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الهيئـة العامـة ل�سـوق املـال

قـــــرار  

رقـــم 2016/3  

ب�سـاأن اإ�سـدار الئحـة تنظيـم ال�سكـوك

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

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

واإىل قرار جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال ،   

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم ال�سكوك باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

ي�سدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة النماذج والتعليمات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة .

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي : 27 من جمادى الثانية 1437هـ

املوافــــــق :  5   من ابريـــــــــــــــــــــل 2016م 

 يحيـى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابــري

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املـال
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 الئحــة تنظيــم ال�سكــوك
الف�ســل االأول

تعاريــف واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�س 

عليه فـي قانون �سوق راأ�س املـال ولئحته التنفـيذية ، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية 

املعنى املو�سح قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

ال�سكـــــوك : 

اأوراق ماليـــة مت�ساويـــة القيمـــة ، ت�سدر ملدة حمددة ، متثل ح�سة �سائعة فـي ملكية 

اأعيـــان اأو منافع اأو خدمات اأو حقوق اأو خليط منها اأو فـي موجودات م�سروع معني 

اأو ن�ســـاط ا�ستثماري قائم فعال ، اأو �سيتم اإن�ساوؤها من ح�سيلة الكتتاب .

اجلهــة امل�ستفـيــدة :   

ال�سركة امل�ساهمة العامة اأو املقفلة اأو اأي جهة اأخرى توافق عليها الهيئة واحلكومة ، 

امل�ستفـيدة من ح�سيلة الكتتاب فـي ال�سكوك .

�سركـة الغـر�ص اخلـا�ص :  

ال�سخـــ�س العتبـــاري املرخــــ�س لــه مــن قبــل الهيئـــة ، ويكــون فــي �سكـــل �سركـــة ذات 

م�سوؤولية حمدودة اأو اأي كيان قانوين اآخر يوؤ�س�س لغر�س اإ�سدار ال�سكوك مل�سلحة 

اجلهة امل�ستفـيدة ، وقد يعهد اإليه القيام بن�ساط العهدة املالية .

م�ســـدر ال�سكـــوك : 

�سركــة الغــر�س اخلــا�س .
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 مـــدة ال�سكــوك :

مدة ا�ستحقاق ال�سكوك التي تبداأ باإ�سدار ال�سكوك ، وتنتهي باإطفائها .

اللجنـــــة :

جلنة الرقابة ال�سرعية .

وكيـل مـالك ال�سكـوك :

ال�سخ�س املرخ�س له من الهيئة ، والذي تقوم اجلهة امل�ستفـيدة بتعيينه . 

ن�سـرة االإ�سـدار :

وثيقــة مكتوبــة تت�سمــن كافـة البيانـات وال�سـروط واملوا�سـفــات ، والأحكــام املتعلقــة 

باإ�سدار ال�سكوك واإطفائها .

العهـدة املاليـة :

اتفـاق يعهـد مبوجبـه من�سئ العهدة مبحل العهدة اإىل مدير العهدة ، ليبا�سر ب�ساأنه 

املهام وال�سالحيات املحددة فـي �سند العهدة مل�سلحة مالك ال�سكوك .

مديـر العهـدة :

ال�سخ�س العتباري الذي يعهد اإليه اإدارة حمل العهدة ، ويكون متخ�س�سا فـي هذا 

املجال .

من�سـئ العهـدة :

اجلهــة امل�ستفـيــدة .

�سنــد العهـدة :  

الوثيقة ال�سادرة باإن�ساء عهدة مبوجب اأحكام هذه الالئحة . 

حمـل العهـدة :  

اأي اأموال منقولة اأو غري منقولة اأو اأي حق مايل يرد على �سيء غري مادي . 

-3-



اجلريدة الر�سمية العدد )1142(

املــادة ) 2 (

ت�سدر ال�سكوك مل�سلحة اجلهة امل�ستفـيدة من قبل �سركة الغر�س اخلا�س ، التي توؤ�س�س 

وفقا لأحكام هذه الالئحة ، مبوجب عقد اإ�سدار ، وفقا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .

املــادة ) 3 (

يجوز للهيئة ق�سر الكتتاب فـي بع�س ال�سكوك وتداولها على العمانيني .

املــادة ) 4 (

يجـب علـى كـل مـن اجلهـة امل�ستفـيـدة و�سركة الغر�س اخلا�س ، اإم�ساك الوثائق وال�سجالت 

والدفاتر املتعلقة بال�سكوك .

املــادة ) 5 (

يحظــر علــى اأي �سخــ�س اإ�سدار اأو طــرح اأو تقديــم اأو الرتويــج لأي �سكوك ، اأو ن�سـر بيانــات 

غري�سحيحة عنها باملخالفة لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 6 (

ل تخــل اأحكــام هــذه الالئحــة بال�سوابط والأحكام التي تنظم متلك الأجانب لالأرا�سي 

والعقارات وفقا للقوانني والنظم ال�سارية ، ويحظر اإ�سدار �سكوك مقابل الأ�ســول الثابتـــة 

واملنقولـــة اململوكـــة للدولــــة ملكيـــة عامـــة ، ويحــدد بقــرار مــن الرئيــ�س التنفـيذي معايري 

و�سوابــط حتديــــد الأمــوال التــي يجــوز اإ�ســدار �سكــوك فـي مقابلها ،  وذلك بعد التن�سيق 

مع اجلهات املعنية .

املــادة ) 7 (

فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذه الالئحة ، ي�سري ب�ساأن ال�سكوك اأحكام قانون �سوق 

راأ�س املـال ولئحته التنفـيذية .
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الف�ســل الثانــي

اإ�ســدار ال�سكــوك

املــادة ) 8 (

مع مراعاة الأحكام اخلا�سة باإ�سدار الأوراق املالية املن�سو�س عليها فـي الالئحة التنفـيذية 

لقانـــون �ســــوق راأ�س املـــال ، يجـــب علـــى اجلهــــة امل�ستفـيـــدة التي ترغب فـي اإ�سدار �سكوك 

اأن تتقــــدم بطــلب اإلـــى الهيئــــة ، للح�ســـول علــــى املوافقــــة املبدئية ، مرفقا به بيان موجز 

عن ال�سكوك املقرتح اإ�سدارها . 

املــادة ) 9 (

على اجلهة امل�ستفـيدة احلا�سلة على املوافقة املبدئية من الهيئة ا�ستيفاء امل�ستندات الآتية 

لغر�س احل�سول على املوافقة النهائية :

1 - قرار جمل�س اإدارة اجلهة امل�ستفـيدة باملوافقة على اإ�سدار ال�سكوك ، وقرار رئي�س 

الوحــدة بالن�سبــة للجهــات احلكوميــة ، وفـي حالــة اإ�سـدار �سكوك قابلة للتحويل 

لأ�سهـــم ، يجـــب ا�ستيفـــاء قرار اجلمعية العامة غري العادية وقرار رئي�س الوحدة 

بالن�سبــة للجهات احلكومية فـي هذا ال�ساأن ، بعد اعتماده من اجلهة املخت�سة .

2 - م�سودة ن�سرة الإ�سدار ، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة .

3 - م�سودة اإعالن الإ�سدار . 

4 - ن�سخة من وثائق تاأ�سي�س اجلهة امل�ستفـيدة ، و�سركة الغر�س اخلا�س . 

5 - ن�سخة من قرار تعيني وكيل مالك ال�سكوك ، ون�سخة من العقد املربم معه .

6 - �سهادة �سادرة عن اللجنة توؤكد اتفاق الإ�سدار مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .

7 - الإي�سال الدال على �سداد الر�سوم املقررة ، لعتماد ن�سرة الإ�سدار .

8 - اأي بيانات اأو م�ستندات اإ�سافـية ترى الهيئة �سرورة تقدميها .
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املــادة ) 10 (

ت�ســـدر ال�سكـــوك بالريــال العماين ، اأو باأي عملة من العمالت الأجنبية املتداولة قانونا 

فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 11 (

يجوز للهيئة اأن تطلب من اجلهة امل�ستفـيدة التي ترغب فـي اإ�سدار �سكوك تقدمي �سهادة 

ت�سنيف ائتماين مقبول من املوؤ�س�سات التي حتددها الهيئة ، ويكون للهيئة رف�س املوافقة 

علــى الإ�ســـدار اإذا كانـــت درجـــة الت�سنيف الئتماين - ح�سب تقرير املوؤ�س�سة - تثبت عدم 

قدرة اجلهة امل�ستفـيدة ، على الوفاء بالتزاماتها نحو مالك ال�سكوك فـي موعد ا�ستحقاق 

قيمتها .

املــادة ) 12 (

يجب اأن تت�سمن ن�سرة الإ�سدار ما ياأتي :

1 - اآلية حتديد �سعر الكتتاب فـي ال�سكوك . 

2 - حتديـــد الأ�ســـول التي يحتفـــظ بهـــا م�سدر ال�سكوك ، ونوع العقد الذي ي�سدر 

مبوجبـــهــا ، وطريقــة ال�ستثــمار - اإن وجـــدت - التـــي مــن خاللهــا يتحقــق الدخــل 

امل�ستحق ملالك ال�سكوك ، واآلية حماية م�سالح مالك ال�سكوك .

3 - مدة ال�سكوك .

4 - ا�سم اجلهة امل�ستفـيدة وبياناتها وحقوقها والتزاماتها .

5 - القيمة ال�سمية لل�سكوك ، وقيمة الكتتاب ومدته .

6 - ا�سم �سركة الغر�س اخلا�س .

7 - �سهـادة ت�سنيـف ائتمانـي لالإ�سـدار مـن اإحـدى موؤ�س�سـات الت�سنيـــف التـي حتددهـــا 

الهيئة فـي حال طلبها .

8 - اإجراءات الرقابة ال�سرعية .

9 - طريقة واإجراءات �سداد العوائد امل�ستحقة ملالك ال�سكوك .
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10 - حالت واإجراءات اإطفاء ال�سكوك .

11 - اآلية اإدراج وتداول ال�سكوك داخل ال�سلطنة اأو خارجها .

12 - البيانات املتعلقة ب�سند العهدة ، اإذا كان هناك اتفاق على اإن�سائها .

13 - الأحكـــام اخلا�ســة باحلــالت التــي يتــم فـيهــا حل اأو ت�سفـية اجلهة امل�ستفـيدة - 

ما عــــدا احلكومة - قبـــل تاريـــخ ا�ستحقاق ال�سكوك ، واآلية ت�سوية حقوق مالك 

ال�سكوك . 

14 - بيان و�سع الأ�سول بعد انتهاء مدة ال�سكوك .

15 - و�سف لالأ�سول حمل ال�سكوك ، م�سفوعة بامل�ستنـدات الالزمة ، ويجب اأن تت�سمن 

حقوق مالك ال�سكوك . 

16 - اأي بيانات اأخرى حتددها الهيئة .

املــادة ) 13 (

الـــــــواردة  تـــ�ســــــدر ال�سكــــــــوك مبوجبـهــــــــا البيانـــــــات  اأن تت�سمــــــن العقــــــود التــــــي  يجـــــب 

فــي املــادة )12( مــن هــذه الالئحــة .

املــادة ) 14 (

على اجلهة امل�ستفـيدة عند الإعالن عن طرح اأي �سكوك لالكتتاب العام مراعاة الآتي : 

1 - �سمان اطالع امل�ستثمر على ن�سرة الإ�سدار .

2 - التنبيه على امل�ستثمرين بتحمل خماطر ال�سكوك ، واأن حقوقهم قد تكون مقيدة 

اإذا خ�سعت اجلهة امل�ستفـيدة لإجراءات الت�سفـية ، وذلك ح�سب ال�سروط الواردة 

فـي ن�سرة الإ�سدار . 

املــادة ) 15 (

على اجلهـة امل�ستفـيـدة عنـد رغبتهـا فـي اإ�سدار �سكـوك قابلة للتحويـل اإلـى اأ�سهـم ، مراعـاة 

القواعد املنظمة لزيادة راأ�س املـال ، وال�سروط الواردة فـي ن�سرة الإ�سدار .
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املــادة ) 16 (

اأن تكـون جميـع ال�سكـوك من ذات الإ�ســدار وال�ســـروط والقيمــة ال�سميـــة وتاريـخ  يجـب 

ال�ستحقاق ، كما يجب دفع قيمة ال�سكوك كاملة فـي تاريخ الكتتاب فـيها . 

املــادة ) 17 (

اإ�ســدار واحــدة  ن�ســرة  اإ�سدارات من خالل  ال�سكوك فـي عدة  يجـوز و�سع برنامج لطرح 

تغطـي العدد الإجمايل لل�سكوك املزمع اإ�سدارها ، ويجب على اجلهة امل�ستفـيدة فـي هذه 

احلالة اللتزام بالآتي :

1 - ت�سمني ن�سرة الإ�سدار تفا�سيل عن التواريخ املتوقعة لطرح وا�ستحقاق واإطفاء 

ال�سكوك املزمع اإ�سدارها .

2 - حتديد القيمة ال�سمية لل�سكوك فـي كل اإ�سدار .

3 - اإعداد بيان اإ�سافـي لكل اإ�سدار ، يبني تفا�سيل و�سروط كل اإ�سدار .

4 - اإخطــار الهيئـــة بنتائــج التخ�سيــ�س ، واإجمالــي املبالــغ املدفوعــة مقارنــة باملبلــغ 

الإجمايل املحدد بن�سرة الإ�سدار . 

املــادة ) 18 (

يكــون اإطفــاء ال�سكــوك بنهايــة مدتهــا ، ويجــوز اإطفاوؤهــا قبــل نهايـة مدتها ، وفقا لأحكام 

ن�ســرة الإ�ســدار .

املــادة ) 19 (

يجوز اإطفاء ال�سكوك عن طريق منح مالك ال�سكوك اأوراقا مالية اأو باأي طريقة اأخرى 

متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، وفقا لل�سروط املن�سو�س عليها فـي ن�سرة الإ�سدار .

املــادة ) 20 (

اإل بعد موافقة اجلمعية  ال�سكوك  باإ�سدار  املتعلقة  ال�سروط والأحكام  ل يجـــوز تعديــــل 

العامة ملالك ال�سكوك ، ول تكون هذه املوافقة نافذة اإل بعد اعتمادها من الهيئة . 
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املــادة ) 21 (

للجمعية العامة ملالك ال�سكوك ، طلب اإطفاء ال�سكوك وا�سرتداد قيمتها قبل انق�ساء مدة 

ا�ستحقاقها اإذا متت باملخالفة ل�سروط الإ�سدار ، ويكون قرار اجلمعية ملزما . 

املــادة ) 22 (

تدفع العوائد امل�ستحقـة علـى ال�سكــوك ملالــك ال�ســك امل�سجــل ب�سجــالت مــالك ال�سكــوك ، 

وذلك ح�سب املواعيد وال�سروط الواردة فـي ن�سرة الإ�سدار .

الف�ســل الثالــث

وكيــل مــالك ال�سكــوك 

املــادة ) 23 (

يكون ملالك ال�سكوك وكيل من ال�سركات املرخ�سة العاملة فـي جمال الأوراق املالية تعينه 

اجلهة امل�ستفـيدة ، ويحدد العقد املربم بينهما حقوق والتزامات الطرفـني .

املــادة ) 24 (

يتولــى وكيـل مـالك ال�سكــوك متابعـة تنفـيـذ اجلهـة امل�ستفـيـدة و�سركـة الغـر�س اخلــا�س 

للتزاماتهما الواردة فـي ن�سرة الإ�سدار ، وحماية م�سالح مالك ال�سكوك ، وله فـي �سبيل 

ذلك ما ياأتي : 

الغـر�س  �سركة  اأو  امل�ستفـيـدة  اجلهـة  مـن  بواجباتـه  مت�سـلـة  معلومـات  اأي  طلـب   -  1

اخلا�س .

2 - التاأكـــد مـــن دفـــع �سركــــة الغــر�س اخلـــا�س الأربــاح ملــالك ال�سكــــوك فـي تاريــــخ 

ال�ستحقاق . 

3 - التحقق من اللتزام باأحكام ن�سرة الإ�سدار فـي حال اإطفاء ال�سكوك اأو حتويلها 

اإىل اأ�سهم . 

4 - دعوة اجلمعية العامة ملالك ال�سكوك لالنعقاد ، ح�سب القواعد املن�سو�س عليها 

فـي هذه الالئحة . 

5 - التاأكــد مــن اأن ح�سيلــة بيــع ال�سكـوك تـم ا�ستخدامهـا علـى النحـو املحـدد بن�سـرة 

الإ�سدار . 
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6 - التحقـــق مـــن عــــدم اإجــــراء اأي تغييــــر فــــي ال�سكـــــوك ، اإال بعـــــد املوافقــــــة امل�سبقــــة 

من اجلمعية العامة ملالك ال�سكوك .

7 - القيام باأي اأعمال اأخرى حلماية م�سالح مالك ال�سكوك .

املــادة ) 25 (

يجوز لوكيل مالك ال�سكوك ، ودون االإخالل مب�سوؤوليته جتاه مالك ال�سكوك ، اال�ستعانة 

باأي �سخ�ص من ذوي اخلربة والكفاءة ، الإجناز املهام املوكلة اإليه . 

الف�صــل الرابــع

 اجلمعيــة العامــة ملــالك ال�صكــوك

املــادة ) 26 (

يكون ملالك �سكوك االإ�سدار الواحد جمعية عامة تهدف اإىل حماية م�ساحلهم امل�سرتكة ، 

وتعد قرارات اجلمعية ملزمة جلميع املالك ، على اأن  تتحمل اجلهة امل�ستفـيدة امل�ساريف 

اخلا�سة النعقاد اجلمعية .

ويكون للجمعية العامة اأمني �سر ، وم�ست�سار قانوين ، يعينه وكيل مالك ال�سكوك . 

املــادة ) 27 (

يتولـــى وكيـــل مـــالك ال�سكـــوك دعـــوة اجلمعيـــة العامـــة لالنعقاد ، ملناق�سة اأي اأمر يطراأ 

اأو اأكرث ممن  اأو اإذا طلب ذلك واحد  مــن �ساأنــه اأن يوؤثــر علــى م�سالــح مالك ال�سكوك ، 

ميلكون )10%( ع�سرة باملائة على االأقل من اإجمايل ال�سكوك امل�سدرة .

املــادة ) 28 (

يحق ملالك ال�سك ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة ملالك ال�سكوك . 

لـــه تفويــــ�ص غيــــره كتابــــة حل�ســــور اجتماعــــات اجلمعيــــة العامـــــة والت�سويــــت  ويجـــوز 

على قراراتها . 

وال يكـــون اجتمــاع اجلمعيــة العامــة ملــالك ال�سكــوك �سحيحـــا ، اإال بح�ســور ثلثـــي مـــالك 

ال�سكـــوك علـــى االأقـــل ، واإذا لـم يكتمـــل هــــذا الن�ســـاب ، يكــون االجتمـــاع الثانــي �سحيحــا ، 

اإذا ح�سره عدد ميثل ثلث مالك ال�سكوك على االأقل . 
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املــادة ) 29 (

ال تكــون الدعــوة اإىل اجلمعية العامة �سحيحة ، ما مل ت�ستمل على جدول اأعمال وتاريخ 

بديـل للجمعيـة العامـة الثانيـة فــي حالـة عـدم توفـر الن�سـاب القانونـي النعقـاد اجلمعيـة 

العامة االأوىل .

ويجب ن�سر اإعالن الدعوة بعد اعتماده من الهيئة ، وذلك فـي �سحيفتني يوميتني ملرتني 

متتاليتيـــن علـــى االأقــــل ، علـــى اأن تكــــون اإحداهمــــا باللغــــة العربيـــة ، كمـــا يجب اأن تر�سل 

فـــي الوقــت نف�سه اإىل كل مالك �سك على عنوانه املقيد فـي �سجل مالك ال�سكوك لدى 

�سركـــة م�سقــــط للمقا�ســــة واالإيـــــداع ، وذلـــك قبــــل املوعـــــد املحـــدد لالجتمـــاع باأ�سبوعني 

على االأقل ، وللهيئة اإيفاد مراقب حل�سور االجتماع . 

وعلى وكيل مالك ال�سكوك اإيداع حم�سر االجتماع لدى الهيئة خالل  اأ�سبوعني من تاريخ 

انعقاد اجلمعية بعد توقيعه من اأمني ال�سر ، وامل�ست�سار القانونــــي ، واعتمـــاده مــن رئيــ�ص 

االجتماع .

املــادة ) 30 (

يكون لكل مالك �سكوك �سوت )1( واحد مقابل كل �سك ميتلكه ، وت�سدر قرارات اجلمعية 

العامة باأغلبية اأ�سوات املالك احلا�سرين .

اإطفاء ال�سكوك  اأجل  وال تكون قرارات اجلمعية العامة ملالك ال�سكوك اخلا�سة بتعديل 

نافذة ، اإال باأغلبية ثلثي اأ�سوات املالك احلا�سرين .

الف�صــل اخلامــ�س

الرقابــة ال�صرعيــة

املــادة ) 31 (

يجــب علـى اجلهـــة امل�ستفـيـــدة مراعــاة توافـــق االإ�ســـدار مــع اأحكـــام ال�سريعــة االإ�سالميـــة ، 

وذلك من خالل اإحدى الو�سائل االآتية بعد موافقة الهيئة : 

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1142(

1 - ت�سكيل اللجنة ، لغر�ص مراقبة االإ�سدار .

2 - اال�ستعانة باللجنة املوجودة باجلهة امل�ستفـيدة .

3 - التعاقـــد مـــع جلنـــة مبوؤ�س�ســـة م�ستقلـــة متخ�س�ســة فـي تقدمي خدمات الرقابة 

ال�سرعية .

وفـي جميع االأحوال ، يجب اأن يكون عدد اأع�ساء اللجنة وتريا ، واأال يقل عن )3( ثالثة 

اأع�ســـاء ممــن تتوافــر فـيهــم الكفــاءة الأداء مهامهـــم ، وال يكــون انعقـــاد اللجنــــة �سحيحــــا 

اإال بح�سور جميع االأع�ساء ، على اأن ت�سدر قراراتها باالأغلبية .

املــادة ) 32 (

يجـــب علـــى اجلهـــة امل�ستفـيـــدة و�سركـــة الغــر�ص اخلــا�ص عـدم التدخـل فـي اأعمـال اللجنـة ، 

ومتكينهــا مـــن اأداء مهامهـــا مبـــا فــــي ذلـــك االطـــالع علـــى ال�سجـــالت وتقديــم املعلومــات ، 

وامل�ستندات ذات ال�سلة باالإ�سدار ، وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لها . 

الف�صــل ال�صــاد�س

اإ�صـدار ال�صكـوك فـي اكتتـاب خـا�س

املــادة ) 33 (

العــام  باالكتتــاب  املتعلقــة  االأحكـــام  اكتتاب خا�ص جميع  فـي  ال�سكوك  اإ�سدار  ي�سري على 

الواردة فـي هذه الالئحة ، ومبا ال يتعار�ص مع متطلبات االكتتاب اخلا�ص املن�سو�ص عليها 

فـي الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�ص املـال امل�سار اإليها . 

املــادة ) 34 (

يجب على اجلهة امل�ستفـيدة بعد موافقة الهيئة على ن�سرة االإ�سدار ، االلتزام باالآتي :

1 - موافاة الهيئة باأ�سماء وجن�سيات االأ�سخا�ص الذين مت تخ�سي�ص ال�سكوك لهم . 

2 - االإف�ســاح عــن االأ�سخــا�ص ذوي العالقــة باجلهــة امل�ستفـيــدة ممــن تــم تخ�سيــ�ص 

ال�سكوك لهم .
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الف�صــل ال�صابــع

قواعـد و�صـروط الإف�صـاح

املــادة ) 35 (

يجـــب علـــى اجلهــــة امل�ستفـيـــدة فــي كــل �سنــة تبداأ من تاريخ اإ�سدار ال�سكوك ، تقدمي االآتي 

اإىل الهيئة :

1 - تقريـــر عـــن و�ســـع اأ�ســـول ال�ســـك ، باالإ�سافـــة اإلـــى اأي ا�ستثمــــارات متـــت خــالل 

هــذه الفتــرة .

2 - تقرير من اللجنة يوؤكد توافق ال�سكوك مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية .

3 - اأي تقارير اأخرى تطلبها الهيئة .

املــادة ) 36 (

يجب على اجلهة امل�ستفـيدة غري املدرجة فـي ال�سوق ، االإف�ساح عن البيانات املالية ال�سنوية 

املدققة .

املــادة ) 37 (

يجب على اجلهة امل�ستفـيدة االإف�ساح الفوري للهيئة عن اأي معلومات جوهرية من �ساأنها 

اأن توؤثر فـي ال�سكوك .

الف�صــل الثامــن

�صركـة الغـر�س اخلـا�س 

املــادة ) 38 (

توؤ�س�ص �سركة الغر�ص اخلا�ص بعد احل�سول على ترخي�ص بذلك من الهيئة بناء على طلب 

الذمة  الغر�ص اخلا�ص ذمة مالية م�ستقلة عن  ل�سركة  اأن يكون  ، على  امل�ستفـيدة  اجلهة 

املالية للجهة امل�ستفـيدة .

وال يجوز ل�سركة الغر�ص اخلا�ص اإجراء اأي تعديل فـي وثائق تاأ�سي�سها ، اإال بعد احل�سول 

على موافقة الهيئة .
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املــادة ) 39 (

يقدم طلب الرتخي�ص اإىل الهيئة ، مرفقا به البيانات وامل�ستندات الآتية :

1 - اإي�سال �سداد ر�سوم الرتخي�ص .

2 - وثائق تاأ�سي�ص �سركة الغر�ص اخلا�ص .

3 - طريقة اإدارة �سركة الغر�ص اخلا�ص . 

املــادة ) 40 (

تكون مدة الرتخي�ص ل�سركة الغر�ص اخلا�ص )5( خم�ص �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد 

اأخرى مماثلة بذات ال�سروط والإجراءات املتطلبة لإ�سداره ، وذلك بناء على طلب مقدم 

من اجلهة امل�ستفـيدة قبل انتهاء الرتخي�ص مبدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر .

املــادة ) 41 (

تتولـــى اجلهـــة امل�ستفـيــــدة اإدارة �سركـــة الغــــر�ص اخلـــا�ص ، ويجــــوز لهـــا اأن تعهــد باإدارتها 

اإىل ال�سركات املتخ�س�سة فـي هذا املجال .

املــادة ) 42 (

تتوىل �سركة الغر�ص اخلا�ص القيام بالآتي :

1 - اإ�سدار �سكوك عن طريق اكتتاب عام اأو خا�ص ل�سالح اجلهة امل�ستفـيدة ، وفق اأحكام 

ن�سرة الإ�سدار املعتمدة من الهيئة .

2 - اكت�ساب احلقوق املادية وغري املادية ، بغر�ص متويل اجلهة امل�ستفـيدة عن طريق 

اإ�سدار �سكوك .

3 - تلقي ح�سيلة الكتتاب فـي ال�سكوك ل�سالح اجلهة امل�ستفـيدة .

4 - متلك موجودات ال�سكوك اأو الحتفاظ بها مل�سلحة مالك ال�سكوك .

5 - حت�سيل عوائد ال�سكوك وتوزيعها على مالك ال�سكوك .

6 - الإنابـــة عـــن مـــالك ال�سكـــوك فــــي جميـــع العقـــود مع اجلهة امل�ستفـيدة ، وغريهم 

من امل�ساركني فـي اإ�سدار ال�سكوك . 
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تطـــــراأ  التـــــي  الأمـــــور  بكافــــة  ، لإبالغهــــم  ال�ســـكوك  ملــــالك  الـــدوري  الإف�ســـاح   -  7

علـى حقوقهـم .

8 - ت�سفـية موجودات ال�سكوك عند اإطفائها وتوزيع الناجت على املالك ، وفق اأحكام 

ن�سرة الإ�سدار .

9 - القيام بن�ساط العهدة املالية . 

10 - اأي ن�ساط اآخر توافق عليه الهيئة .

املــادة ) 43 (

يلغى الرتخي�ص بقرار م�سبب من الهيئة ، اإذا فقدت �سركة الغر�ص اخلا�ص اأحد ال�سروط 

املحددة ملنح الرتخي�ص .

كما يجوز للهيئة اإلغاء الرتخي�ص فـي حال خمالفة �سركة الغر�ص اخلا�ص لأي من اأحكام 

اإنذار �سركة الغر�ص  اإذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها ، �سريطة  اأو   ، القوانني والأنظمة 

اخلا�ص باأي و�سيلة تفـيد العلم لإزالة اأ�سباب املخالفة ، خالل الأجل الذي حتدده فـي الإنذار .

املــادة ) 44 (

يجب على �سركة الغر�ص اخلا�ص اإخطار الهيئة م�سبقا باأي اإجراء يتخذ �سدها من �ساأنه 

اأن يوؤثر على ذمتها املالية . 

املــادة ) 45 (

تنق�سي �سركة الغر�ص اخلا�ص ، وفقا لأحكام القوانني واللوائح املنظمة لذلك .

الف�ســل التا�ســع

العهــدة املاليــة 

املــادة ) 46 (

يجــــوز اإن�ســــاء العهــــدة املاليـــــة مبوجــــب �سنــــد عهـــدة مكتــوب ، وذلك بعد موافقة الهيئة ، 

على اأن يت�سمن البيانات الآتية : 

1 - ا�سم كل من من�سئ العهدة ، ومدير العهدة .

2 - حتديد حمل العهدة ، والبيانات الأ�سا�سية املتعلقة به .
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3 - مدة العهدة ، والأ�سباب املوجبة للف�سخ قبل انق�ساء مدتها .

4 - مهام و�سالحيات مدير العهدة .

5 - اأي بيانات اأخرى ترى الهيئة �سرورة ت�سمينها .

املــادة ) 47 (

يجـــب اأن يكــــون مـحــــل العهــــدة حمــــددا ، وغيــــر خمالــــف للنظام العام واأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية ، واإذا اأدت خمالفة ذلك اإىل اإبطال حمل التزام العهدة اأو مت اإبطاله لأي �سبب 

اآخـــر ، فيجـــب علـــى من�ســـئ العهــدة اتخاذ الإجراءات الالزمة لإن�ســاء عهــدة ماليــة اأخرى 

متوافقـــة مـــع اأحــكام هذه الالئحة ، على اأن تت�سمن حماية للم�ستفـيدين ل تقل عن تلك 

املقــررة للعهدة التي مت اإبطالها ، وفـي حال تعذر اإن�ساء عهدة جديدة ، وجب على من�سئ 

العهدة تعوي�ص امل�ستفـيدين مبقدار اخل�سائر التي حلقت بهم . 

املــادة ) 48 (

يلتزم من�سئ العهدة مبا ياأتي :

1 - ت�سليم حمل العهدة اأو ما يثبت حق مالك ال�سك فـيها اإىل مدير العهدة ، خالل 

مدة ل تتجاوز )60( �ستني يوما من تاريخ اإن�ساء العهدة .

2 - ت�سليـم مديـر العهـدة الوثائـق وامل�ستنـــدات ، وتزويـــده بكافـــة البيانـــات ال�سروريـــة 

املتعلقة مبحل العهدة .

3 - المتناع عن القيام باأي عمل قد يوؤثر على ت�سليم حمل العهدة ، ويجعل من نقل 

ملكية العهدة �سعبا اأو م�ستحيال .

املــادة ) 49 (

تعهد اإدارة العهدة اإلـــى مديـــر العهــدة ، وذلك مقابل اأتعاب يتفق عليها فـي �سند العهدة ، 

ويجـــوز لــــه اأن يعهـــد باإدارة العهدة اإلـــى جهـــات متخ�س�سة فـي هذا املجال على اأن يبقى 

م�سوؤول عن جميع الآثار املرتتبة على اإدارتها ، وتخ�سم تكاليف الإدارة من حمل العهدة ، 

ما مل ين�ص �سند العهدة على خالف ذلك . 
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املــادة ) 50 (

يتمتـــع مديـــر العهدة بال�ستقالل املايل والإداري عن من�سئ العهدة ، ويكون له ممار�سة 

مهامه و�سالحياتـــه املحددة له فـي �سند العهدة ، ووفقا لأحكام هذه الالئحة ، دون تدخل 

من من�سئ العهدة ، ويقع باطال كل �سرط ين�ص على خالف ذلك .

ويجـــوز ملن�ســـئ العهـــدة اأن يطلــب مــن املحكمــة عــزل مديــر العهــدة  اأو ا�ستبداله ، اإذا جتاوز 

حدود �سلطاته املن�سو�ص عليها فـي �سند العهدة اأو فـي هذه الالئحة . 

املــادة ) 51 (

يلتزم مدير العهدة مبا ياأتي :

1 - التعاون مع من�سئ العهدة على اإمتام انتقال حمل العهدة اإليه .

2 - اتخــاذ جميــع الإجــراءات ال�سروريــة الالزمة ، لتنفـيـذ املهـام املنوطة به وفق �سند 

العهدة والأعراف ال�سائدة .

3 - م�سك الدفاتر وال�سجالت املحا�سبية الالزمة ، وتدوين جميع الت�سرفات والأعمال 

املتعلقة بالعهدة . 

4 - الحتفاظ بح�سابات و�سجالت العهدة ب�سكل منف�سل عن احل�سابات وال�سجالت 

اخلا�سة باأي عمل اآخر يقوم به .

5 - اإخطار كل من من�سئ العهدة ومالك ال�سكوك باأي اأمـر يكــون مــن �ساأنــه التاأثيــر 

على قيمة حمل العهدة اأو ا�ستثماره .

6 - اتخاذ اإجراءات قيد العهدة فـي �سجل العهد املالية املن�سو�ص عليه فـي املـادة )58( 

مــن هـــذه الالئحـــة ، واإخطـــار الهيئـــة بــــاأي تعديــــل يطـــراأ علـــى البيانــات املدونــة 

فـي ال�سجــل .

7 - الحتفاظ مبحل العهدة ب�سكل م�ستقل عن اأمواله .
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املــادة ) 52 (

يجب على مدير العهدة القيام با�ستثمار حمل العهدة ، اإذا كان طبيعته ت�سمح بذلك ، ومبا 

ل يتعار�ص مع الأحكام املن�سو�ص عليها فـي �سند العهدة ، وله اأن يعهد باإدارة ا�ستثمار حمل 

العهدة اأو جزء منها اإىل جهات متخ�س�سة فـي هذا املجال ، على اأن يبقى م�سوؤول عن جميع 

الآثار املرتتبة عن ذلك ، وتخ�سم تكاليف الإدارة من حمل العهدة ما مل ين�ص �سند العهدة 

على خالف ذلك .

املــادة ) 53 (

يحظر على مدير العهدة اإف�ساء احل�سابات والبيانات واملعلومات وت�سليم امل�ستندات املتعلقة 

بالعهدة اإىل الغري ، اإل فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا ن�ص القانون اأو �سند العهدة على ذلك . 

2 - اإذا كان الإف�ساح بناء على اأمر من الق�ساء .

3 - اإذا طلبت الهيئة منه ذلك .

املــادة ) 54 (

يحظر على مدير العهدة ا�ستعمـال حمـل العهـدة ل�ساحلـه اأو متكيـن الغيـر مـن ا�ستعمالــه 

باملخالفة ل�سند العهدة . 

املــادة ) 55 (

يقع باطال كل اتفاق يعفـي مدير العهدة من م�سوؤوليته كليا اأو جزئيا عن اأي خطاأ يرتكبه . 

املــادة ) 56 (

يحـق لكـل مـن الهيئـة ومن�سـئ العهـدة ومـالك ال�سكـوك م�ساءلـة مديـر العهـدة ، كمـا يكـون 

لهم حق الطالع واحل�سول على ن�سخ من ح�سابات وم�ستندات و�سجالت العهدة . 

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1142(

املــادة ) 57 (

يجـــب علـــى مديــر العهدة ، فـي حال زوال �سفته  لأي �سبب كان �سواء بالعزل اأو ال�ستبدال 

اأن يقدم اإىل كل من من�سئ العهدة ومــالك ال�سكــوك والهيئة   ، اأو الإفال�ص  اأو الت�سفـية 

ح�سابا ختاميا للعهدة م�سفوعا بكافة البيانات وامل�ستندات املتعلقة بالأعمال التي قام بها 

ل�سالح العهدة .

املــادة ) 58 (

اأ -  تقــوم الهيئــة باإن�ســاء �سجل ي�سمى "�سجـل العهـد املاليـة" تقيد فـيه البيانات التف�سيلية 

لكـــل عهـــدة ماليــة ، وفــق النمــوذج الذي تعده الهيئة لهذا الغر�ص ، وبعد قيام اجلهة 

امل�ستفـيدة بدفع الر�سوم املقررة .  

ب - مينـــح مديـــر العهـــدة �سهــــادة بقيــــد العهـــدة فـــي �سجـــل العهـــد املاليـــة لـــدى الهيئـــة ، 

ول يعتــــد بالعهدة اإل بعد اإجراء القيد .

ج - يجـــب علـــى مديــر العهدة اإبالغ الهيئة باأي تعديــل يطــراأ علــى البيانــات واملعلومــات 

املدونة فـي �سجل العهد املالية .

املــادة ) 59 (

املعلومات  ال�سكوك الطالع على  العهدة ومالك  العهدة ومدير  لكـــل مـــن من�ســـئ  يحـــق 

املدونة فـي �سجل العهد املالية ، كما يحق لهم احل�سول على �سهادة ر�سمية مبا هو مدون 

فـي ال�سجل من بيانات ومعلومات .

املــادة ) 60 (

تنق�سي العهدة املالية فـي الأحوال الآتية :

1 - اإذا انق�ست املدة املحددة ل�سريانها .

2 - اإذا اتفق على ذلك كتابة بني كل من من�سئ العهدة ومدير العهدة ومالك ال�سكوك ، 

غري اأن هذا التفاق ل يكون نافذا ، اإل مبوافقة اجلمعية العامة ملالك ال�سكوك ، 

وباأغلبية ثلثي اأ�سوات املالك احلا�سرين .

3 - اإذا حتقق �سبب من اأ�سباب الف�سخ املن�سو�ص عليه فـي �سند اإن�سائها .
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املــادة ) 61 (

يوؤول حمل العهدة بعد انتهاء مدتــه اإلــى من�ســــئ العهــــدة ، مــــا لـــم ينــــ�ص �سنــــد اإن�سائهـــا 

على خالف ذلك .

الف�شــل العا�شــر

الت�شالــح والر�شــوم

املــادة ) 62 (

يجوز الت�سالح عن الأعمال التي ارتكبت باملخالفة لأحكام هذه الالئحة - حتى قبل �سدور 

اإدارة  احلكم الق�سائي - بعد �سداد املبالغ التي ي�سدر بتحديدها قرار من رئي�ص جمل�ص 

الهيئة .

ويرتتب على الت�سالح ، انق�ساء الدعوى العمومية عن الأعمال التي مت الت�سالح فـيها .

املــادة ) 63 (

 اإذا حتقق للمخالف اأي فوائد مالية من املخالفة املرتكبة فاإنها ترد اإىل املت�سرر ، وفـي حال 

عدم وجود مت�سرر اأو �سعوبة حتديده ، فاإنها توؤول اإىل الهيئة .

املــادة ) 64 (

اإذا كانت املخالفة تتعلق بعدم الوفاء بالتزام من�سو�ص عليه فـي هذه الالئحة خالل الأجل 

الزمني املحدد فـيها ، فيزاد مبلغ الت�سالح عن كل يــوم تاأخيــر بواقــع )15%( خم�ســة ع�ســر 

باملائة من مبلغ الت�سالح املقرر للمخالفة ، وبحد اأق�سى )15( خم�سة ع�سر يوما .

املــادة ) 65 (

يجب على املخالف اأن يقوم ب�سداد مبلغ الت�سالـــح اإلـــى الهيئــــة خــــالل )10( ع�ســــرة اأيـــام 

من تاريخ اإخطاره بذلك ، واإل كان للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سده .

 املــادة ) 66 (

ت�ستوفــي الهيئـة الر�سـوم الآتيـة : 
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اال�شتحقـــاقمقــدار الر�شــمالر�شــمم

1

ر�سـم اعتمـاد 

ن�سرة اإ�ســدار ال�سكــوك

 )%0.05(

من القيمة ال�سمية 

لل�سك امل�سدر ، 

على األ يزيد املبلغ 

على )2000( األفـي 

ريال عماين ، ول يقل 

عــن )1000( 

األــف ريــال عمانــي .

مرة واحدة 

عند تقدمي امل�سودة 

الأولية لن�سرة الإ�سدار .

2

ر�ســم 

اإدراج �سكــوك 

 )%0.01(

من القيمة ال�سمية لل�سك 

بحد اأق�سى )2500( األفـني 

وخم�سمائة ريال عماين .

�سنويا فـي الأول 

من يناير كل �سنة

 اأو عند اإدراج اأي اأوراق 

مالية خالل ال�سنة 

ح�سب الن�سبة والتنا�سب 

لالأ�سهر املتبقية 

من ال�سنة . 

ويجرب ك�سر ال�سهر 

اإىل �سهر .
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اال�شتحقـــاقمقــدار الر�شــمالر�شــمم

3

ر�سم ترخي�ص الهيئة 

ل�سركة الغر�ص اخلا�ص .

)1000(

 األف  ريال عماين .

مرة واحدة 

عند اإ�سدار الرتخي�ص . 

4

ر�سم جتديد الرتخي�ص 

ل�سركة الغر�ص اخلا�ص .

)1000(

 األف ريال عماين .

مرة واحدة 

عند جتديد الرتخي�ص .

5

ر�سم ت�سجيل العهد املالية 

فـي �سجل العهد املالية .

 )%0.01(

من القيمة ال�سمية 

لل�سك بحد اأق�سى 

)2500( األفـني وخم�سمائة 

ريال عماين .

مرة واحدة 

عند ت�سجيل العهدة .

6

ر�سم احل�سول على �سهادة 

ر�سمية مما هو مدون

 فـي �سجل العهد املالية .

)10(

ع�سرة ريالت عمانية .

فـي كل مرة يقدم فيها 

طلب احل�سول 

على البيانات املدونة .
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