لئحة التسوية والتقاص
بسوق الرطوم للوراق الالية
لسنة 2010م

عمل بالسلطات الخولة له بوجب أحكام الادة ) 74و( من قانون سوق الرطوم للوراق الالية لسنة 1994م  ،أصدر
ملس إدارة السوق وبوافقة السيد  /وزير الالية والقتصاد الوطن اللئحة التية -:

الفصل الول
أحكام تهيدية
أسم اللئحة وبدء العمل با
) (1تسمى هذه اللئحة "لئحة التسوية والتقاص بسوق الرطوم للوراق الالية لسنة 2010م ويعمل با من تاريخ التوقيع عليها
.

إلغاء
) (2تلغى لئحة شروط التسوية والتقاص ف سوق الرطوم للوراق الالية لسنة 1994م.

تفسي
) (3ف هذه اللئحة  ،وما ل يقتض السياق معن آخر  ،تكون للكلمات والعبارات والصطلحات الواردة فيها ذات العان الددة
لا ف قانون سوق الرطوم للوراق الالية للعام 1994م  ،كما تكون للعبارات التيـة العان البينة أمام
كل منها على التوال -:

) (1الصفة

السوق

هي سوق الرطوم للوراق الالية .

الصندوق

هو صندوق ضمان التسويات الالية الذي تودع فيه البالغ الصلة من
شركات الوكالة الرخص لا بالتداول داخل القاعة و يدار وفق أحكام هذه
اللئحة .

بنك التسوية

وهو البنك الذي يتم فيه إجراء التسويات الالية الناتة عن عمليات تداول
الوراق الالية  ،و تلتزم شركات الوكالة بفتح حسابات التسوية لديه حت
يتسن لا إتام التسويات الالية .

العضو

وهو شركة الوكالة الرخص لا القيام باعمال
الوكالة ف السوق.

العقود والصفقات

هي العقود الت يكون أحد طرفيها قد تسبب ف

الكتملة النصاف

عدم اكتمال الصفقة نتيجة عائق أو مانع وذلك خلل فترة
التسوية .

الافظ المي

هو الشخص العتباري الذي يتول حفظ وحاية أصول
الصندوق بوجب عقد ومقابل عموله .

نظام التسوية

هو نظام التسويات النية الجالية العروفة بالـ  RTGSأو أي نظام
تسوية آخر يوافق عليه السوق .

الرف )رقم (T +

يقصد بالرف ) (Tيوم التداول  ،كما يقصد بعبارة ) (T+0نفس يوم التداول،
و عبارة ) (T+1اليوم التال للتداول وعبارة ) (T+2اليوم الثان بعد يوم
التداول  ،وعبارة ) (T+3اليوم الثالث بعد يوم التداول  ،وعبارة )(T+4
اليوم الرابع بعد يوم التداول وعبـارة ) (T+5اليوم الامس بعد يوم التداول .
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الفصل الثان
الحكام الساسية
اليوم الدد للتسوية الالية
تتم عمليات التسوية الالية وتسوية الوراق الالية الناتة عن عمليات التداول ف السوق ف نفس يوم

)(4

التداول ).(T+0

واجبات العضو
) (5يب على كل عضو يباشر نشاط البيع والشراء فـي القاعـة  ،أن يقوم بالت -:
 -1فتح حساب بنكي لدى بنك التسوية الذي تدده السوق  ،والذي بوجبه يفوض فيه البنك السحب من
الساب أو اليداع فيه ف حدود البالغ الت ترد ف كشف التسوية الصادر عن السوق  ،بيث يكون هذا
الساب تت تصرف بنك التسوية طبقا للتفاقية الت تعقد بي العضو وبنك التسوية .
-2

أن يقدم تأمينا مقداره نسبة تددها السوق من رأس الال الدفوع وذلك مساهة منه ف رأس مال صندوق
ضمان التسويات الالية با ل يقل عن البلغ الذي تدده السوق ول يوجد حد أعلي .

حساب التسوية الالية
)(6

تقوم السوق بفتح حساب بنكي مستقل لغراض التسويات الالية اليومية بي العضاء يطلق عليه بنك
التسوية  ،بيث يكون رصيده ف ناية كل يوم صفر  ،وفق التفاقية الوقعة بي السوق والبنك الكلف
القيام بأعمال التسوية الالية .

حساب ضمان التسويات

) (3الصفة

)(7

تقوم السوق بفتح حساب مستقل لدى أحد البنوك العاملة بالسودان باسم صندوق ضمان التسويات
الالية يودع فيه التامي الشار إليه ف البند ) (2من الفقرة )ج( الادة ) ، (3وأية موارد أخرى للصندوق ،
وتتم إدارة الصندوق وإجراء الصم منه واستخدام حصيلته وفقا لذه التعليمات .

إيداع صاف اللتزامات الستحقة
)(8

يتعي على كل عضو إيداع صاف اللتزامات الستحقة عليه الناتة عـن عمليات تداول يوم ) (Tف
حسابه لدى بنك التسوية حت الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم التداول ).(T+0

كشف صاف الستحقات واللتزامات
)(9

يقوم السوق بتزويد كل من بنك التسوية والعضو وفق اللية العتمدة ف السوق  ،بكشف يدد فيه صاف
الستحقات واللتزامات لكل عضو عن عملياته الت تت ف يوم ) (Tوذلك ف نفس يوم التداول وذلك
بعد جلسة التداول مباشرة .

زمن إتام عملية التسوية الالية
)(10

يقوم بـنك التـسوية بـإتام عمـلية التسوية ف موعد اقصاه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر
يـوم ) (T+0وإشعار السوق بذلك  ،وعلى ضوئه يقوم مركز اليداع بإجراء عملية تديث سجل
الساهي قبل ناية يـوم ) (T+0ما ل تتلق من السوق ما يفيد تعليق عملية التسوية السهمية .

لفصل الثالث
آلية عمل صندوق ضمان

التسويات الالية وتسوية الوراق الالية
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تلف العضو عن الوفاء بإلتزاماته الالية
)(11

ف حال تلف وكيل أو اكثر عن الوفاء بزء أو بكامل التزاماته الالية  ،يقوم بنك التسوية بإيقاف عملية
التسوية الالية وإشعار السوق والصندوق بذلك فورا وفق الصيغة العتمدة من السوق  ،وف الوقت الذي
تدده التعليمات الصادرة عن السوق .

تغطية مبلغ العجز
)(12

يقوم الصندوق بإصدار التعليمات لبنك التسوية وفق الصيغة التفق عليها معه بتغطية مبلغ العجز من
حساب الصندوق ف الوقت الذي تدده التعليمات الصادرة عن السوق وإتام التسوية الالية .

مطالبة الوكيل بسداد العجز
)(13

يتول الصندوق إخطار الوكيل التخلف بأنه قد حل مله ف سداد التزاماته ف يوم التسوية  ،كما يقوم
بطالبته بتسديد مبلغ العجز لصال الصندوق  ،خلل الفترة الت تددها التعليمات الصادرة عن السوق .

تعديل الصفقة إل الصندوق
)(14

يوز للوكيل الشتري التخلف ف حال عدم تسلمه قيمة الوراق الالية من عميله قبل الساعة الثانية من بعد
ظهر نفس يوم التداول ) (T+0تقدي كتاب خطي للسوق يطلب فيه تعديل الصفقة وذلك بتحويل
الوراق الالية إل الصندوق وتت مسئوليته .

إيقاف الوكيل بسبب العجز عن السداد
)(15

إذا ل يلتزم الوكيل بسداد مبلغ العجز الترتب عليه للصندوق حت الساعة التاسعة من صباح اليوم الثان
الذي يلي يوم التداول ) ، ( T+2يقوم السوق بإيقاف الوكيل عن التداول و توجيهه بضرورة سداد مبلغ
العجز خلل فترة أقصاها ناية ذات اليوم .

بيع الوراق الالية لسداد العجز

) (5الصفة

)(16

إذا تلف الوكيل عن السداد ف الوعد الدد  ،ول يقم العميل بدفع قيمة الوراق الالية الالة إل الصندوق
حت ناية اليوم الثان من يوم التداول ) ، (T+2تقوم السوق بتكليف إحدى شركات الوكالة ببيع هذه
الوراق الالية ف اليوم الثالث الذي يلي يوم التداول ) (T+3وإيداع حصيلة البيع لساب الصندوق ،
على أن يتم تميل الوكيل بأية فروقات تنتج عن ذلك لصال الصندوق  ،وتعود للصندوق أية أرباح قد
تنتج عن عملية البيع  .وتعود أية أرباح أو عوائد تستحق للوراق الالية خلل فترة تسجيلها باسم
الصندوق لصال الشتري .

إخطار الوكيل بعجزه ف الوراق الالية
)(17

تقوم السوق بإرسال إخطار للوكيل ف ناية يوم التداول ووفق الصيغة العتمدة ف السوق  ،بأن لديه عجز
ف الوراق الالية نتيجة العمليات الت نفذت ف يوم التداول  ،وعليه توفي الوراق الالية قبل ناية فترة
التسوية الددة ف السوق .

تأجيل أو تقدي تاريخ التسوية
)(18

يوز للمدير العام ف ظروف خاصة يقدرها إذا رأى أن ذلك ضروريا لتحقيق الساواة والعدالة وسلمة
التعامل  ،أن يسمح بتأجيل أو تقدي تاريخ التسوية الالية فيما بي الوكلء خارج الدة الددة ف الادة )(4
من هذه اللئحة  ،ول يترتب على ذلك إلغاء للصفقات النفذة  ،حيث تظل جيع الطراف التعاقدة
مسؤولة عن استكمال ومتابعة إجراءات القاصة والتسوية العمول با ف السوق  ،على أن تبقى إجراءات
القاصة للوراق الالية مرتبطة بإجراءات التسوية الالية .

)(19

يوز للمدير العام وبناء على طلب من وكلء طرف الصفقة العنيي با  ،أن يستثن بعض الصفقات من
التسوية الالية البنكية على أن ترفق جيع الستندات الت تفيد موافقة أطراف الصفقة .

الستثناء من التسوية الالية

تميل الوكيل نفقات التأخي
)(20

يتحمل الوكيل التخلف عن كل يوم تأخي اللتزامات الالية والعمولت الناتة عن مبلغ العجز والت تدد
من قبل لنة إدارة الصندوق و الصادق عليها من قبل السوق  ،وتصل جيع تلك البالغ لصال الصندوق .

ما يترتب على عدم دفع اللتزامات الالية
6

)(21

تقـوم السوق ف حال عدم التزام الوكيل بدفع اللتزامات الترتبة عليه ف يوم التسوية دراسة وضع الوكيل
واتاذ الجراءات الت تراها مناسبة .

) (7الصفة

الفصل الرابع
إجراءات القاصة والتسوية بي الوكلء والعملء
إجراءات الشراء
ما يب على الوكيل الشتري
)(22

)(1

على الوكيل الشتري أن يقوم بإصدار فواتي الشراء ف نفس يوم جلسة التداول ) (T+0و
تسلم هذه الفواتي للعملء حسب التفاق البم معهم  ،بيث تكون مشتملة على العلومات
والبيانات البينة أدناه -:
 -1اسم الشركة وعدد الوراق الالية الشتراة وسعر الورقة الالية والقيمة الجالية وتاريخ الشراء
من واقـع الصفقات النفذة .
 -2العمولت القبوضة والقررة بوجب قانون السوق ولوائحه .

)(2
(1
(2
(3

)(3

يب أن يراعى ف إصدار فاتورة الشراء الت -:
تطابق تاريها مع تاريخ تنفيذ الشراء .
أن تتوي على رقم متسلسل .
أن تكون موقعة من أحد الشخاص الفـوضي بالتوقيع عن الشركة .
يظر علي الوكيل الشتري قبول شيكات مؤجلة الدفع مسحوبة على عملئه أو مظهرة منهم
لصاله تسديدا للعمليات النفذة .
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سداد قيمة الوراق الالية
)(23

)(1

يقوم العميل الشتري بتسديد قيمة الوراق الالية الشتراة خلل الدة التفق عليها مع وكيله
بوجب شيك أو نقدا بيث ل يتجاوز البلغ الذي تدده السوق.

)(2

ل يوز للعميل الشترى أن يبيع الوراق الالية الت ت شراؤها لصاله خلل فترة القاصة
والتسوية .

)(3

يتعي على الوكيل الشتري إعلم السوق ف حال وقوعه ف ارتباك مال وكذلك بأساء
الستثمرين العادة أو الرتعة شيكاتم لعدم وجود رصيد كاف ف حساباتم لدى البنوك .

حقوق الوكيل الشتري قبل إجراء التسوية
)(24

يوز للوكيل الشتري إذا ل يقبض قيمة الوراق الالية من عميله  ،خلل مدة أقصاها الساعة الثانية عشر
والنصف من بعد ظهر نفس يوم التداول ) (T+0وقبل إجراء تسوية الوراق الالية  ،تقدي طلب مكتوب
للسوق وعلى مسئولية الوكيل الكاملة يطلب فيه تعديل الصفقة وذلك بتغيي اسم الال له موضحا
مبراته  ،وف حالة اقتناع السوق بذلك فإنا تقوم بإجراء التغيي الطلوب دون تملها أية مسؤولية تترتب
عن ذلك الجراء .

حقوق الوكيل الشتري بعد إجراء التسوية
)(25

ف حال تسوية الصفقة ول يتقدم الوكيل بطلب للسوق لتاذ الجراءات الددة ف الادة ) (24أعله ،
فيجوز للوكيل اتاذ الجراءات التالية -:
) (1التقدم بطلـب لركز اليداع لجز الوراق الالية الت قام بشرائها لصال أحد العملء ول يتم
تسديد قيمتها  ،ووضع اشارة الجز عليها لنع تداولا  ،ولي إقامة دعوى أمام الهات القضائية
الختصة وفقا للشروط التالية :
أن يكون لدى الوكيل تفويضا مكتوبا وموقعا من العميل يفيد تفويض العميل
(1
للوكيل بشراء هذه السهم.
أن تكون الصفقة قد نفذت حسب ما تقتضيه لوائح التداول العمول با ف
(2
السوق.
) (9الصفة

(3

فترة التسوية.

أن يتم تقدي الطلب خلل فترة عشرة أيام عمل تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء

) (2يب أن ترفق مع الطلب الستندات التية :
نسخة من التفويض.
نسخة من فاتورة الشراء.
نسخة من عقد القاعة مصادق عليه من السوق.
كشف حساب حديث للعميل يثبت عدم تسديد قيمة السهم الراد وضع
-4
الشارة عليها.
) ( 3يلتزم بدفع رسوم الجز الت تددها السوق عن كل شركة يطلب الوكيل وضع الشارة عليها.
) (4يتول مركز اليداع القيام بالتأشي بالجز على سجل الساهي با يفيد منع تداول هذه الوراق
الالية .
) (5على الوكيل رفع الدعوى أمام الهات القضائية الختصة خلل ثلثي يوما من تاريخ التأشي على
السجل بالجز.
) (6إذا ل يتقدم الوكيل با يثبت رفع الدعوى خلل الدة الددة لذلك )ثلثون يوما(  ،وتقدي الستندات
اللزمة لثبات دعواه إل مركز اليداع  ،يكون الجز لغيا.

قبض ثن الوراق الالية مقدماp
)(26

)(1

يوز للوكيل قبض ثن الوراق الالية الفوض بشرائها مقدما قبل التنفيذ واعتبار البلغ الدفوع
بثابة دفعة على الساب لي قيامه بتنفيذ أمر الشراء طبقا لشروط التفويض  ،كما يب عليه
تسوية قيمة الصفقة قبل تاريخ التسوية الالية بي الوكلء سواء» عن طريق تصيل قيمة الصفقة أو
عن طريق تسوية الفروقات الالية ف حساب عميله.

)(2

يب على الوكيل ترير سند قبـض لصال العميل بقيمة البالغ الت تسلمها منه .
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الفصل الامس
إجراءات القاصة والتسوية بي الوكلء والعملء
إجراءات البيع
ما يب على الوكيل البائع
)(27

على الوكيل البائع أن يقوم بإصدار فواتي البيع ف نفس يوم جلسة التداول ) (T+0مشتملة على العلومات
و البيانات البينة أدناه و ذلك حسب التفاق البم مع عملئه -:
 (1اسم الشركة وعدد الوراق الالية الباعة وسعر الورقة الالية والقيمة الجالية وتاريخ البيع من واقع
الصفقات النفذة .
(2

العمولت القبوضة والقررة بوجب قانون السوق ولوائحه وتعليماته .

(3

تطابق تاريخ فاتورة البيع الصدرة من الوكيل البائع  ،مع تاريخ تنفيذ البيع .

(4

أن تتوي الفاتورة على رقم متسلسل .

(5

أن تكون الفاتورة موقعة من أحد الشخاص الفـوضي بالتوقيع عن الشركة .

تسليم صاف قيمة البيع
)(28

)(1
)(2
)(3

على الوكيل البائع تسليم صاف قيمة بيع الوراق الالية للعميل البائع )اليل( مباشرة  ،أو من
ينوب عنه بوجب تفويض.
يظر على الوكيل البائع ترير شيكات مؤجلة مسحوبة عليه أو مظ¼هره منه لصال عملئه مقابل
اوراقهم الالية الت ت بيعها.
على الوكيل البائع القيام بدفع صاف قيمة الوراق الالية الباعة لعملئه البائعي بوجب شيكات
أو أي أوامر دفع مصرفيه أخرى مررة منه شخصيا تعادل القيمة الصافية لفواتي البيع الصادرة
عنه بيث تكون الشيكات أو أوامر الدفع مهوره بتم يمل إشارة )يصرف للمستفيد الول

) (11الصفة

)(4

فقط(  ،ويوز للوكيل البائع أن يقوم بتسديد صاف قيمة الوراق الالية الباعة نقدا إذا ل
تتجاوز قيمتها البلغ الذي يدده السوق للعميل الواحد .
على الرغم من أحكام البند ) (3أعله  ،يوز للوكيل ف حالت معينة يقدرها الدير العام أو
من يفوضة أن يصدر شيكات لصال عملئه دون ختمها للمستفيد الول .
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الفصل السادس
إجراءات التسوية بي الوكلء والسوق
ما يب على الوكلء
)(29

على جيع الوكلء تسليم كشوفات العمولة اليومية للسوق ف موعد أقصاه الساعة العاشرة من صباح اليوم
الذي يلي تاريخ تنفيذ العمليات ) ، (T+1كما يلتزم الوكلء بدفع البالغ الستحقة للسوق وفق الصيغة
والوقت الذي تدده السوق .

إجراء التعديل ف العقود النفذة
)(30

يوز للوكيل بعد انتهاء ساعات التداول و خلل مرحلة التسوية والقاصة وقبل إجراء التسوية النهائية ،
إجراء تعديل على أي من العقود النفذة  ،وعليه ف هذه الاله أن يتقدم بطلب مكتوب للسوق قبل الساعة
الثانية عشرة والنصف من نفس يوم التداول ) (T+0ويبي فيه أسباب التعديل ومبراته والت يب أن
ليتعدى التعديل ف أرقام الساهي عن رقمي فقط وكذلك ارفاق تفاويض البيع أو الشراء للمساهم الراد
تعديلة  ،وللسوق الق ف الخذ با أو رفضها و ذلك حسب مقتضى الال ،وتتقاضى السوق ف حالة
الوافقة على التعديل قيمة مالية تددها عن كل صفقة .

عدم تسليم قيمة الوراق الالية من العميل
)(31

يوز للوكيل الشتري الذي ل يلتزم بتسديد اللتزامات الالية الترتبة عليه ف يوم التسوية وف حال عدم تسلمه قيمة
الوراق الالية من عميله قبل الساعة الثانية من ظهر نفس يوم التداول ) ، (T+0تقدي طلب مكتوب
للسوق يطلب فيه تعديل الصفقة وذلك بتحويل الوراق الالية إل الصندوق وتت مسئوليته وفقا
للجراءات العتمدة والت تنظم عمل الصندوق .

) (13الصفة

الفصل السابع
إجراءات معالة تسوية الوراق الالية
للصفقات )العقود (غي مكتملة النصاف
العقود غي الكتملة النصاف
)(32

)(1
(1
(2
(3
(4
(5
(6

(7

(8
(9
(10

تعتب الالت التالية عقود غي مكتملة النصاف :
البيع بدون رصيد أو أي عجز ف رصيد الوراق الالية الت جرت عليها عملية البيع .
تاوز نسبة التملك ف الورقه الاليه عن النسبه الت ينص عليها القانون .
عدم حصول الوكيل على التفويض بالتصرف ف الورقة الالية العنية .
البيع بالزاد العلن .
عدم تسديد القساط الطلوبة.
بيع أسهم العضويه وهناك أحتمالي -:
أول  :عدم قيام مركز اليداع بتعديل موقف اسهم العضويه للعضاء النتهيه فترة
عضويتهم وأصبحوا خارج ملس الدارة .
ثانيا  :قد تكون السهم الباعة اسهم عضوية فعل وف هذة الاله تعامل معاملة البيع
بدون رصيد كما سبق الشارة اليه .
بيع اسهم التأسيس -:
أول  :يظر علي الؤسسي ف شركات الساهة العامة التصرف باسهمهم التأسيسة قبل
مرور سنتي علي القل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعتب
باطل اي تصرف يالف ذلك.
ثانيا  :يستثي من احكام الفقرة ) (1انتقال السهم التاسيسي للورثة والوصى لم وبي
الزوجي والصول والفروع وبي مؤسسي الشركة.
وجود الساهم ف طرف العقد ) عدم احتساب غرامة تعديل ( .
اذا صدر حكم قضائي بعدم التصرف ف السهم .
أية أسباب وحالت أخرى تؤدي إل عدم إكمال الصفقات النفذة .
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)(2

)(3
)(4
)(5
)(6

تتقاضى السوق من الوكيل التسبب ف إجراء كل صفقة غي مكتملة غرامة تددها السوق عن
كل يوم تأخي يلي يوم التداول وحت تاريخ تقدي الطلب من الوكيل لعالة الصفقة  ،ويستثن
من ذلك حالت الرهن أو الجز على أن تتم تسويتها خلل فترة التسوية السهمية .
يب أن يقوم الوكلء التعاملي مع الافظ المي بالسهم الجوزة أو الرهونة بتقدي كشف
إدخال الصفقات ف موعد أقصاة الساعة العاشرة صباحا من يوم ). (T+3
يب على الافظ المي أن يقوم بتسليم خطاب فك الجز او الرهن لركز اليداع قبل الساعة
العاشرة صباحا حت تتم تسوية الصفقات بعد فك الرهن من الهة العنية .
إذا قام الوكلء بالتفويض على الوراق الالية بعد الساعة الواحدة وتكون السهم حرة تفرض
عليهم غرامة تأخي عن كل صفقة بقيمة مالية تددها السوق ) (T+4قبل التداول .
إذا لـم يقـوم الافظ المي أو الوكلء العنيي بفك الجز أو التفويض قبل ) (T+4وقبل
بداية إفتتاح جلسة التداول تعتب هذه الوراق الالية كبيع أوراق مالية بدون رصيد .

تصحيح الخطاء والخالفات
)(33

يتعي على الوكيل البائع  ،تصحيحا للخطاء والخالفات الت تسببت ف عدم إتام تسوية الصفقة  ،القيام
بالجراءات التالية -:
تقدي طلب مكتوب للسوق مبينا فيه الصفقات غي الكتملة وأسباب توقفها .
(1
تصحيح الطأ وإزالة الخالفة الت حالت دون إتام عملية الدخال ف اقرب وقت مكن وقبل
(2
انتهاء فترة التسوية .
القيام بعملية الشراء لتغطية النقص ف رصيد ملكية البائع وتميله قيمة الوراق الالية الشتراة ،
(3
وما يترتب عنها من فروقات أسعار وغرامات وعمولت وأية نفقات أخرى ناتة عن الشراء ،
ولذا الوكيل الق ف الرجوع بذه البالغ على عميله  ،باستثناء الغرامات الت يتحملها الوكيل
البائع والقررة وفقا لحكام هذه اللئحة .
يب أن تكون عملية الشراء لتغطية النقص ف رصيد البائع من رصيد أوراق مالية حره وأن
(4
تكون غي مرهونه او مجوز عليها ول توز ان تكون التغطيه من الشخص الذي أشترى هذه
الوراق الالية .

إمتناع الوكيل من تغطية عجز عميله

) (15الصفة

)(34

إذا امتنع الوكيل البائع أو ماطل ف تغطية عجـز عميله  ،يوز للسوق ف مدة أقصاها اليوم )، (T+2
تكليف أحد الوكلء للقيام بالشراء وفقا لجراءات الصندوق  ،وتميل الوكيل العن أثان السهم
والنفقات و فروقات السعار والغرامات والعمولت الترتبة عن عملية التغطية هذه ،ويق للوكيل الرجوع
بذه البالغ على عميله البائع باستثناء الغرامات .

تغطية الصفقات غي الكتملة
)(35

مع مراعاة نص الادة ) ، ( 32يوز  ،بوافقة الال منه  ،تغطية الصفقات غي الكتملة ف حالت البيع
بعجز أو بدون رصيد لدى العميل البائع ف ورقة مالية معينة  ،وذلك بتحويل الوراق الالية الملوكة
للزوجة إل زوجها أو البناء إل أبيهم إذا كان بائعا أو تويل الوراق الالية الملوكة للزوج إل زوجته أو
أبنائه إذا كانوا بائعي  ،شريطة أن تكون الوراق الالية ملوكة ومسجلة بأساء أصحابا لدى مركز
اليداع بتاريخ عقد الصفقة غي الكتملة .

طريقة حساب فروقات السعار والنفقات الخرى
)(36

يتم حساب فروقات السعار والغرامات والنفقات الخرى الترتبة عن البيع بعجز أو بدون رصيد ،والت
يـب على الوكيل البائع دفعها للسوق  ،وفـقا للسس التية -:
 -1الفرق بي سعر التغطية و سعر البيع الصلي للوراق الالية الباعة بدون رصيد.
 -2مبلغ غرامة بواقع  %10من فروقات السعار  ،وذلك سواء كانت التغطية بسعر يزيد أو ينقص عن
سعر البيع  ،وعلى أل تقل الغرامات الجاليه القبوضة من الـوسيط عـن مبلغ تدده السوق عن
كل صفقة غي مكتملة .
 -3تسب الغرامات وفروقات السعار على أساس متوسط سعري البيع والشراء لميع الصفقات غي
الكتملة .
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الفصل الثامن
التسوية النقدية
نظام التسوية النقدية
)(37

يتم إجراء التسوية النقدية عب نظام  ( ( RTGSالتصل بالبنك الركزي والبنوك الخرى أو أي نظام تسوية آخر

بوافقة السوق .

الجراءات التبعة ف التسوية النقدية
)(38

يقوم الوظف الختص ف نظام التسوية النقدية بإستخراج كشف مفصل عن طريق نظام التسويات التصل بقاعدة
البيانات بنظام مركز اليداع)  ( CSDللتأكد من صحة بيانات عملية التسوية والت توضح قيمة الصفقات الت ت
تنفيذها من خلل التداول ليوم التسوية بي كل الوكلء الدين والدائن والرصيد الواجب سداده أو تصيله من تداولت
الوراق الالية .

تقاص الوراق الالية
)(39

تتم عملية التقاص النقدي للسهم ف نفس يوم التداول ) (T+0وذلك بتحويل صاف اللتزامات الستحقة والناتة عن
العمليات الت ت تنفيذها  ،إل حساب السوق لـدى بنك التسوية قبل الساعة الادية عشره من صباح يوم . ((T+0
وعليه تقوم السوق بإتام عملية التسوية الالية الساعة الاديــة عشرة من صباح يوم ).( T+0

سداد البلغ الستحق من الوكيل
)(40

بناءا على ذلك ومع مراعاة أحكام الادة ) (39يب على كل وكيل عليه التزام بسداد البلغ الستحق ف الوقت الدد قبل
فترة التسوية النقدية الددة وأي تلف من أي وكيل تترتب عليه غرامة مالية ويؤخذ فارق العجز الغي مسدد من قبل
الوكيل الدين من صندوق خاص لي وفاء الوكيل بألتزامه.

كيفية إحتساب الغرامة ف حالة وجود عجز معي من قبل الوكلء
) (17الصفة

)(41

يقوم السوق فور تسلمه كشف التسوية النقدية للوراق الالية من بنك التسوية بساب الغرامة وذلك ف حال تلف
وكيل أو اكثر بالوفاء بالتزاماته الالية الواردة ف كشف التسوية ،ويقوم بإخطار الصندوق بذلك  ،للصندوق الق ف
عدم الوافقة على ذلك اذا تبي له ان مبالغ العجز تشكل اكثر من  %30من صاف موجوداته.
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الفصل التاسع
أحكام عامة
كفالة وكيل لوكيل آخر
)(42

ل يوز لوكيل أن يكفل وكيل آخر إل إذا كان الكفيل بنك مرخص .

إعفاء الوكيل أو العميل من فروقات السعار
والزاءات الالية
)(43

يوز للمجلس إعفاء أي وكيل أو عميل من كل أو أي جزء من فورقات السعار .

قيمة الصندوق
)(44

ت تصيص مبلغ مقداره  250الف جنيه كمبلغ ف صندوق ضمان التسويات الالية الذي تودع فيه البالغ الصلة من
شركات الوكالة الرخص لا بالتداول داخل القاعة و يدار وفق قواعد مددة.

أجاز ملس ادارة سوق الرطوم للوراق الالية هذه اللئحة ف جلسته رقم  (2010)3النعقدة بتاريخ 7/11/2010م
د .صابر ممد حسن
رئيس ملس الدارة بالنابة

) (19الصفة

