميــل ، وتخلـــف العميــل عــن �سداد قيمتها �سريطة وجود تفوي�س بال�سراء �سادر 

من العميل اإىل الو�سيط .

املــادة ) 2 (

يكــون للو�سيــط ، وبدون تفوي�س من العميل ، بيع الأوراق املالية التي مل ي�سدد العمــيل 

 ،  )T+3( التـ�سويــــة التالـــي مبا�ســـرة لنتهـــاء فتــــرة  يـــوم العمـــل  ، وذلـــك خـــالل  قيمتهــا 

وفـي حــال عـــدم وجــود طلــب علــى هــذه الأوراق خالل اليوم املذكور ، جــاز للو�سيــط اإعــادة 

طرحها للبيع خالل مدة اأق�ساها )5( خم�سة اأيام عمل تبداأ من اليوم التايل لنتهاء اليوم 

املذكور ، وذلك ح�سب الأ�سعار ال�سائدة .

املــادة ) 3 (

يجب على الو�سيط اإخطار العميل قبل القيام بعملية البيع املن�سو�س عليها فـي املـادة )2( 

مــن هـــذه القواعـــد ، وذلك بوا�سطــة و�سيلــة الت�سال املتفق عليها بينهما ، اأو باأي و�سيلة 

اأخرى منا�سبة  فـي حال عدم وجود هذا التفاق ، وعلى الو�سيط الحتفاظ مبا يثبت قيامه 

بالإخطار .

املــادة ) 4 (

يحظر على الو�سيط بيع اأوراق مالية مدفوعة القيمة لتغطية املبالغ الناجتة عن عملية 

�سراء الأوراق املالية التي مل ت�سدد قيمتها .

املــادة ) 5 (

اإذا اأودع العميـــل مبلغـــا لـــدى الو�سيـــط غيـــر كـــاف ل�ســـداد قيمـــة �ســــراء الأوراق املاليــــة ، 

ومل ي�ستكمله قبل انتهاء فرتة الت�سوية )T+3( ، يكون للو�سيط بيع اجلزء الذي مل ت�سدد 

قيمته دون اجلزء الآخر . 

املــادة ) 6 (

اإذا قــام الو�سيــط ب�سراء اأكرث من ورقــة ماليــة للعميـــل فـي يوم واحد ، واأودع العميل مبلغا 

معينا لدى الو�سيــط ، ومل ي�ستكمله قبل انتهـاء فتــرة الت�سويــة)T+3( ، فاإن املبلغ املودع 
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يغطـــي قيمـــة الأوراق املاليـــة ح�ســب توايل عمليات ال�سراء وفقا لأول �سفقة نفذت ح�سب 

الك�سوفات ال�سادرة من �سركة م�سقط للمقا�سة والإيداع .

املــادة ) 7 (

يتحمـــل العميـــل فـــرق اخلــ�سارة الناجتــة عــن بيـــع الأوراق املاليـــة التي مل ي�سدد قيمتها ، 

م�سافا اإليهــا عمولـــة الو�ساطـــة ، وتكــون مديونية  فـي ح�سابه لدى الو�سيط ، و فـي حالة حتقق 

الربح فاإن الفرق يوؤول اإىل �سندوق حماية امل�ستثمرين بالهيئة ، ويلتزم الو�سيط باإجراء 

عمليـــة التحويــل اإىل ال�سندوق خالل )3( ثالثة اأيام عمل تبداأ مــن اليوم التالـــي لتاريــخ 

تنفـيذ عملية البيع .

املــادة ) 8 (

ل يجـــوز للو�سيــط الذي قام ببيع اأوراق مالية تخلف العميل عن �سداد قيمتها ، ال�سراء له 

مرة اأخرى اإل بعد قيام العميل ب�سداد كامل املديونية امل�ستحقة عليه ، والتي ترتبت طبقا 

لهذه القواعد . 

املــادة ) 9 (

علــى الو�سيـــط اإذا قــام بتنفـيذ عمليــة بيع اأوراق ماليــة لأحد عمالئه وفقا لهذه القواعد 

ورقم   ، العميل  بهوية  املالية  لالأوراق  العمانية  اجلمعية  فورا  يبلغ  اأن   ، متتاليتني  ملرتيــن 

ح�سابــه لــدى �سركــة م�سقط للمقا�سة والإيداع ، ويجب على اجلمعية و�سع قائمة باأ�سماء 

هوؤلء العمالء ، وتعميمها على جميع اأع�سائها وفق الآلية التي تراها منا�سبة .

املــادة ) 10 (

يلتزم الو�سيط بتزويد الهيئة بتقرير �سهري عن �سفقات البيع املنفذة طبقا لهذه القواعد .

املــادة ) 11 (

يجـــب علـــى الو�سيـــط اإطـــالع العميــل على هذه القواعــد ، �ســـواء عند تعبئـــة ا�ستمــارة فتــــح 

احل�ساب ، اأو عند حترير التفوي�س بال�سراء . 

املــادة ) 12 (

على الو�سيط و�سع �سيا�سة داخليــة وا�سحة ، واتباع جميع الأنظـــمة ، التي تكفـــل �سمـــان 

تطبيق هذه القواعد .


