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 األول الباب

 تمهيدية أحكام
 

 المادة األولى

وية بما في ذلك تحديد شروط عض مركز اإليداعتهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال  .1

ا، ومتطلباتها، وإجراءات إيداع األوراق المالية، وتسوية صفقاته مركز اإليداع

ات وتسجيل ما يرد على ملكيتها من قيود، باإلضافة إلى تحديد إجراءات فتح حساب

 . مركز اإليداع

ثمرون، بمن فيهم المصدرون، والمست مركز اإليداعيخضع لهذه القواعد المتعاملون مع  .2

 . اإليداع )حيثما ينطبق(، وبنك مركز اإليداعوأعضاء 

قائمة  يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في .3

 المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك.

 

 المادة الثانية

ملكيتها ل الخدمات الالزمة إليداع األوراق المالية، وتسجيل ونق مركز اإليداعيُقدّم  .1

اتخاذ  يداعلمركز اإلوالحقوق المرتبطة بها، وتسوية الصفقات المنفذة عليها وأثمانها. و

 أي إجراءات وتنفيذ أي عمليات تمكنه من تقديم تلك الخدمات.

تقديم  علمركز اإليداباإلضافة إلى الخدمات المنصوص عليها في نظام السوق المالية،  .2

ا )حيثم وبنوك اإليداع والمستثمرين اإليداعمركز خدمات أخرى للمصدرين وأعضاء 

 بعد الحصول على موافقة الهيئة.  وذلك ينطبق(

ليها عوتوافق  مركز اإليداعتقديم أي من خدماته وفق ضوابط يقترحها  لمركز اإليداع .3

 الهيئة. 

 ته. إبرام االتفاقيات التي يراها مناسبة مع المستفيدين من خدما لمركز اإليداع .4

اص تقاضي مقابل مالي لالستفادة من أي من خدماته، وتحديد األشخ اعلمركز اإليد .5

 الملزمين بسداده. 

 

 المادة الثالثة

إعفاء أي شخص من متطلبات هذه القواعد  -بعد الحصول على موافقة الهيئة - اإليداع لمركز

  . مركز اإليداعمن  بمبادرة الشخص أو ذلكبناء على طلب 
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 الثاني الباب

 اإليداع مركز عضوية

 العضوية على الحصول األول: الفصل

 

 المادة الرابعة

 :الفئات اآلتيةإلى  مركز اإليداعتنقسم عضوية  .1

 منح ألي من اآلتي:وتُ  :فئة الحفظ .أ

 .حفظال مرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال مؤسسة سوق مالية (1

 تحدده الهيئة شخًصا "مستثنى". شخص (2

والبنك بنًكا محليًا، بشرط حصوله على كتاب عدم ممانعة من الهيئة  (3

 للتصرف كعضو حفظ. المركزي

ة اعتباري يقدم الخدمات الالزمة إلجراء التسوي وتمنح لشخص :فئة التسوية .ب

 النقدية للصفقات.

مرخص  وتُمنح لمركز مقاصة أوراق مالية كز مقاصة األوراق المالية:افئة مر .ج

 من قبل الهيئة. له

 مركز اإليداعتقديم طلب إلى  مركز اإليداععلى من يرغب في الحصول على عضوية  .2

 وفق النموذج المعد لذلك.

 

 المادة الخامسة

 يشترط في ُمقدم طلب العضوية اآلتي:

 -مركز اإليداعلتي يحددها ا-أن تتوافر لديه المتطلبات الفنية والتقنية واألمنية  .1

 الالزمة لربطه بنظام اإليداع والتسوية. 

 -مركز اإليداعفق المعايير التي يحددها و-أن يكون لديه موظفون مؤهلون  .2

 للتعامل مع نظام اإليداع والتسوية.

ً في نظام التحويالت السريعة أن يكون .3 ي البنك المركز- عضواً مشاركا

من فئة  داعمركز اإليإذا كان راغبا في الحصول على عضوية  السعودي

 . التسوية

 وتوافق عليها الهيئة. مركز اإليداعأي شروط أخرى يقترحها  .4

 

 المادة السادسة

 تخاذ أي من اآلتي:ا -ثناء دراسة طلب العضويةأ- لمركز اإليداع .1

لإلجابة عن أي استفسار أو شرح أي  العضوية طلب حضور ممثل عن ُمقدم طلب (أ)

 أن لها عالقة بالطلب.  مركز اإليداعمسألة يرى 

منية الفنية والتقنية واألالمتطلبات  التحقق من استيفاء ُمقدم طلب العضوية (ب)

راه مالئماً ياتخاذ أي إجراء  لمركز اإليداعالالزمة لربطه بنظام اإليداع والتسوية. و

 لهذا الغرض. 
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 التحقق من المعلومات والمستندات التي يُقدّمها ُمقدم طلب العضوية.  (ج)

 طلب أي معلومات من أي جهة ذات عالقة بُمقدم طلب العضوية.  (د)

 طلب أي معلومات إضافية من ُمقدم طلب العضوية. (ه)

 تقاضي مقابل مالي عن دراسة الطلب. لمركز اإليداع .2

اذ أي من من اتخ مركز اإليداعإذا لم يظهر ُمقدم طلب العضوية التعاون الالزم لتمكين  .3

ل المالي ( من هذه المادة، أو لم يدفع المقاب1اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة )

 رفض دراسة طلبه. لمركز اإليداعالمحدد لدراسة الطلب، ف

ن( يوماً خالل مدة ال تتجاوز )ثالثي -في شأن طلب العضوية مركز اإليداعيصدر قرار  .4

قة، وإما بالموافقة إما بالمواف -تطلباته كافةمن اكتمال طلب العضوية واستيفاء م

في حال ه وأسباب كتابياً،بالقرار  المشروطة، وإما بالرفض. ويُشعر ُمقدم طلب العضوية

 الرفض. 

لب بالموافقة على طلب العضوية، وجب على ُمقدم الط مركز اإليداعإذا صدر قرار  .5

حق نظير لمقابل المالي المستوسداد ا مركز اإليداعالتوقيع على اتفاقية العضوية مع 

 . مركز اإليداععضوية 

 يُحظر على ُمقدم طلب العضوية أو أي شخص آخر تقديم نفسه للغير على أنه عضو .6

مال أو القيام بأي تصرفات توحي بذلك قبل حصوله على العضوية واكت اإليداع مركز

 ربطه بنظام اإليداع والتسوية. 

 

 المادة السابعة

ة وسداد بنظام اإليداع والتسوية بعد توقيعه على اتفاقية العضوي اإليداعمركز يُربط عضو 

 ( من المادة )السادسة( من هذه القواعد.5المقابل المالي وفق أحكام الفقرة )

 

 المادة الثامنة
 باآلتي: مركز اإليداعيلتزم عضو 

نظام اإليداع ب االستمرار في استيفاء المتطلبات الفنية والتقنية واألمنية الالزمة لربطه .1

 والتسوية.

ة لديه أو كتابياً فور علمه بحدوث أي خلل تقني في األنظمة اآللي مركز اإليداعإشعار  .2

جراءات نشوء أي مخاطر أمنية قد تؤثر في سالمة ربطه بنظام اإليداع والتسوية أو اإل

الوقت ع والتي تنفذ من خالله، وأن يبين في اإلشعار اإلجراءات المتخذة لمعالجة الوض

 الالزم لذلك.

مركز وضع وتنفيذ خطة الستمرارية األعمال والمحافظة عليها بحسب ما يحدده  .3

 .  اإليداع

 

 المادة التاسعة 

الذي  وفق النموذج - مركز اإليداعتقديم طلب إلى  مركز اإليداعيجب على عضو  .1

اإليداع حصول على اسم مستخدم لكل موظف لديه يستخدم نظام لل -مركز اإليداعيحدده 

 والتسوية.
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الً أن يكون مؤه -( من هذه المادة1ي الفقرة )فالمشار إليه -يشترط في الموظف   .2

يه أن يشترط عل -وفق تقديره - لمركز اإليداعالستخدام نظام اإليداع والتسوية، و

 الحصول على أي تدريب أو شهادة حسب ما يراه مالئماً. 

ً قبل )خمسة( أيام  يداعمركز اإلإشعار  مركز اإليداعيجب على عضو  .3 على -كتابيا

دمات أي من موظفيه الحاصلين على اسم مستخدم أو تغيير طبيعة من انتهاء خ -األقل

لالزمة اإلجراءات ا مركز اإليداععملهم مع بيان تاريخ االنتهاء أو التغيير. ويتخذ 

ير طبيعة تغيإليقاف اسم المستخدم الممنوح للموظف المعني في تاريخ انتهاء خدماته أو 

 عمله.

ي من كتابياً فور انتهاء خدمات أ مركز اإليداعإشعار  مركز اإليداعيجب على عضو  .4

ز مركموظفيه الحاصلين على اسم مستخدم أو تغير طبيعة عملهم إذا تعذر على عضو 

 مركز اإليداعيتخذ و -( من هذه المادة3فق أحكام الفقرة )و-معرفة ذلك مسبقاً  اإليداع

 الالزمة إليقاف اسم المستخدم الممنوح للموظف المعني. اإلجراءات

ظام نمسؤوالً عن جميع التصرفات واإلجراءات المدَخلة في  مركز اإليداعيكون عضو  .5

 .من قبله اإليداع والتسوية
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 الحفظ أعضاء الثاني: الفصل

 

  المادة العاشرة:
 تشمل اآلتي:يُقدّم عضو الحفظ خدمات حفظ األوراق المالية المودعة، و 

عون( من األربالحادية وتعريف عمالئه في نظام اإليداع والتسوية وفق أحكام المادة ) .1

 هذه القواعد.

 لعمالئه. اإليداع فتح حسابات مركز .2

 حفظ األوراق المالية المودعة في الحسابات التابعة له. .3

ق أحكام تحويل األوراق المالية المودعة وتنفيذ أي إجراءات أخرى تتخذ في شأنها وف .4

 هذه القواعد. 

تزويد عضو السوق ذي العالقة بالمعلومات الالزمة ألغراض التحقق المنصوص  .5

 .والعضوية التداولقواعد ( من السابعة والعشرونعليها في المادة )

م المادة الصفقات وفق أحكا تسوية و طلب إلغاء، أتسوية تعليقرفع ، أو تسوية تعليق  .6

 )الرابعة عشرة( من هذه القواعد.

 اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة التسويات المتعثرة، في حال كان عضو الحفظ .7

 مسؤوالً عن تسوية الصفقة.

المالية  اتخاذ الخطوات الالزمة لتيسير تسوية إجراءات المصدر فيما يتعلق باألوراق .8

 .مركز اإليداعيحدده  سب ماالمودعة ح

 

 المادة الحادية عشرة:
 حفظ األوراق المالية المودعة المملوكة لعميله في حساب الحفظ، يجب على عضو .1

عميل، ويستثنى من ذلك الحاالت باسم ذلك ال -ل عضو الحفظيُفتح من خال -مركز 

 .إجراءاتالمنظمة وفق ما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو 

 

ة يجب على عضو الحفظ التأكد في جميع األوقات من فصل األوراق المالية المودع .2

ن ذلك مالمملوكة ألي من عمالئه عن تلك المملوكة له أو لعمالئه اآلخرين، ويستثنى 

بما  ،ءاتالحاالت المنظمة وفق ما تصدره الهيئة أو السوق من لوائح أو قواعد أو إجرا

ية التسو األوراق المالية المودعة في حساب -ال الحصرعلى سبيل المثال -في ذلك 

 . المجمع

يجب على عضو الحفظ التأكد من سالمة وصحة الصفقات واإلجراءات المنفّذة في  .3

 الحسابات التابعة له.

ظ فيما المادة )الرابعة عشرة( من هذه القواعد، يجب على عضو الحف أحكام مع مراعاة .4

خطوات لتي يكون مسؤوالً عن تسويتها اتخاذ كافة اليتعلق بجميع الصفقات المنفذة ا

ن الباب مالالزمة لتسويتها وفق اآللية ومدد التسوية المشار إليها في الفصل الثاني 

فق أحكام والثالث من هذه القواعد، وعليه كذلك اتخاذ ما يلزم بشأن التسوية المتعثرة 

 الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه القواعد.
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  المادة الثانية عشرة:

وفق أحكام هذه  أو أكثر الرتباط بعضو تسويةا -ي جميع األوقاتف-يجب على عضو الحفظ 

نتظر الم إكمال تعليمات التسوية بعضو التسوية دون وقف االرتباط القواعد، وال يجوز له

ميع استكمال اإلجراءات الالزمة لالرتباط بعضو تسوية آخر، ويجب عليه في جتسويتها، و

 قبل تغيير عضو التسوية المرتبط به. مركز اإليداعاألحوال الحصول على موافقة 

 

  المادة الثالثة عشرة:

ام يكون تنفيذ الصفقات للحسابات التابعة لعضو الحفظ من خالل عضو سوق وفق أحك .1

 قواعد السوق ذات العالقة. 

 يجوز لعضو الحفظ تيسير تسوية الصفقات اآلتية: .2

فق صفقة محلها أوراق مالية مودعة ينفذها بالنيابة عن عميل بصفته عضو سوق و (أ)

 .السوققواعد 

 وقعضو س صفقة محلها أوراق مالية مودعة ومنفذة بالنيابة عن عميله من قبل  (ب)

 وفق قواعد السوق. آخر

 

 المادة الرابعة عشرة:

حفظ آخر،  في حال نفذ عضو السوق صفقة لعميل وكان المسؤول عن تسويتها عضو .1

وتمت  ة،( من هذه الماد3( أو )2) تينالفقرالصفقة وفق تسوية  إلغاء هذا العضو طلبو

كد عن التأ مسؤوالً  السوق الموافقة على طلب اإللغاء من قبل األطراف، يكون عضو

 .لعضو السوق المجمعحساب التسوية لتسوية الصفقة كما لو كان نفذها  من

الحفظ لتسويتها وكانت منفذة من قبل عضو سوق في حال تخصيص صفقة إلى عضو  .2

ن هذه م( من المادة )الثالثة عشرة( 2وفق حكم الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ) آخر

ل المدة تسوية الصفقة بالطريقة وخالطلب إلغاء تعليق أو ، فيجوز لعضو الحفظ القواعد

دم توفر لعضو الحفظ عإذا كانت صفقة شراء وتبين  مركز اإليداعالزمنية التي يحددها 

 نقد كاف في يوم التسوية لدى العميل.

في حال تخصيص صفقة إلى عضو الحفظ لتسويتها وكانت منفذة من قبل عضو سوق  .3

( من المادة )الثالثة عشرة( من هذه 2وفق حكم الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ) آخر

فقة بالطريقة وخالل تسوية الصأو طلب إلغاء  تعليق ، فيجب على عضو الحفظالقواعد

طلب إلغاء تعليق أو . يجب على عضو الحفظ مركز اإليداعالمدة الزمنية التي يحددها 

 عند تحقق أي من الحاالت اآلتية:وذلك  تسوية الصفقة،

لتي عدم تلقيه تعليمات مطابقة من عميله بتسوية الصفقة خالل المدة الزمنية ا (أ)

 الصفقة.لطلب إلغاء  مركز اإليداعيحددها 

لية إذا كانت صفقة بيع وتبين لعضو الحفظ بأنه لن يتوفر لدى العميل أوراق ما (ب)

وراق لعميل ألدى ا عتبرة لدى العميل. ولغرض تحديد ذلك، يُ كافية في يوم التسوي

راض األوراق قادر على اقت بأنهد يالتأكب قام العميل إذامالية كافية في يوم التسوية 

تفاقيات قد أجرى العميل اال تسوية، )سواءً لل زمنية مدةخر آالمالية وإيصالها قبل 

 الالزمة إلنفاذ ذلك أم ال(.
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لمبالغ عند تسلمه إشعار من عضو التسوية ذي العالقة بعدم توفر نقد كاف لتسوية ا (ج)

 المترتبة على صفقة شراء واحدة أو أكثر في يوم التسوية.

خالل المدة الزمنية  ئهاأو طلب إلغا الصفقة تسوية بتعليقفي حال عدم قيام عضو الحفظ  .4

الصفقة  تسوية تعليقرفع افتراض  لمركز اإليداعيحق ف، مركز اإليداعالتي يحددها 

 بل عضو الحفظ. من قِ 
  

 التسوية أعضاء الثالث: الفصل
 

  المادة الخامسة عشرة:

لنقدية إلجراء التسوية اوالتسوية؛  عضو التسوية بنظام اإليداع مركز اإليداعيربط  .1

ع وممارسة جمي -لفصل الثاني من الباب الثالث من هذه القواعدوفق أحكام ا -للصفقات 

 المهام المرتبطة بذلك. 

جوز ، يلغرض إجراء التسوية النقدية للصفقات المنفذة للحسابات التابعة لعضو الحفظ .2

  (.لعضو التسوية االرتباط بعضو حفظ )أو أكثر

 

 المادة السادسة عشرة: 
المدد ووفق اآللية  -يجب على عضو التسوية اتخاذ ما يلزم إلجراء التسوية النقدية  .1

لصفقات اوذلك لجميع  -المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه القواعد

 . ظ الذين يرتبطون بهالمنفذة للحسابات التابعة ألعضاء الحف

  

لصفقات جب على عضو التسوية المرتبط بعضو حفظ، القيام بالتسوية النقدية لجميع اي  .2

ي التسوية النقدي. وعليه الوفاء بأسقف المخصصة لعضو الحفظ المرتبط به، حتى 

الحادية مبلغ نقدي يترتب على عضو الحفظ وفق أحكام المادتين )الثالثون( و)

 والثالثون( من هذه القواعد.

التسوية وضع حد أعلى للتسوية النقدية للصفقات المخصصة لكل يجب على عضو  .3

 . عضو حفظ يرتبط به، وأن يدخل هذا الحد في نظام اإليداع والتسوية

 تعديل حد التسوية النقدية وفقا إلجراءات مركز اإليداع. يجوز لعضو التسوية .4

ي فمدخل يجب على عضو التسوية التأكد من قدرته على سداد حد التسوية النقدية ال .5

 نظام اإليداع والتسوية. 

تسوية ع عضو الحفظ الذي يرتبط به عن بالتضامن م يكون عضو التسوية مسؤوالً  .6

وذلك في لصفقات المخصصة للحسابات التابعة لعضو الحفظ ذي العالقة أثمان جميع ا

التسوية النقدية  مسؤوالً عنعضو الحفظ وحده  ويكونحدود سقف التسوية النقدية. 

   حد التسوية النقدية. ة عنفائضال لهللصفقات المخصصة 

 

 المادة السابعة عشرة:

نهاء تسوية جميع التأكد من إ -رتباطه بعضو الحفظقبل إنهاء ا -يجب على عضو التسوية 

إلغائها ي حال للحسابات التابعة لعضو الحفظ ذي العالقة، إال ف المنتظر تسويتها أثمان الصفقات

 وفق حكم المادة )الرابعة عشرة( من هذه القواعد.
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 المالية األوراق مقاصة كزامر عضوية الرابع: الفصل

 المادة الثامنة عشرة:

 آلتي:عن ا مسؤوالً  األوراق المالية يكون مركز مقاصة األوراق المالية لغرض مقاصة .1

 ركزلم عمليات المقاصة عن الناتجة تعليمات التسويةجميع  وتعديل وإلغاء إصدار .أ

 :اآلتيوالتي تتضمن  اإليداع

 ليةاألوراق الما لمركز مقاصةالمجمع التسوية  أي تعليمات تسوية بين حساب (1

 .السوقلعضو المجمع وحساب التسوية 

 حساب التسويةو سوقلعضو الالمجمع أي تعليمات تسوية بين حساب التسوية  (2

الية تعليمات توزيع األوراق المال تلك . وال تشملالمجمع لعمالء عضو السوق

ه عضو المقاصة الذي تكون األوراق المالية والنقد لدي عمالءبين والنقد 

 .مختلطة

ي فالسوق ألعضاء  ةالمجمعالتسوية  اتتعليمات التسوية المباشرة بين حساب (3

 يجوز تطبيقوليس طرفاً مباشراً،  األوراق المالية حالة كون مركز مقاصة

التسوية  وحساب سوقلعضو الالمجمع تعليمات التسوية بين حساب التسوية 

 . سوقعضو ال المجمع لعمالء

ق األورا إتمام كل التعليمات المقدمة من مركز مقاصة مركز اإليداعيجب على   .ب

 من هذه المادة. من الفقرة )أ( (1) الفرعية وفقاً للفقرة المالية

لتسوية لغاء تعليمات اوطلب إيمكن لمركز مقاصة األوراق المالية تعليق ورفع تعليق  .2

 وفق إجراءات مركز اإليداع.

قيام بنظام اإليداع والتسوية للاألوراق المالية يربط مركز اإليداع مركز مقاصة  .3

 بمسؤولياته وفقاً ألحكام هذه المادة.

 

 العضوية وإلغاء والتسوية اإليداع بنظام الربط تعليق الخامس: الفصل 
 

  عشرة:التاسعة المادة 
كتابياً  بنظام اإليداع والتسوية وإشعاره مركز اإليداعتعليق ربط عضو  لمركز اإليداع .1

 بذلك في أي من الحاالت اآلتية:

الالزمة لربطه بنظام  إذا لم يَعُد مستوفياً أياً من المتطلبات الفنية أو التقنية أو األمنية (أ)

 والتسوية.اإليداع 

سوية ي سالمة ربطه بنظام اإليداع والتيؤثر فإذا حدث خلل في أنظمته اآللية  (ب)

 واإلجراءات التي تنفذ من خالله.
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ة إذا أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه القواعد أو في اتفاقي (ج)

 العضوية. 

ق أو لسوإذا كان استمرار ربطه بنظام اإليداع والتسوية يشكل خطراً على سالمة ا (د)

 .مركز اإليداع ألوراق المالية أو مصالح عمالء عضواسالمة مركز مقاصة 

 .لمركز اإليداعإذا لم يسدد أي مقابل مالي مستحق عليه   (ه)

اتخاذ اإلجراءات  ركز اإليداعمالطلب من عضو  -فق تقديره و - لمركز اإليداع .2

 ة. التصحيحية الالزمة خالل مهلة محددة قبل تعليق ربطه بنظام اإليداع والتسوي

ط عضو ( من هذه المادة، يُعلق رب1باإلضافة إلى الحاالت المشار إليها في الفقرة ) .3

 .بنظام اإليداع والتسوية إذا أصدرت الهيئة تعليمات تقضي بذلك مركز اإليداع

ل ( من هذه القواعد، يستمر التعليق حتى زواالعشرون المادة )مع مراعاة أحكام  .4

ألسباب اطلب رفع التعليق عند زوال تلك  مركز اإليداعاألسباب المؤدية إليه، ولعضو 

 بقاء عليه. بعد دراسة الطلب رفع التعليق أو اإل لمركز اإليداعوتقديمه ما يثبت ذلك. و

جراء أو نظام اإليداع والتسوية اتخاذ أي إالمعلق ربطه ب مركز اإليداعال يجوز لعضو  .5

 تصرف من خالل ذلك النظام، ويستثنى من ذلك اإلجراءات الالزمة لنقل األوراق

ابعة تالمالية المودعة في الحسابات التابعة لعضو الحفظ المعلق ربطه إلى حسابات 

 لعضو آخر من الفئة نفسها.

 -تعليق ربطه بنظام اإليداع والتسوية لقيه إشعاراً بفور ت - مركز اإليداعيلتزم عضو  .6

 باآلتي:

تعليق إذا كانت عضويته من فئة الحفظ، عليه إشعار عمالءه كتابياً على الفور ب  (أ)

أية  ربطه بنظام اإليداع والتسوية وما يترتب على ذلك من عدم تمكنهم من تنفيذ

ت ساباصفقات. ويجوز لهؤالء العمالء طلب نقل أوراقهم المالية المودعة إلى ح

زم تابعة لعضو حفظ آخر، وعلى العضو المعلق ربطه في هذه الحالة اتخاذ ما يل

و لدى عض مركز اإليداعدون تأخير لنقل األوراق المالية المودعة إلى حسابات 

 الحفظ اآلخر.

عضو  إذا كانت عضويته من فئة التسوية، عليه أن يُشعر كتابياً على الفور كل (ب)

حفظ يرتبط به بتعليق ربطه بنظام اإليداع والتسوية. ويجب على عضو الحفظ 

ن تاريخ المرتبط به في هذه الحالة االرتباط بعضو تسوية بديل خالل )عشرة( أيام م

ت التابعة جوز تنفيذ أية صفقات للحساباعلمه بتعليق الربط. وفي جميع األحوال، ال ي

ة لعضو الحفظ المرتبط بعضو التسوية المعلق من تاريخ تعليق ربط عضو التسوي

 إلى حين ارتباطه بعضو تسوية بديل. 

م أية تقدي مركز اإليداع( من هذه المادة، يحظر على عضو 5(مع مراعاة أحكام الفقرة  .7

قديم ربطه بنظام اإليداع والتسوية، أو تخدمات مرتبطة بعضويته خالل فترة تعليق 

 نفسه ألي شخص على أنه يستطيع تقديم تلك الخدمات. 

أو  مركز اإليداعأية مسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بأعضاء  مركز اإليداعال يتحمل  .8

 بعمالئهم أو أي طرف آخر عند تطبيق أحكام هذه المادة.
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وفق  اإليداع زمرك يةعضو الحاصل على األوراق المالية مركز مقاصةب تعلقي فيما .9

 نظام اإليداع والتسوية دونبه ربط تعليق يجوز لمركز اإليداع، ال أحكام هذه القواعد

 موافقة مسبقة من الهيئة. الحصول على

ذه ( من ه3( أو )1عند تعليق عضوية عضو مركز اإليداع بموجب أحكام الفقرتين ) .10

إذا كان عضو مركز اإليداع البنك المركزي و  -الهيئة  مركز اإليداعشعر يُ المادة، 

 بذلك فوراً. -بنًكا محليًا

  :العشرون المادة

التسوية وإنهاء ربطه بنظام اإليداع و مركز اإليداعإلغاء عضوية عضو  لمركز اإليداع .1

ثمانين( عشرة( من هذه القواعد )مئة والتاسعة إذا استمر تعليق ربطه بموجب المادة )

 يوماً دون زوال األسباب التي أدت إلى التعليق. 

 ز اإليداعمرك( من هذه المادة، يُلغي 1باإلضافة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة ) .2

 إذا أصدرت الهيئة تعليمات تقضي بذلك. مركز اإليداععضوية عضو 

ً للشرط المنصوص عليه  إذا لم مركز اإليداعتُلغى عضوية عضو  .3 ي فَيعُد مستوفيا

 ( من المادة )الخامسة( من هذه القواعد، حسب الحال. 4( أو )3الفقرة )

إللغاء  -لذي يُعد لذلكاعلى النموذج - مركز اإليداعتقديم طلب إلى  مركز اإليداعلعضو  .4

إذا  برفض هذا الطل لمركز اإليداععضويته وإنهاء ربطه بنظام اإليداع والتسوية. و

مركز كان سيترتب على إلغاء العضوية أي ضرر بمصالح المستثمرين وأعضاء 

 .المرتبط بهم اإليداع

صدور  فوره بموجب أحكام هذه المادة كتابياً بإلغاء عضويت مركز اإليداعيُشعر عضو  .5

 قرار اإللغاء. 

 فور تلقيه إشعاراً بإلغاء عضويته باآلتي:  مركز اإليداعيلتزم عضو  .6

غائها، بإلإذا كانت عضويته من فئة الحفظ، عليه إشعار عمالءه كتابياً على الفور  (أ)

ابعة له إلى ما يلزم دون تأخير لنقل األوراق المالية المودعة في الحسابات التويتخذ 

حسابات مركز أخرى لدى عضو حفظ آخر، وفق تعليمات عمالئه في هذا 

ه من أية صفقات للحسابات التابعة لالخصوص. وفي جميع األحوال، ال يجوز تنفيذ 

 تاريخ صدور قرار إلغاء عضويته. 

عضو  إذا كانت عضويته من فئة التسوية، عليه أن يُشعر كتابياً على الفور كل (ب)

حفظ مرتبط به بإلغائها وعلى عضو الحفظ االرتباط بعضو تسوية بديل خالل 

ية أال يجوز تنفيذ )عشرة( أيام من تاريخ علمه باإللغاء. وفي جميع األحوال، 

صفقات للحسابات التابعة لعضو الحفظ المعني من تاريخ إلغاء عضوية عضو 

 التسوية إلى حين ارتباط عضو الحفظ بعضو تسوية بديل.

بأي  اتخاذ أي إجراءات أو االلتزام مركز اإليداعالطلب من أعضاء  لمركز اإليداع .7

 وق.متطلبات لضمان عدم تأثير إلغاء العضوية في مصالح المستثمرين أو سالمة الس

أو  مركز اإليداعأي ضرر قد يلحق بأعضاء عن  مسؤوليةأية  مركز اإليداعال يتحمل  .8

 بعمالئهم أو أي طرف آخر عند تطبيق أحكام هذه المادة.
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وفق اإليداع  زعضوية مرك الحاصل علىاألوراق المالية  مركز مقاصةب يتعلقفيما  .9

بنظام اإليداع ه ربطعضويته و إلغاء، ال يجوز لمركز اإليداع أحكام هذه القواعد

 .والتسوية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
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 الثالث الباب

 المودعة المالية األوراق

 المالية األوراق إيداع األول: الفصل
 

  العشرون:و الحادية المادة

 تُودع األوراق المالية اآلتية في نظام اإليداع والتسوية:باستثناء المشتقات، 

 لقواعد.اوالعشرين( من هذه الثالثة األوراق المالية المدرجة وفق أحكام المادة ) .1

 ذه القواعد. هوالعشرين( من الرابعة األوراق المالية غير المدرجة وفق أحكام المادة ) .2

 

 والعشرون: الثانية المادة 

 يترتب على إيداع أية أوراق مالية في نظام اإليداع والتسوية اآلتي:

لتصرفات سجّل ملكية الورقة المالية، بإيداعه وتحديثه وتسجيل ا مركز اإليداعإدارة  .1

ً في نظام اعلى الورقة  -إليداعبعد تاريخ ا -التي تِرد  لمالية محل السجّل إلكترونيا

لورقة المالية اإليداع والتسوية. ويكون هذا السجل اإللكتروني دليالً قطعياً على ملكية ا

 أية وثيقة أخرى لهذا الغرض.والحقوق المرتبطة بها. وال يعتد ب

وأثمان  لى األوراق المالية محل السجلّ ع -يداعبعد تاريخ اإل-تسوية الصفقات التي تنفذ  .2

 د.وفق أحكام هذه القواع مركز اإليداعتلك الصفقات إلكترونياً من خالل أعضاء 

 

 والعشرون: الثالثة المادة 

على النموذج - مركز اإليداععلى المصدر الذي ستدرج أوراقه المالية تقديم طلب إلى  .1

ألوراق المالية، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اإليداع تلك  -الذي يُعد لذلك

 الالزمة إلدراجها. 

 طلب: يجب أن يتخذ المصدر اإلجراءات اآلتية قبل إيداع األوراق المالية موضوع ال .2

ة في نظام إليداع األوراق المالي مركز اإليداعيع على االتفاقيات الالزمة مع التوق (أ)

 اإليداع والتسوية.

. وال يلزم مركز اإليداعتقديم سجّل ملكية الورقة المالية وفق اآللية التي يحددها  (ب)

 ألولوية.اتقديم هذا السجل إذا كانت األوراق المالية المراد إيداعها من فئة حقوق 

 . مركز اإليداعأي إجراءات أخرى يحددها  (ج)

ادة وفق ( من هذه الم2يجب على المصدر استكمال اإلجراءات المشار إليها في الفقرة ) .3

  .مركز اإليداعاآللية التي يحددها 

فق ويجب على المصدر دفع أي مقابل مالي مستحق عن عملية إيداع األوراق المالية  .4

 أحكام هذه المادة.

حاالت  ام هذه المادة إيداع األوراق المالية التي تصدر نتيجة إحدىيُستثنى من أحك .5

( من هذه والعشرونالسادسة تحديث سجل ملكية الورقة المالية المشار إليها في المادة )

 القواعد.
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  والعشرون:الرابعة المادة 

خصاً شيُشترط إليداع أوراق مالية غير مدرجة أن يتقدم المصدر )أو الطارح، إذا كان  .1

 يداع أوراقه المالية. إل -لذي يُعد لذلكاعلى النموذج - مركز اإليداعآخر( بطلب إلى 

و أبعد تسلمه طلب إيداع أوراق مالية غير مدرجة طلب أية معلومات  لمركز اإليداع .2

 مستندات إضافية.

ر( يوماً الطلب ويُشعر ُمقدم الطلب كتابياً بقراره خالل )خمسة عش ركز اإليداعميراجع  .3

على جميع الوثائق الخاصة بالطلب أو خالل )خمسة عشر(  مركز اإليداعمن حصول 

قرة بموجب الف مركز اإليداعيوماً من الحصول على أي معلومة أو مستند إضافي يطلبه 

 ( من هذه المادة.2)

 لموافقة على الطلب أو رفضه وفق تقديره.ا لمركز اإليداع .4

 بالموافقة على الطلب، وجب على ُمقدم الطلب اتخاذ مركز اإليداعإذا صدر قرار  .5

 اإلجراءات اآلتية قبل إيداع أوراقه المالية:

وراق المالية إلدارة سجّل ملكية األ مركز اإليداعالتوقيع على االتفاقيات الالزمة مع  (أ)

 وإيداعها في نظام اإليداع والتسوية.

 .يداعمركز اإلتقديم سجّل ملكية الورقة المالية وفق اآللية التي يحددها  (ب)

 سداد المقابل المالي المستحق.  (ج)

 . مركز اإليداعأي إجراءات أخرى يحددها  (د)

ى حاالت التي تصدر نتيجة إحد يُستثنى من أحكام هذه المادة إيداع األوراق المالية .6

ن( من هذه والعشرو السادسةتحديث سجل ملكية الورقة المالية المشار إليها في المادة )

 القواعد.

 

  والعشرون:الخامسة المادة 

مالية يكون تنفيذ الصفقات على األوراق ال( من هذه المادة، 3الفقرة )ب دون اإلخالل .1

ق خالل أعضاء السوق وفق أحكام قواعد السو من المودعة المدرجة في نظام التداول

 ذات العالقة. 

مالية يكون إجراء الصفقات على األوراق ال( من هذه المادة، 3دون اإلخالل بالفقرة ) .2

لسوق المودعة غير المدرجة واألوراق المالية المدرجة خارج المنصة من خالل أعضاء ا

 وفق أحكام قواعد السوق والتعليمات ذات العالقة.

يجوز لعضو مركز اإليداع بأن يوجه مركز اإليداع بتسوية الصفقة وفقاً لتعليمات العضو،  .3

 :اآلتي بأي من تتعلق الصفقة كانت في حال

  .صناديق االستثماروحدات  (أ)

 . تُحفظ لدى مركز اإليداع السوق غير متداولة فيأوراق مالية  (ب)

 

  والعشرون:السادسة المادة 

إذا طرأ أي ة، فيما يتعلق باألوراق المالية المودعيُحدّث سجّل ملكية الورقة المالية  .1

ثال ال على سبيل الم-تطور يتطلب تحديث البيانات التي يتضمنها السجّل. ومن ذلك 

 الحصر:
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 انتقال األوراق المالية المودعة محل السجّل نتيجة تنفيذ صفقة. (أ)

ثون( والثالالسادسة وفق أحكام المادتين ) انتقال األوراق المالية محل السجلّ  (ب)

    والثالثون( من هذه القواعد.السابعة و)

 تسجيل قيد على أي من األوراق المالية محل السجّل.  (ج)

 تغير عدد األوراق المالية محل السجّل أو قيمتها االسمية. (د)

 تحديث أو تعديل بيانات أي من مالكي األوراق المالية محل السجّل. (ه)

هذه المادة،  ( من1يُحدث سجل ملكية الورقة المالية وفق الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة ) .2

تابع ال مركز اإليداععند التحويل اإللكتروني للورقة المالية محل السجل من حساب 

 التابع للمشتري. مركز اإليداعللبائع إلى حساب 

من هذه المادة  (1)ب( من الفقرة ) يُحدَّث سجّل ملكية الورقة المالية وفق الفقرة الفرعية .3

ثين( من هذه والثالالسابعة والثالثين( و)السادسة بعد نقل الورقة المالية وفق المادتين )

 القواعد.

ن هذه المادة م( 1يُحدَّث سجل ملكية الورقة المالية وفق الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة ) .4

 هذا الباب.  بعد اكتمال تسجيل القيد بموجب الفصل )الرابع( من

صدر باستثناء األوراق المالية من فئة صناديق المؤشرات المتداولة، يجب على الم .5

رعية )د( من اتخاذ اإلجراءات اآلتية لتحديث سجّل ملكية الورقة المالية وفق الفقرة الف

 ( من هذه المادة:1الفقرة )

لمالية ااألوراق كتابياً قبل الحدث الذي سيؤدي إلى تغير عدد  مركز اإليداعإشعار  (أ)

 التفاصيل المتعلقة بذلك.  ، وبيان جميع-على األقل-أيام بخمسة أو قيمتها االسمية 

لبيانات اكتابياً بعد الحدث مباشرةً على أن يتضمن اإلشعار  مركز اإليداعإشعار  (ب)

 نفاذ الحدث. الالزمة إلجراء التحديث وإقراراً باكتمال اإلجراءات النظامية الالزمة ل

 .لمركز اإليداعلمقابل المالي المستحق سداد ا (ج)

يتعلق  يكون تحديث بيانات مالكي األوراق المالية من خالل أعضاء الحفظ، وذلك فيما .6

 بعمالئهم.

 قدرها. تحديث سجّل ملكية الورقة المالية مباشرة في الحاالت التي ي لمركز اإليداع .7

 

 والعشرون: السابعة المادة 

 إذا كانت األوراق المالية المودعة مدرجة، يُلغى إيداعها بإلغاء إدراجها.  .1

بحسب ما  -أو المصدر  لمركز اإليداعإذا كانت األوراق المالية المودعة غير مدرجة،  .2

 لغاء إيداعها في أي من الحالتين اآلتيتين:إ -ينطبق 

على  -إذا حدث أي أمر أدى أو سيؤدي إلى إلغاء األوراق المالية، ويشمل ذلك  (أ)

لورقة المالية أو انقضاء المصدر نتيجة تصفيته اانتهاء أجل  -سبيل المثال ال الحصر

قراراً بالصيغة أو اندماجه أو انتهاء مدته أو غير ذلك. ويُقدّم المصدر في هذه الحالة إ

 . مركز اإليداعالتي يحددها 

 .لمركز اإليداعإذا لم يسدد المصدر المقابل المالي المستحق  (ب)
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أوراقه  إلغاء إيداع -لذي يُعد لذلكاوفق النموذج - مركز اإليداعللمصدر الطلب من  .3

لية بعد إيداع هذه األوراق الما مركز اإليداعالمالية المودعة غير المدرجة. ويلغي 

 ال اإللغاء.استيفاء المعلومات وتسلم المستندات الالزمة، ويُشعر المصدر كتابياً باكتم

 ليها.قبل إلغاء القيود المسجلة ع المدرجة ال يجوز إلغاء إيداع األوراق المالية .4

أوراق مالية  أية إيداع مركز اإليداعباإلضافة إلى الحاالت الواردة في هذه المادة، يلغي  .5

 بناًء على تعليمات تصدر عن الهيئة. 

 

 التسوية الثاني: الفصل

 والعشرون: الثامنة المادة 

لمركز لمدة الزمنية لتسوية الصفقة. وا -لى موافقة الهيئة عبعد الحصول  - مركز اإليداعيحدد 

و نوعها أو تحديد مدد مختلفة حسب نوع الصفقة، أو فئة الورقة المالية محل الصفقة أ اإليداع

 حالة إدراجها.

 

 والعشرون: التاسعة المادة 

ً في نظام اإليداع والتسوية .1 في الحاالت  تُنقل األوراق المالية محل الصفقة إلكترونيا

 اآلتية:

يتم نقل األوراق فس ،األوراق المالية حساب مركز مقاصةب تتعلق إذا كانت الصفقة (أ)

العالقة وحساب التسوية  ذو مقاصة األوراق المالية المالية ما بين حساب مركز

 لعضو السوق. المجمع 

لعضو السوق، فسيتم نقل المجمع إذا كانت الصفقة تتعلق بحساب التسوية   (ب)

التسوية لعضو السوق وحساب المجمع األوراق المالية ما بين حساب التسوية 

 عضو السوق.المجمع لعمالء 

دون أن يكون مركز  األوراق المالية إذا كانت الصفقة مسجلة في مركز مقاصة (ج)

طرفاً في الصفقة، يتم نقل األوراق المالية ما بين حساب  األوراق المالية مقاصة

 عضو السوق. التسوية المجمع لعمالء لعضو السوق وحساب المجمعالتسوية 

للبائع  مركز اإليداعخرى، يتم نقل األوراق المالية من حساب في الحاالت األ (د)

 للمشتري. مركز اإليداعلحساب 

الفرعية )أ( و)ب( و)ج( من ات في الفقرالمشار إليه نقل األوراق المالية ب يتعلق فيما .2

التسويات وفقاً لتعليمات التسوية الصادرة من جميع ( من هذه المادة، تكون 1) الفقرة

 من هذه القواعد. ةبموجب أحكام المادة الثامنة عشر األوراق المالية مركز مقاصة

جب على ي( من هذه المادة، 1في الفقرة )المشار إليه فيما يخص نقل األوراق المالية  .3

كتمال ا التأكد من -الخاص بالمشتري مركز اإليداعحساب  الذي يتبع له-عضو الحفظ 

 . الصفقة لتسوية الحساب خالل المدة المحددة نقل األوراق المالية محل الصفقة إلى هذا

 

 :الثالثونالمادة 

 مددعلى  بناءً  األوراق المالية تسوية الصفقات المتعلقة بحساب مركز مقاصةتكون  .1

 تسوية متعددة لكل مجموعة من الصفقات على النحو التالي:
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 برفعتعليمات تسوية  الصفقات التي تم تلقيالمجموعة األولى ألي يوم  تشمل (أ)

لدى أعضاء المجمع األوراق المالية الموجودة في حساب التسوية على ، تعليقها

السوق ذوي العالقة أن تكون التسويات المنفذة في حدود سقف التسوية النقدية لكل 

 عضو مركز ذو عالقة. ويتم نقل أي تعليمات لم يتم تسويتها للمجموعة التالية.   

خالل اليوم بناًء على تعليمات التي لم يتم تسوية المجموعات التالية  تكون  (ب)

بذل الجهود المعقولة لتسوية  مركز اإليداععلى وتسويتها في المجموعة السابقة. 

 ،تعليقهاالمرفوع  أكبر عدد ممكن من الصفقات بناًء على تعليمات التسوية الجديدة

التابعة ألعضاء  المجمعة وعدد األوراق المالية الموجودة في حسابات التسوية

السوق ذوي العالقة المحدثة وحدود التسوية النقدية المحدثة التابعة لكل عضو سوق 

تسوية في  مدةتم تسويتها خالل آخر تم جدولة تسوية أي صفقات لم تتوذو عالقة. 

اليوم التالي مع مراعاة حاالت تعثر التسوية المذكورة في الفصل الثالث من القسم 

 لقواعد.     الثالث من هذه ا

 االكتتاب وفق اآللية المشار إليهامالية، وحقوق الوراق األتكون تسوية صفقة إقراض  .2

  ( من هذه المادة.1في الفقرة )

 

 المادة الحادية والثالثون:

1.  ً التسوية ذات العالقة. ولغرض تنفيذ التسوية  لمدةتنفذ التسوية النقدية للصفقات وفقا

 باآلتي: مركز اإليداع( من هذه المادة، يقوم 2النقدية بموجب الفقرة )

بإجراء عملية إيداع  السعودي البنك المركزي-لنظام التحويالت السريعة طلب تقديم (أ)

التسوية لغ مبلحساب مركز اإليداع، ويقوم مركز اإليداع بإيداع  مبلغ التسوية النقدية

  .في حسابات أعضاء التسوية ذوي العالقة النقدية

رفض الطلب المشار  سعوديالبنك المركزي ال-يجوز لنظام التحويالت السريعة (ب)

ضو التسوية ، في حال كان ع( من هذه المادة1) إليه في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة

لبنك ا-ت السريعةنظام التحويال رفض حالفي ذو العالقة ال يملك رصيد كافي. و

من  (1) الفقرة ( منأ) الفرعية الفقرةالمشار إليه في  الطلب المركزي السعودي

بع لعضو ، يُشعر نظام اإليداع والتسوية عضو التسوية، وعضو الحفظ التاهذه المادة

التسوية  إعادة تعيين حدب ويقوم نظام اإليداع والتسوية، بذلك التسوية ذو العالقة

د ح يجب على عضو التسوية تحديثو ،التسوية ذو العالقة إلى صفرالنقدية لعضو 

ً  التسوية النقدية  القواعد. من هذه ة( من المادة السادسة عشر4ألحكام الفقرة ) وفقا

 التسوية النقدية على النحو اآلتي:تنفذ  .2

عن طريق نظام  -بحسب الحال-يجب على عضو التسوية أن يدفع أو يستلم  (أ)

صافي المبلغ النقدي المستحق.  البنك المركزي السعودي-التحويالت السريعة

ويُقصد بصافي المبلغ النقدي المستحق ألغراض هذه الفقرة: إجمالي األثمان 

المستحقة عن جميع صفقات الشراء التي حلت تسويتها والمخصصة للحسابات 

التابعة ألعضاء الحفظ الذين يرتبط بهم، مخصوماً منها إجمالي األثمان المستحقة 

ي حلت تسويتها والمخصصة لنفس الحسابات التابعة ألعضاء عن صفقات البيع الت
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الحفظ الذين يرتبط بهم. ويُحتسب صافي المبلغ النقدي المستحق بناًء على البيانات 

 ووفق اآللية التي يحددها.  مركز اإليداعالتي لدى 

 صافي المبلغ -بحسب الحال-يجب على عضو التسوية أن يودع أو يسحب  (ب)

ضو عو الحفظ المرتبط به في الحسابات النقدية المحددة من النقدي المستحق لعض

رة: الحفظ. ويُقصد بصافي المبلغ النقدي المستحق لعضو الحفظ ألغراض هذه الفق

يع إجمالي األثمان المستحقة عن صفقات البيع التي حلت تسويتها والمخصصة لجم

ً منها إجمالي األ حقة ثمان المستالحسابات التابعة لعضو الحفظ المعني، مخصوما

 عن صفقات الشراء التي حلت تسويتها والمخصصة لنفس الحسابات التابعة لعضو

 الحفظ المعني. 

صافي المبلغ  -حسب الحال-أكد من إيداع أو سحب يجب على عضو الحفظ الت (ج)

النقدي المستحق لعميله في الحساب النقدي لذلك العميل. ويُقصد بصافي المبلغ 

ل ألغراض هذه الفقرة: إجمالي المبالغ المستحقة عن صفقات النقدي المستحق للعمي

الخاص بالعميل المعني،  مركز اإليداعالبيع التي حلت تسويتها المنفذة لحساب 

ً منها إجمالي المبالغ المستحقة عن صفقات الشراء التي حلت تسويتها  مخصوما

 والمنفذة لذلك الحساب.

 بالتضامن عن اكتمال التسوية النقديةيكون عضو الحفظ وعضو التسوية مسؤولين  .3

 وفق أحكام هذه المادة، مع مراعاة اآلتي:

رعية )أ( من يبقى عضو التسوية ملزماً بالوفاء بصافي المبلغ النقدي وفقاً للفقرة الف (أ)

 ( من هذه المادة، حتى عند عدم تمكنه من سحب هذا المبلغ من عضو2الفقرة )

 ادة.( من هذه الم2لفرعية )ب( من الفقرة )الحفظ ذي العالقة وفق حكم الفقرة ا

لفرعية يبقى عضو الحفظ ملزماً بالوفاء بصافي المبلغ النقدي وفق حكم الفقرة ا (ب)

 ( من هذه المادة، حتى عند عدم تمكنه من الحصول على هذا2)ج( من الفقرة )

 (2رة )المبلغ من عضو التسوية المرتبط معه وفق حكم الفقرة الفرعية )ب( من الفق

 من هذه المادة.

 

 : الثانية الثالثون المادة

اق المالية محل تكون تسوية تعليمات التسوية المتعلقة باألوراق المالية نهائية بنقل األور .1

المادة الصفقة إلى الحساب المحدد في المادة التاسعة والعشرون والمادة الثالثون و

 القواعد.السادسة والثالثون والمادة السابعة والثالثون من هذه 

إلى  -إن وجد-بنقل المبلغ المستحق  نهائية تكون تسوية تعليمات التسوية المتعلقة بالنقد .2

 .القواعد عضو التسوية الخاص بالبائع وفق أحكام المادة ) الحادية والثالثون( من هذه
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 التسوية تعثر الثالث: الفصل

 والثالثون: الثالثة  المادة
حفظ المالية في اليوم المحدد للتسوية، يجب على عضو الفي حال تعذر تسوية األوراق  .1

، تسويتهااتخاذ كافة الخطوات الالزمة ل في صفقة بيع المسؤول عن تسوية األوراق المالية

 صةللصفقات ما بين عضو السوق ومركز المقا تعثر التسويةب االجراءات الخاصةوتكون 

 ً  ألحكام قواعد مركز مقاصة األوراق المالية. وفقا

 إلغاء تعليمات التسوية وفقاً إلجراءات مركز اإليداع.بيقوم مركز اإليداع  .2

 

  

 المسجلة القيود الرابع: الفصل

 

 والثالثون:الرابعة  المادة

ل كل قيود التصرف أو الملكية الواردة على األوراق المالية المودعة  .1 مركز لدى  تُسجَّ

ركز مفي نظام اإليداع والتسوية من خالل أعضاء الحفظ أو مباشرة من قبل  اإليداع

 .اإليداع

ل رهن األوراق المالية المودعة وفق أحكام المادة ) .2 ( من هذه والثالثينالخامسة يُسجَّ

 القواعد.

منصوص عليه في مفروض من جهة تنظيمية أو في تسجيل قيد المصدر إذا رغب  .3

لتقدُم انظامه األساسي، أو في شروط وأحكام الورقة المالية ذات العالقة، وجب عليه 

 وفق النموذج الذي يُعد لذلك. مركز اإليداعبطلب إلى 

تقضي بتسجيل أي  مركز اإليداعصدار تعليمات إلى إ -حسب ما تراه مناسباب -للهيئة  .4

 قيود مفروضة من جهة قضائية أو تنظيمية.

القة خاضعة لقيد وال تُعد األوراق المالية ذات الع مركز اإليداعال يُعد القيد مسجالً لدى  .5

 مسجل إال بعد اكتمال تسجيل القيد في نظام اإليداع والتسوية. 

 يجب على أعضاء الحفظ عدم تمكين أي إجراء من شأنه مخالفة قيد مسجل.  .6

 

 والثالثون: الخامسة  المادة

ل رهن  .1 اب األوراق المالية المودعة بواسطة عضو الحفظ الذي يتبع له الحسيُسجَّ

ال حالحفظ على تسجيل الرهن في  عضوي، وبعد موافقة المودعة به األوراق المالية

الذي يتبع له الحساب  . ويكون عضو الحفظالرهنب وجود عضو حفظ آخر ذو عالقة

 "أميناً لحفظ الرهن".  المودع به األوراق المالية

ألحكام ن أمين حفظ الرهن مسؤوالً عن حفظ الرهن وتنفيذه وإلغائه وفق الشروط وايكو .2

ط ذات التعاقدية المتفق عليها مع الراهن والمرتهن وأي أنظمة أو تعليمات أو ضواب

 عالقة. 

ة خاضعة لقيد وال تُعد األوراق المالية المرهون مركز اإليداعال يُعد الرهن مسجالً لدى  .3

 مسجل إال بعد اكتمال تسجيل الرهن في نظام اإليداع والتسوية. 
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جيل لقاء تس لمركز اإليداعيلتزم أمين حفظ الرهن بسداد المقابل المالي المستحق  .4

 الرهن.

ونة بما في رهلمالك الورقة المالية ممارسة جميع الحقوق المرتبطة باألوراق المالية الم .5

 ذلك ممارسة حقوق األولوية.

 

 صفقة تنفيذ دون المالية األوراق نقل الخامس: الفصل

 

 والثالثون: السادسة  المادة

ب أحكام ال يجوز نقل األوراق المالية المودعة المدرجة دون تنفيذ صفقة إال بموج .1

 هذه المادة.

 تية:في الحاالت اآل تُنقل األوراق المالية المودعة المدرجة دون تنفيذ صفقة .2

 إذا كان النقل توزيعاً إلرث أو تنفيذاً لوصية. (أ)

 إذا كان النقل بين الزوج والزوجة أو بين أي من الوالدين وأبنائهما. (ب)

إذا كانت األوراق المالية المراد نقلها مودعة في حساب خاص، شريطة أن  (ج)

 ة.يكون الغرض الذي فُتح من أجله الحساب يتيح النقل دون تنفيذ صفق

 إذا كان النقل لغرض التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية واألوقاف. (د)

نفيذاً توذلك  مركز اإليداعإذا كان النقل بناء على تعليمات صادرة من الهيئة إلى  (ه)

 لحكم قضائي أو تعليمات صادر ة عن جهة تنظيمية. 

 إذا كان النقل لغرض صفقة إقراض أوراق مالية. (و)

 

لية مرهونة وذلك وفق الشروط واألحكام التعاقدية التي إذا كان النقل ألوراق ما (ز)

 اتفق عليها أمين حفظ الرهن مع الراهن والمرتهن. 

 إذا كان النقل من حساب المرشح أو إليه لتمكين حامل شهادات اإليداع من (ح)

 ات إيداع.إلغائها ليكون حامالً لألسهم أو تمكين حامل األسهم من تحويلها إلى شهاد

م إصدار ( من هذه المادة، إذا ت2بالفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )دون اإلخالل  (ط)

 ةفيما يتعلق بدوره في مقاص األوراق المالية تعليمات النقل من مركز مقاصة

ركز كانت تعليمات النقل متعلقة بحساب م إذابغض النظر عما  األوراق المالية،

ق لعضو السوالمجمع  أو عمليات نقل بين حساب التسوية األوراق المالية مقاصة

 عضو السوق. التسوية المجمع لعمالء وحساب 
 

( من هذه المادة، إذا كانت 2من الفقرة ) دون اإلخالل بالفقرة الفرعية )ج( (ي)

حساب  (1)تعليمات النقل تتعلق بضمانات داعمة لعمليات المقاصة المنقولة ما بين 

 (2) المقاصة؛ أو لعضوالمجمع وحساب الضمان  األوراق المالية مركز مقاصة

عضو الضمان المجمع لعمالء لعضو المقاصة وحساب المجمع حساب الضمان 

 المقاصة.

 أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.  (ك)
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 صفقة دون تنفيذ يجوز نقل األوراق المالية المودعة المدرجة في السوق الموازيةال  .3

موجب في السوق الموازية إال إذا كان النقل ب عمالء غير مسموح لهم بالتداولإلى 

 ( من هذه المادة.   2( من الفقرة )كالفقرات الفرعية )أ( و)ه( و)

يجب  مالية، نقل األوراق المالية من خالل صفقة إقراض أوراقفيها كان كل حالة  في .4

لية التأكد بأن الصفقة تمت وفق الئحة إقراض األوراق الماذو العالقة على عضو الحفظ 

 المدرجة. 

ضو ( من هذه المادة، يجب على ع2في غير األحوال المنصوص عليها في الفقرة ) .5

لى تقديم طلب إ -الحساب المودعة به األوراق المالية المراد نقلها الذي يتبع له-الحفظ 

 لنقل األوراق المالية وفق النموذج الذي يُعد لذلك. مركز اإليداع

قل عن عمليات ن لمركز اإليداعيجب على عضو الحفظ دفع أي مقابل مالي مستحق  .6

 األوراق المالية وفق أحكام هذه المادة.

 

 والثالثون: ة السابعة الماد

يُقدّم إلى  تُنقل األوراق المالية المودعة غير المدرجة دون تنفيذ صفقة بناًء على طلب .1

 .مركز اإليداعوذلك وفق اآللية التي يحددها  مركز اإليداع

تُنقل األوراق المالية المودعة غير المدرجة دون تنفيذ صفقة بناًء على تعليمات من  .2

المجمع نقل بين حساب التسوية العمليات  ذلك بما في، األوراق المالية مركز مقاصة

 . السوقعضو التسوية المجمع لعمالء وحساب السوق لعضو 

ه مقدم الطلب سداد أي مقابل مالي مستحق عن عمليات نقل وفق أحكام هذ يجب على .3

 المادة. 

 

 

  المصدر إجراءات السادس: الفصل

 

 والثالثون:ة الثامنة الماد

اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ إجراءات المصدر المتعلقة  مركز اإليداعيجب على 

في  مركز اإليداعوما يحدده  إجراءات مركز اإليداع قباألوراق المالية المودعة وذلك وف

  هذا الشأن.



 

23 

 

 الرابع الباب

 الحسابات

 اإليداع مركز حسابات األول: الفصل
 

 والثالثون : التاسعة  المادة

 من خالل عضو الحفظ وفقاً ألحكام هذا الفصل.  مركز اإليداعيُفتح حساب  .1

، إليداع األوراق المالية المملوكة لصاحب الحساب مركز اإليداعيُستخدم حساب  .2

 وتسوية الصفقات التي تجري عليها وتسجيل القيود التي تِرد عليها. 

 

 : ة األربعونالماد

 يشترط في المستثمر الذي يُفتح له حساب مركز اآلتي: .1

ب أن يكون ممن يجوز لهم تملك األوراق المالية المودعة والتعامل فيها بموج (أ)

 واللوائح والتعليمات ذات العالقة.األنظمة 

 خلوه من أي مانع أو قيد نظامي يمنعه من تملك األوراق المالية المودعة (ب)

 والتعامل فيها.

 أن يكون من إحدى الفئات اآلتية: (ج)

 األشخاص ذوي الصفة الطبيعية.  .1

 الشركات.   .2

 الجمعيات والمؤسسات الخيرية واالجتماعية. .3

 األوقاف. .4

 صناديق االستثمار. .5

 المؤسسات العامة. .6

 الصناديق الحكومية.  .7

اق أي شخص آخر يجيز له نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية تملك األور .8

 .والتعامل فيهاالمالية 

ن( من هذه األربعوالحادية أن يكون ُمعّرفاً في نظام اإليداع والتسوية وفق المادة ) (د)

 القواعد.

ثناًء قد أكمل سن الثامنة عشرة. واستإذا كان من ذوي الصفة الطبيعية، أن يكون  (ه)

من ذلك، يجوز للشخص عند إكماله سن الخامسة عشرة وحصوله على بطاقة هوية 

 وطنية فتح حساب مركز بعد موافقة وليّه. كذلك يجوز للولّي فتح حساب مركز

ي للشخص الذي لم يكمل سن الخامسة عشرة أو للشخص فاقد األهلية. ويكون الول

و التي تُفتح من قبله أ مركز اإليداعتصرف يجري على حسابات مسؤوالً عن أي 

 بموافقته. 

 مركزيكون عضو الحفظ مسؤوالً عن التحقق من توافر الشروط الالزمة لفتح حساب  .2

 عن طريقه. اإليداع
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 :ة الحادية األربعونالماد

ول يجب تعريف المستثمر في نظام اإليداع والتسوية قبل فتح حساب مركز باسمه أل .1

 مرة. وال يعرف المستثمر ألكثر من مرة في نظام اإليداع والتسوية.

 من خالل عضو المشار إليهم في إجراءات مركز اإليداع يكون تعريف المستثمرين .2

 .مباشرة الحفظ

مباشرة  ( من هذه المادة2يكون تعريف المستثمرين من غير المشار إليهم في الفقرة )  .3

 داعمركز اإليوذلك بتقديم عضو الحفظ طلب "تعريف مستثمر" إلى  مركز اإليداعلدى 

الحفظ من  تمكين أعضاء -رهوفقاً لتقدي - لمركز اإليداعوفق النموذج الذي يُعد لذلك. و

 تعريف هؤالء المستثمرين بشكل مباشر.

مركز ا يكون تعريف المستثمر في نظام اإليداع والتسوية بإدخال بياناته التي يحدده .4

" يكون المستثمر . ويُعطى المستثمر فور اكتمال التعريف "رقم معّرفداعاإلي

 مخصصا له وحده. 

يجب لتعريف المستثمر في نظام اإليداع والتسوية أن يكمل المستثمر لدى عضو الحفظ  .5

لهذا الغرض، وأن يُقدّم مستندات التعريف التي  مركز اإليداعالنماذج التي يعتمدها 

ويجب على عضو الحفظ التحقق من اكتمال البيانات الالزمة  .مركز اإليداعيحددها 

 بتعريف عميله والمستندات المسوغة لذلك والتأكد من صحتها.

يجب على المستثمر تحديث بياناته لدى عضو الحفظ فور حدوث أي تغيير على أي  .6

 منها. 

آللية يجب على عضو الحفظ تحديث بيانات المستثمر في نظام اإليداع والتسوية وفق ا .7

 . مركز اإليداعالتي يحددها 

 في شأن تعريف أي من مركز اإليداعيجب على عضو الحفظ تقديم أي مستند يطلبه  .8

 عمالئه.

 تنطبق أي إشارة إلى مصطلح مستثمر في هذه المادة على بنك اإليداع. .9

 

 واألربعون: الثانية  المادة

الل عضو العائدة لمستثمر واحد، وأن تُفتح من خ مركز اإليداعيجوز أن تتعدد حسابات  .1

 أو أكثر من أعضاء الحفظ.

 الحسابات اآلتية: أي من في لمملوكة لمستثمرا-تُودع األوراق المالية الجديدة  .2

 الحساب المحدد من قبل المستثمر. (أ)

لديه أكثر من حساب مركز لدى عضو الحفظ  منل في الحساب األحدث إنشاءً  (ب)

 .نفسه

ل حساب  .3  باسم أكثر من مستثمر. مركز اإليداعال يجوز أن يُسجَّ

أي  للمستثمر أن يطلب من عضو الحفظ نقل األوراق المالية المودعة في حسابه إلى .4

راق حساب مركز آخر باسمه. وعلى عضو الحفظ تلبية هذا الطلب ما لم تكن تلك األو

 خاضعة لقيد مسجل.

هذه  المادة، تنطبق أي إشارة إلى مصطلح مستثمر في( من هذه 4باستثناء الفقرة )  .5

  المادة على بنك اإليداع.
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 واألربعون: الثالثة  المادة

 مركز اإليداعيجب على عضو الحفظ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفتح حسابات  .1

ق أحكام لعمالئه، واإلشراف عليها، والتأكد من صحة العمليات التي تجري عليها وف

 هذه القواعد. 

المستحقة عن -يجب على عضو الحفظ إيداع التوزيعات النقدية المودعة لديه  .2

 ي يحدده المستثمر.في حساب نقد -األوراق المالية المودعة في حساب تابع له

. 

 عن الحسابات لمركز اإليداعيجب على عضو الحفظ سداد أي مقابل مالي مستحق  .3

 التابعة له.

 هذه المادة على بنك اإليداع.تنطبق أي إشارة إلى مصطلح مستثمر في  .4

 

 واألربعون: الرابعة  المادة

فور  العائد للمستثمر مركز اإليداعيجب على عضو الحفظ المبادرة إلى تعليق حساب  .1

 علمه بوفاته أو في حال عدم تحديث بياناته الواجب تحديثها نظاماً. 

 . بناًء على تعليمات تصدر عن الهيئة مركز اإليداعحساب  مركز اإليداعيُعلّق  .2

رد تإيقاف جميع التصرفات واإلجراءات التي  مركز اإليداعيترتب على تعليق حساب  .3

، والتصفية عليه إلى حين رفع التعليق، ويستثنى من ذلك تنفيذ الحجز، والتنفيذ القضائي

بة على المترتبالبيع أو القسمة أو النقل وفق أحكام المواريث والوصايا، والعمليات 

المملوكة  إجراءات المصدر، ونقل الملكية تنفيذاً لقيد مسجل، وإيداع األوراق المالية

 بشهادات.

 تنطبق أي إشارة إلى مصطلح مستثمر في هذه المادة على بنك اإليداع. .4

 

 واألربعون: الخامسة  المادة 

 في الحاالت اآلتية: مركز اإليداعيُغلَق حساب  .1

 المستثمر.بناًء على طلب  (أ)

مة أو النقل بعد تصفية األوراق المالية المودعة فيه لمستثمر توفى، بالبيع أو القس (ب)

 وفق أحكام المواريث والوصايا. 

 إلغاء عضوية عضو الحفظ الذي يتبع له الحساب. (ج)

 عند انتهاء الغرض من الحساب، وذلك فيما يتعلق بالحساب المباشر. (د)

أو عمليات أو إجراءات أو تصرفات مضي خمس سنوات دون تنفيذ أية صفقات  (ه)

 على ذلك الحساب.

 بناًء على تعليمات تصدُر عن الهيئة.  (و)

في الحاالت )أ( و)ب(  مركز اإليداعيكون عضو الحفظ مسؤوالً عن إغالق حساب  .2

 في مركز اإليداع( من هذه المادة، ويكون إغالق حساب 1و)ج( و)ه( من الفقرة )

في جميع مباشرة. و مركز اإليداع( من هذه المادة من 1الحالتين )د( و)و( من الفقرة )

ة المودعة إال بعد تصفية جميع األوراق المالي مركز اإليداعاألحوال، ال يُغَلق حساب 

 فيه.
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عضو  نيابةً عن مركز اإليداعفي الحاالت التي يقدرها إغالق حساب  لمركز اإليداع  .3

 ( من هذه المادة.1فيما يتعلق بالحالة )ج( من الفقرة )وذلك  الحفظ،

ة، تنطبق ( من هذه الماد1باستثناء الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)د( و)هـ( من الفقرة ) .4

 أي إشارة إلى مصطلح مستثمر في هذه المادة على بنك اإليداع. 

 

 واألربعون: ة السادسة الماد

اق المالية بين حسابات تحويل األور -حفظ بناًء على طلب من عضو ال -لمركز اإليداع .1

لغرض  العائدة للمستثمر المتوفى الذي لديه أكثر من حساب مركز وذلك مركز اإليداع

ل وفق أحكام تصفية األوراق المالية المودعة في تلك الحسابات بالبيع أو القسمة أو النق

 المواريث والوصايا.

 ملةشا مانع مسجل، يجب أن تكون التصفيةباستثناء األوراق المالية الخاضعة لقيد  .2

المتوفى  العائدة للمستثمر مركز اإليداعحسابات  لجميع األوراق المالية الموجودة في

 بالبيع أو القسمة أو النقل وفق أحكام المواريث والوصايا. 
 

 الخاصة الحسابات الثاني: الفصل
 

 واألربعون:  السابعة المادة

اصة تكون لها خصائص معينة تتناسب خفتح حسابات  -ا الفصلوفق أحكام هذ-يجوز 

 مع الغرض الذي فُتحت من أجله. 

 

 واألربعون: الثامنة  المادة

 تشمل الحسابات الخاصة الفئات اآلتية:

 حساب مقيد.  .1

 حساب تحويل. .2

 حساب مباشر. .3

 حساب اإلصدار. .4

 حساب التسوية المجمع. .5

 .األوراق المالية حساب مركز مقاصة .6

 حساب المرشح. .7

 وتوافق عليها الهيئة. مركز اإليداعأي فئة أخرى يقترحها  .8

 

 واألربعون: التاسعة  المادة

 يجوز يُفتح الحساب المقيد لغرض إيداع األوراق المالية المدرجة المملوكة لشخص ال .1

 له التداول في األوراق المالية المدرجة.

وفق  مركز اإليداعيُفتح الحساب المقيد من قبل عضو الحفظ عن طريق تقديم طلب إلى  .2

 النموذج الذي يُعد لذلك.
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 : ة الخمسونالماد

 يُفتح حساب التحويل ألي من األغراض اآلتية:  .1

 ها بذلك.لتقديم التمويل باستخدام األوراق المالية المودعة من قبل الجهات المرخص  (أ)

 ببرامج تحفيز الموظفين. حفظ األسهم الخاصة (ب)

 إصدار وإلغاء وحدات صناديق المؤشرات المتداولة.  (ج)

ار السعري تنفيذ آلية االستقرار السعري وفق التعليمات الخاصة بتنظيم آلية االستقر (د)

 .للطروحات األولية

ً للحسابات ذات العالقة، من قبل مر (ه) كز توزيع األوراق المالية المصدرة حديثا

 اإليداع.

ات عمليات البيع والشراء بالنيابة عن حامل أسهم المصدر أو حامل شهادإتمام  (و)

 اإليداع وإتمام عمليات التحويل من وإلى حساب بنك اإليداع ومن وإلى حساب

 .إليداعا، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بإصدار أو إلغاء شهادات المستثمر

 تحويل الضمانات لغرض عقود إعادة الشراء. (ز)

 .مركز اإليداعأي أغراض أخرى يقرها  (ح)

  يجوز نقل األوراق المالية المودعة من حساب التحويل وإليه دون تنفيذ صفقة. .2

 مركز اإليداعيُفتح حساب التحويل من قبل عضو الحفظ عن طريق تقديم طلب إلى  .3

  وفق النموذج الذي يُعد لذلك.

 

 : ة الحادية الخمسونالماد

 ويُستخدم ألي من األغراض اآلتية: مركز اإليداعيُفتح الحساب المباشر من قبل 

ت إيداع األوراق المالية المملوكة لشخص ليس لديه حساب مركز، عند صدور تعليما .1

 عن الهيئة تقضي بذلك.

 أغراض أخرى تقرها الهيئة. .2

 

 والخمسون: الثانية  المادة

 ية.اإليداع ويستخدم لغرض إصدار الورقة المالفتح حساب اإلصدار من قبل مركز يُ  .1

في حال في حالة مدين، أما  اإلصدار حساب يكونإصدار الورقة المالية في حال  .2

 .في حالة دائن اإلصدار حساب فيكونالسحب 

 

 والخمسون:الثالثة المادة 

يق عضو الحفظ عن طر عضو السوق من خالل بلمن قِ المجمع فتح حساب التسوية يُ  .1

 وفق النموذج الذي يعد لذلك. مركز اإليداعتقديم طلب الى 

تكون وتسوية صفقات األوراق المالية، و مقاصة لغرضالمجمع فتح حساب التسوية يُ  .2

 حسب اآلتي:
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 عضو السوق من خالل حساب التسوية المجمع لعضو السوق: حساب يفتحه (أ)

األوراق المالية الخاصة بعضو صفقات تسوية مقاصة و عضو الحفظ لغرض

 السوق.

عضو السوق من  عضو السوق: حساب يفتحه لعمالءحساب التسوية المجمع  (ب)

عضو الحفظ لغرض مقاصة وتسوية صفقات األوراق المالية الخاصة  خالل

 عضو السوق.  بعمالء
 

 والخمسون: الرابعةالمادة 

األوراق  مركز مقاصة قِبل مباشرة من األوراق المالية فتح حساب مركز مقاصةيُ  .1

على هذا الحساب. ويستخدم الحساب  قيود يفرضها مركز اإليداعمع مراعاة أي  المالية

 : اآلتية ألي من األغراض

لغرض  فيستخدم الحساب ،مركز مقاصة األوراق المالية الرئيسي حسابفي حالة  (أ)

ق ورامقاصة األ مملوكة من قبل مركزالاألوراق المالية واألصول النقدية  حفظ

و أ األوراق المالية جزء من رأس مال مركز مقاصةكسواء تم استالمها  المالية

 غيره.

في حالة حساب ضمان مركز مقاصة األوراق المالية، فيستخدم الحساب لغرض  (ب)

 حفظ األوراق المالية التي تم استالمها بصفة ضمان من األعضاء.

، فيستخدم الماليةحساب التسوية المجمع لمركز مقاصة األوراق في حالة  (ج)

والتي سيتم  األوراق المالية لغرض تسوية الصفقات من مركز مقاصة الحساب

عضو  ائتمانها عند تسليم األوراق المالية و/أو النقد وخصمها عند تسليمها ألي

 مركز آخر.

فتح  ةاألوراق المالي ( من هذه المادة، يجوز لمركز مقاصة1دون اإلخالل بالفقرة ) .2

وفصل  لتحديدمجمع رئيسي وحساب تسوية  مالية أوراقمقاصة  أكثر من حساب مركز

 مختلفة. غراضاألوراق المالية والنقد المحفوظة أل

 المادة الخامسة والخمسون:

 اع.يُفتح حساب المرشح من قبل عضو الحفظ عن طريق تقديم طلب إلى مركز اإليد .1

ادات لغرض إيداع األسهم لصالح مالكي شهيُفتح حساب المرشح باسم بنك اإليداع  .2

 اإليداع مقابل شهادات اإليداع المصدرة خارج المملكة.
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 الخامس الباب

 الملكية بطواض

  والخمسون: السادسةالمادة 

وفقاً لألنظمة واللوائح - أو أي جهة تنظيمية لهيئةا تنطبق أحكام هذه المادة في حال قيام .1

ضوابط على الملكية بخصوص األوراق  بإصدار، من وقت آلخر، -ذات العالقة

 على كالً من اآلتي ذكرهم:  المالية. وتسري هذه الضوابط من دون شروط

 .المستثمرحدود ملكية  (أ)

 . المستثمرقيود ملكية   (ب)

 حدود ملكية مجموعة من المستثمرين. (ج)

 . ملكية مجموعة من المستثمرينقيود  (د)

( 1المخالفات المتعلقة بضوابط الملكية الواردة في الفقرة ) بتحديد مركز اإليداع يقوم .2

 بنهاية كل يوم عمل. من هذه المادة

لذي يقوم بحفظ األوراق ا- عضو الحفظ إبالغب يقوم مركز اإليداع بنهاية كل يوم عمل .3

خالفات المتعلقة بحدود الملكية الواردة في بالم -المالية التي تجاوزت حدود الملكية

وراً بتلك ف( من هذه المادة، وإشعار السوق 1الفرعيتين )أ( و)ج( من الفقرة )الفقرتين 

  المخالفات.

( من هذه 3)يُبلغ عضو الحفظ المستثمر ذو العالقة فور تلقيه اإلبالغ المحدد في الفقرة  .4

ن تاريخ م( أيام عمل 5المادة ليتم تصحيحها من قِبل المستثمر خالل فترة ال تتجاوز )

نت في حال كا -مرير األمر من خاللهالذي تم ت-بلغ السوق عضو السوق اإلبالغ. وتُ 

 لف.الزمة على المستثمر المخا احتياطية المخالفة نتيجة صفقة ليتخذ أي إجراءات

تُشعر ( من هذه المادة، 4)حال عدم تصحيح المخالفة خالل المدة المحددة في الفقرة في  .5

بذلك في نهاية يوم العمل السابع  -من خاللهالذي تم تمرير األمر -السوق عضو السوق 

ة بيع األوراق المالية من تاريخ ارتكاب المخالفة ويجب على عضو السوق في هذه الحال

من هذه المادة. كما  (6)ت حدود الملكية نيابةً عن عميله وفق أحكام الفقرة التي تجاوز

إليداع وإبالغ تحديد حساب له في مركز ا -في نفس اليوم-يجب على عضو السوق 

 -الذي يقوم بحفظ األوراق المالية التي تجاوزت حدود الملكية-السوق وعضو الحفظ 

 إليهالمالية التي تجاوزت حدود الملكية  األوراقتحويل  ليتم بمعلومات ذلك الحساب

 .المادة هذه من (6) الفقرة أحكام وفق

ن يجب على عضو السوق بيع األوراق المالية التي تجاوزت حدود الملكية نيابةً ع .6

هاية يوم نيوم العمل الثامن من تاريخ ارتكاب المخالفة. وفي حال تبين في عميله خالل 

وم مركز العمل العاشر من تاريخ ارتكاب المخالفة بأن المخالفة لم يتم تصحيحها، سيق

إليداع امالية التي تجاوزت حدود الملكية إلى حساب مركز اإليداع بتحويل األوراق ال

من هذه المادة. ويجب على عضو السوق فصل تلك  (5)المحدد وفق أحكام الفقرة 

 األوراق المالية عن أمواله وأصوله.

من هذه  (6)عند تحويل األوراق المالية التي تجاوزت حدود الملكية وفق أحكام الفقرة  .7

 متحصالتستحق المستثمر المخالف أي يالمادة، يجب على عضو السوق بيعها فوراً. و

ناتجة عن بيع تلك األوراق المالية أو مستحقات ناتجة عن إجراءات المصدر خالل 
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فترة تواجدها في حسابه. ويتم التعامل مع أي أوراق مالية ناتجة عن إجراءات المصدر 

 دت إلى تجاوز حدود الملكية.أي هذه المادة في حال وفق اإلجراءات الواردة ف

ا يحق لعضو السوق مطالبة المستثمر المخالف بأي نفقات أو رسوم أو خسائر تكبده .8

لحفظ و اضنتيجة التحويل أو البيع. وال يتحمل مركز اإليداع والسوق وعضو السوق وع

و رسوم أو خسائر ي نفقات أأعن  -استثناء الخطأ الجسيم أو المتعمدب- أي مسؤولية

 ود الملكيةبيع األوراق المالية التي تجاوزت حدها المستثمر المخالف نظير عملية يتكبد

 .وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تلك العمليات عندما تتم

ة المصدر بسجل مساهمين يوضح تفاصيل األوراق المالي بتزويديقوم مركز اإليداع  .9

لالزمة التأكد من اتخاذ اإلجراءات ابالمصدر  مع إخطارالتي تجاوزت حدود الملكية، 

وزت لضمان عدم ممارسة أي من حقوق التصويت المرتبطة باألوراق المالية التي تجا

 لتأكد من اتخاذ، ويجب على المصدر احدود الملكية من ِقبل المستثمر المخالف

 .اإلجراءات الالزمة لضمان ذلك

باتباع  -كل بحسب اختصاصه-في جميع األحوال، يلتزم عضو السوق وعضو الحفظ  .10

بضوابط  جميع اإلجراءات الالزمة التي تضمن التزام عمالئهم بالقيود والحدود الخاصة

حية ت تصحي( من هذه المادة، والتزامهم بأي إجراءا1الملكية الواردة في الفقرة )

على  يتخذها مركز اإليداع أو السوق لتصحيح المخالفة. وال يجوز تسجيل أي رهونات

 األوراق المالية التي تجاوزت حدود الملكية خالل فترة التصحيح.

 تينيحدد نظام اإليداع والتسوية المخالفات المتعلقة بقيود الملكية الواردة في الفقر .11

المتعلقة  ( من هذه المادة ويرفض تعليمات التسوية1)ب( و )د( من الفقرة ) تينالفرعي

 .بها

 يجوز ،( من هذه المادة1)ب( و )د( من الفقرة )تين الفرعيتين في حال مخالفة الفقر  .12

تسوية األوراق المالية لحساب عضو ب إصدار تعليمات لمركز اإليداع لمركز المقاصة

 السوق بدالً من عميله. 
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 الباب السادس

 أحكام عامة

 والخمسون: السابعةالمادة 

للحصول  -فق النموذج الذي يُعد لذلك و -مركز اإليداعيجوز للمصدر تقديم طلب إلى  .1

 على نسخة من سجّل ملكية الورقة المالية الصادرة عنه. 

للحصول  -الذي يُعد لذلك وفق النموذج - مركز اإليداعيجوز لعضو الحفظ تقديم طلب إلى  .2

 على أي معلومات تتعلق بالحسابات التابعة له.

لحصول ل -الذي يُعد لذلك  وفق النموذج - مركز اإليداعيجوز للمستثمر تقديم طلب إلى  .3

 .في تاريخ تقديم الطلب المالية المودعة المملوكة لهتقرير لألوراق على 

ن ال يندرج ضم مركز اإليداعقبول أي طلب للحصول على معلومات لدى  لمركز اإليداع .4

 ا الشأن. في هذ مركز اإليداعالحاالت الواردة في هذه المادة وفقاً للضوابط التي يضعها 

 تقاضي مقابل مالي نظير تقديم أي معلومات بموجب هذه المادة. لمركز اإليداع .5

ضائية يحق قأي جهة أو  أياً من المعلومات المحفوظة لديه إلى الهيئة مركز اإليداعيُقدّم  .6

 ا.عند طلبه لها وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة طلب معلومات من مركز اإليداع

 

 والخمسون:  الثامنة المادة

لجسيم أو اوباستثناء الخطأ –دون اإلخالل بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية .1

حق بالمصدر أو مسؤوالً عن أية خسارة أو ضرر قد يل مركز اإليداع، ال يكون -المتعمد

عضو السوق أو أي من عمالئهم  عضو المقاصة أو أو مركز اإليداعالطارح أو عضو 

ليمات أو قد ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة أي من اإلجراءات أو األوامر أو التع

فظ نيابة عن عضو الح مركز اإليداعات المتخذة من قبل الخطوات )بما في ذلك الخطو

نفَّذ مباشرة لدى فيما يتعلق بالتسوية المتعثرة( التي تُدَخل في نظام اإليداع والتسوية أو تُ 

 . مركز اإليداع

أي مسؤولية  مركز اإليداعدون اإلخالل بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ال يتحمل  .2

عضو المقاصة أو أو  مركز اإليداععن أي ضرر تجاه المصدر أو الطارح أو عضو 

 عضو السوق أو أي من عمالئهم، ويشمل ذلك أي ضرر قد ينتج عن اآلتي:

 اإلجراءات المتخذة للتعامل مع أية حاالت طارئة. (أ)

 .مهلنظام اإليداع والتسوية أو عجزه عن استخدا مركز اإليداعاستخدام عضو  (ب)

دى األخطاء والعيوب في أي من األنظمة أو األجهزة أو البرامج المستخدمة ل (ج)

 . مركز اإليداعالسوق أو عضو  مركز المقاصة أو أو مركز اإليداع

 األخطاء أو النقص في معالجة البيانات. (د)

 أي خطأ في نظام اإليداع والتسوية أو بطئه أو تأخره أو عدم دقته.  (ه)

 

 : والخمسون التاسعة المادة       

ة نيابةً عن في الحاالت التي يقدرها اتخاذ أي إجراء في نظام اإليداع والتسوي لمركز اإليداع

 فرض أي شروط أو متطلبات يراها مالئمة في هذا لمركز اإليداع، ومركز اإليداععضو 

 الخصوص.



 

32 

 

 

 : الستونة الماد      

بالمعلومات المتعلقة باألوراق المالية المودعة طوال مدة إيداعها ومدة  مركز اإليداعيحتفظ 

مركز عشر سنوات بعد تاريخ إلغاء اإليداع، وإذا كانت الورقة المالية محل نزاع، فيجب على 

 بذلك النزاع. مركز اإليداعاالحتفاظ بها إلى حين الفصل في النزاع بشرط إخطار  اإليداع
 

 : الستونو الحاديةة الماد      

جميع نماذج الطلبات المشار إليها في هذه القواعد، ويحدد  مركز اإليداعيضع  .1

 المعلومات والمستندات التي يلزم إرفاقها بتلك الطلبات.

مركز بما فيهم ُمقدمي الطلبات وأعضاء - مركز اإليداععلى جميع المتعاملين مع  .2

التأكد من صحة جميع المعلومات والمستندات  -والمصدرين والمستثمرين اإليداع

 ودقتها واكتمالها. مركز اإليداعالُمقدمة إلى 

 

 : والستون الثانيةة الماد

اتخاذ اإلجراءات  لمركز اإليداعدون اإلخالل بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،  .1

 الالزمة لتصحيح أي أخطاء يكتشفها في سجالته.

بشكوى بشأن صحة أي بيانات في  مركز اإليداعيجوز لكل ذي مصلحة التقدم إلى  .2

 .مركز اإليداعسجالت 

 

 : الستون الثالثةة الماد

مركز آلية للتأكيد اليومي والتسويات وإصدار التقارير حسب ما يحدده  مركز اإليداعيضع 

 في هذا الشأن. اإليداع

 

 الستون:و الرابعة المادة

 .مركز اإليداعيجوز التظلم أمام اللجنة من أي قرار أو إجراء يتخذه 

 

 والستون: الخامسةالمادة 

 : لمركز اإليداعألغراض التأكد من االلتزام بأحكام هذه القواعد،  .1

إلزام الخاضعين ألحكام هذه القواعد بنشاطات معينة أو االمتناع عنها في نطاق  (أ)

 أحكام هذه القواعد. 

 أحكام هذه القواعد.ب بااللتزامطلب المعلومات والتقارير المتعلقة   (ب)

وفق المعايير –الطلب من الخاضع ألحكام هذه القواعد بتعيين جهة مستقلة  (ج)

 من التزامه بأحكام هذه القواعد. للتحقق -مركز اإليداعالتي يحددها 

وضع اإلجراءات التقنية الالزمة وفق ما يراه مناسباً لتنفيذ أحكام هذه  لمركز اإليداع  .2

 القواعد.
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 والستون: السادسةالمادة 

 تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.

 


