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 تمهيديةأحكام  :الباب األول

 المادة األولى: تمهيد

 .لمملكةفي ا المدرجةتنظيم نشاطات إقراض األوراق المالية تهدف هذه الالئحة إلى 

 

 المادة الثانية: التعريفات

صادر قصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه الالئحة نظام السوق المالية الي   .أ

 .هـ.2/6/1424وتاريخ  30لكي رقم م/المبالمرسوم 

 

ي النظام فقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة لها ي   .ب

ير ما لم يقِض سياق النص بغ السوققواعد وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في 

 ذلك.
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 إقراض األوراق الماليةصفقات  :الباب الثاني

 

 اليةمالوراق األصفقات إقراض : الثالثةالمادة 

تم تمفاوضات خاصة و بناًء علىصفقة تبرم يقصد بصفقة إقراض أوراق مالية،  .أ

 :وتقضي شروطها وأحكامها باآلتي ،يداعاإلمركز حسابات  من خاللتسويتها 

 إلى المقترض. مدرجةأوراق مالية لملكية قيام المقرض بتحويل مؤقت  (1

بحسب ما للمقرض  مماثلةمدرجة مالية أوراق  بإعادةالمقترض  التزام (2

 .يداعاإلمركز  يحدده

 : ما لم تتوافر الشروط اآلتية إقراض أوراق ماليةصفقة ال يجوز الدخول في  .ب

( عةالرابالمادة )أحكام مؤهلين وفق  مشاركينتكون الصفقة فيما بين ن أ (1

 .الالئحةمن هذه 

ادة المأحكام الصفقة مؤهلة وفق  محل المدرجةتكون األوراق المالية أن  (2

 .الالئحة( من هذه الخامسة)

 الصفقة ألحد األغراض اآلتية: تكونأن فيما يتعلق بالمقترض،  (3

 أحكام القواعد المنظمة لبيع وفق بيع على المكشوف تنفيذ صفقة .أ

 األوراق المالية على المكشوف.

أو المستثمر األجنبي  الوسيط أو عضو الحفظإقراض  إعادة .ب

 .لعمالئه أوراق ماليةالمؤهل 

 تسوية أوراق مالية.في معالجة تعثر  .ج

 أوراق مالية مقترضة.إعادة  .د

 .إصدار وحدات صناديق مؤشرات متداولة .ه

 من وقت آلخر. يداعاإلمركز قرها يأغراض أخرى  .و

أن تستوفي الصفقة الحد األدنى من متطلبات الضمانات الواردة في  (4

 من هذه الالئحة. (السادسةالمادة )

مكتوبة  اتفاقية إقراض أوراق مالية الصفقةأطراف أن يكون لدى  (5

 الئحة.هذه ال المادة )السابعة( من للمتطلبات الواردة في مستوفية وملزمة

ات ترتيب - ن وجدإ-وكيله  أوالمقرض المقترض و يكون لدى كالً منأن  (6

إما  األوراق المالية إقراض تنفيذ صفقةاألوراق المالية وحفظ مناسبة ل

 بصفتهم أعضاء حفظ أو من خالل تعيين عضو حفظ.

رة الفق من( 6)الفرعية على أعضاء الحفظ المشار إليهم في الفقرة يجب  (7

 إقراض أن د منالتأك -إن وجد-وكيل اإلقراض و هذه المادة )ب( من

ن المستثمري ين من غيرالمستثمر ها من قبلاقتراض أواألوراق المالية 

 لالئحة.االمادة )الرابعة( من هذه الفقرة )ب( من وفق أحكام  يتم ينمؤهلال
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ن من الئحة يالمادة الثالثة واألربعتسري المتطلبات المنصوص عليها في  .ج

)ي(  فقرة( من ال2( و)1باستثناء الفقرتين الفرعيتين ) - مؤسسات السوق المالية

 . الماليةعلى صفقات إقراض األوراق  -منها

 المشاركين المؤهلين: الرابعةالمادة 

 .صفقة إقراض األوراق المالية على المستثمرين المؤهلين في دخولاليقتصر  .أ

مستثمرين ال من غير يجوز للمستثمر ،الفقرة )أ( من هذه المادة أحكاممن  استثناءً   .ب

- ترضقمقرض أو م هبصفتمالية الوراق األإقراض صفقة في الدخول  ينمؤهلال

 :اآلتي استيفاء بعد -حيثما ينطبق

ن وكيل يعي   أن ،مقرضال ته الطرفبصف في الصفقة ي حال دخولهف (1

  .المادة التاسعة من هذه الالئحةوفق أحكام إقراض 

أن يقترض مقترض، في الصفقة بصفته الطرف الفي حال دخوله  (2

 .عضو حفظ أو وسيط يكون عميالً لديهمن  األوراق المالية

 مؤهلةوالمدرجة المالية الوراق األالمادة الخامسة: 

ة المدرجعلى األوراق المالية  ماليةالوراق يقتصر الدخول في صفقات إقراض األ 

 .إشعار الهيئة بذلكبعد  يداعاإلمركز حددها يالتي 

 

 الحد األدنى من متطلبات الضماناتالمادة السادسة: 

ضمان  إقراض أوراق مالية أن يقدمصفقة في دخوله عند  المقترضيجب على  .أ

 المالية. اتفاقية إقراض األوراقفي  كما هو محددويحافظ عليه للمقرض 

 %100 عن من المقترض الضمان المقدم تقل قيمةأن  –في أي وقت  – زال يجو .ب

 .للورقة المالية المقترضة ةالحالي يةالسوق القيمة من

 ماليةالوراق األ: اتفاقية إقراض السابعة المادة

 إقراض أوراق اتفاقية على األطراف في صفقة إقراض أوراق مالية إبراميجب  .أ

على  -ى كحد أدن -، على أن تحتوي هذه االتفاقية فيما بينهم ملزمةومكتوبة مالية 

( من هذه 1ي الملحق رقم )المنصوص عليها ف تنظم المسائلشروط أحكام و

 الالئحة.

 محتمل في صفقة إقراض أوراق ماليةأي طرف أن يحظر على  يداعاإللمركز  .ب

أن أى ر إذاصفقة الالدخول في من  -حيثما ينطبق-( أم وكيالً  )سواًء أكان أصيالً 

ها في ألوراق المالية ال تستوفي المتطلبات المنصوص عليأحكام اتفاقية إقراض ا

 هذه الالئحة.

أو التأكد من  الماليةألوراق ال يعد مركز اإليداع ملزماً بمراجعة اتفاقية إقراض ا .ج

 محتواها.
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 والضمان  المادة الثامنة: إعادة األوراق المالية المقترضة

ا قبول األوراق المالية المماثلة التي يعيدهأو وكيله يجب على المقرض  .أ

ان ذو وإعادة الضم كما هو محدد في اتفاقية إقراض األوراق المالية المقترض

 مالية. بحسب ما هو مقرر في اتفاقية إقراض األوراق ال العالقة إلى المقترض

 فاقيةبه اتتقضي وفق ما  أو الضمان المقترضة إعادة األوراق الماليةإذا تعذر  .ب

الداخل في صفقة إقراض  الحفظ عضو، وجب على إقراض األوراق المالية

 راض، وينهي مركز اإليداع صفقة إقيداع بذلكاإلاألوراق المالية إشعار مركز 

 التي يحددها من وقت آلخر.والضوابط وفق اآللية  األوراق المالية
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 وكيل اإلقراض  :الثالثالباب 

 : وكيل اإلقراضالتاسعةالمادة 

أوراق مالية بصفته وكيل إقراض إقراض الدخول في صفقة  ألي شخصال يجوز  .أ

  .وسيط أو إال إذا كان عضو حفظ

يتحقق من أن يتصرف بصفته وكيل إقراض لعميل مقرض  أي شخصيجب على  .ب

 :ماليةالوراق األإقراض قبل إبرام صفقة اآلتي 

 المقترضمع الطرف  ملزمةمكتوبة و إقراض أوراق مالية اتفاقية وجود (1

 للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة. مستوفية

عن العميل  قراضاإلوكيل  رفيتصسها ئعلى ضوألحكام التي ا أن (2

 كتابياً.موثقة 

 الوسيط نيابةً عنأن األحكام التي على ضوئها سيتصرف عضو الحفظ  (3

ً  موثقةً المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة   .نطبقحيثما ي كتابيا

طرف ثالث للقيام بأي من أعماله، وذلك وفق ما تكليف يحق لوكيل اإلقراض  .ج

 اتفاقية إقراض األوراق المالية. تحدده
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 مركز إيداعو الهيئة صالحيات :الرابعالباب 

 مركز إيداعو الهيئة صالحيات: شرةاعالالمادة 

عليق صفقات ت -عد الحصول على موافقة الهيئةب- يداعاإلمركز للهيئة، أو  .أ

تعليق جميع  أومعينة أو حظرها بشكل تام،  مدرجة ورقة ماليةعلى قراض اإل

ذلك أو حظرها بشكل تام، و المدرجة في المملكةصفقات إقراض األوراق المالية 

 ً  الحاالت اآلتية: -ون حصرد-ا، ويشمل ذلك ملتقديره في أي وقت وفقا

الي أو سلبية من شأنها أن تشكل تهديداً لالستقرار الم أو تطورات نشوء أحداث (1

 زعزعة الثقة في السوق المالية.

 .لحماية المستثمرين (2

 للحفاظ على سوق منتظم. (3

 .مدرجةتعليق التداول على ورقة مالية   (4

ة أو تخذ من الهيئي إجراءتقوم السوق باإلعالن عبر موقعها اإللكتروني عن أي  .ب

 دة.في الفقرة )أ( من هذه الما ةبناًء على صالحياتهما الوارد يداعاإلمركز 
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 وحفظ السجالت اإلفصاحمتطلبات  :الخامسالباب 

 المالية األوراق إقراض: نسخة من اتفاقية عشرة الحاديةالمادة 

قراض في صفقة إ يدخلحفظ عضو من أي في أي وقت أن يطلب  يداعاإللمركز 

لمالية األوراق نسخة من اتفاقية إقراض ا يداعاإلمركز أن يودع لدى  األوراق المالية

ذا هفي  يداعاإلمركز يحددها  التيوالضوابط اآللية وفق الطرف اآلخر المبرمة مع 

 .من وقت آلخر الشأن

 

 ماليةالوراق األإقراض عن صفقات  اإلفصاح: عشرة الثانيةالمادة 

لمركز  يفصحأن  ،أوراق مالية إقراضصفقة  يدخل فيعلى عضو الحفظ الذي  يجب

تي ال والضوابطوفق اآللية على نحو كامل ودقيق عن تفاصيل الصفقة وذلك  يداعاإل

 .في هذا الشأن يداعاإلمركز حددها ي

 

 عشرة: نشر المعلومات الثالثةالمادة 

ا يراه نشر أي معلومات بشأن صفقات إقراض األوراق المالية وفق م يداعاإللمركز 

 مناسباً. 

 

 : حفظ السجالتعشرة الرابعةالمادة 

ق التأكد من توثيالذي يدخل في صفقة إقراض أوراق مالية  حفظجب على عضو الي .أ

وائحه التزامه بالنظام ولإلثبات  في هذا الشأنمعلومات كافية عن نشاطاته  وحفظ

 بشكل خاص. الالئحةالتنفيذية وقواعد السوق بشكل عام وهذه 

 هذه الالئحةحفظ السجالت المطلوبة بموجب  التأكد منعلى عضو الحفظ يجب  .ب

 ذات الماليةإقراض األوراق سنوات من تاريخ تنفيذ صفقة  10لمدة ال تقل عن 

 أيب تتعلق السجالت كون حال وفيخالف ذلك.  يداعاإلمركز قرر يالعالقة ما لم 

 جبي قائمة، تحقيقات أي أو( إقامته محتمل نزاع أي ذلك في بما) دعوى أو نزاع

 النزاع، هذا انقضاء حتى السجالت تلك على الحفاظالتأكد من  عضو الحفظ على

 .القائم التحقيق أو الدعوى، أو

أن  يداعاإللمركز  يجوزالمنصوص عليها في النظام،  باإلضافة إلى صالحياته .ج

ثالث  أو من خالل تعيين طرف سواء بنفسهالحفظ  عضوطلب مراجعة سجالت ي

 إلى يداعاإلمركز يقدمه بموجب إشعار مسبق  وذلك عنهيقوم بالمراجعة نيابة 

 .عضو الحفظ متضمناً هذا الطلب
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. توبالحفظ توثيق سجالته بأي طريقة، على أن تكون قابلة للتقديم بشكل مك عضول .د

 فعليه شكل آخر، بأيتقديم هذه السجالت إلكترونياً أو  يداعاإلمركز في حال طلب و

 .هذا الطلبالحفظ مدة معقولة الستيفاء  عضوإمهال 
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 عامةأحكام : السادسالباب 

 إلغاء صفقة إقراض األوراق المالية :ةعشر الخامسةالمادة 

إقراض  اتصفقيداع إلغاء اإلورقة مالية مقترضة، لمركز  إدراج لغاءفي حالة إ

 .ذات العالقة والضمانات األوراق المالية

 حدود المسؤولية: ةعشر السادسةالمادة 

كز مرتحمل يدون اإلخالل بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، ال  .أ

 أي مسؤولية عن األضرار أو الخسائر التي يتكبدها أي منالسوق  أو يداعاإل

و غيرهم أأو عمالئهم  هذه الالئحة( من الرابعةالمشار إليهم في المادة ) المشاركين

شكل ب أي من اآلتي من المتعاملين مع نظام اإليداع والتسوية إذا كان ذلك بسبب

 : مباشر أو غير مباشر

 .هذه الالئحةأو الصفقات الخاضعة ألحكام  األوامراإلجراءات أو  (1

إقراض األوراق استخدام نظام اإليداع والتسوية بغرض ممارسة نشاطات  (2

 . المالية

ام، أو أو حظرها الت إقراض األوراق الماليةاإليقاف الجزئي أو الكلي لصفقات  (3

 .يداعاإلمركز  إيقاف النشاطات والخدمات المقدمة من السوق أو

و أهذه الالئحة ا بموجب مألي من صالحياته يداعاإلمركز  أو ممارسة السوق (4

 وقواعد السوق. ه التنفيذيةالنظام ولوائح

 ا.ملسبب خارج عن إرادته يداعاإلمركز أو  أي عطل في خدمات السوق (5

ن عأي مسؤولية  يداعاإلمركز أو  السوق تتحمل ال النظام، بأحكام إلخاللا دون .ب

ا من دقة أو اكتمال التقارير المتعلقة بصفقات إقراض األوراق المالية أو غيره

 .المعلومات التي تنشرها على موقعها اإللكتروني من وقت آلخر

 اإلعفاء: ةعشر السابعة المادة

يق شخص من تطب أيالحصول على موافقة الهيئة أن يعفي  بعد يداعاإلمركز  يجوز

 .نهم بمبادرة أو ،من هذا الشخص تلقاهيبناء على طلب  إماأحكام هذه الالئحة 

 

 : النشر والنفاذعشرة الثامنةالمادة 

ً وفقنافذة  الالئحةتكون هذه   .قرار اعتمادهال ا
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 المالحق: السابعالباب 

 اتفاقية إقراض األوراق المالية متطلبات(: 1) الملحق

 األطراف .1

وتشمل  ،بصفقة إقراض األوراق المالية ذات العالقةأسماء جميع األطراف  

الفقرة  في كما هو محدد -إن وجد- يل إقراضأي وك أو والمقرض رضتالمق

 حق.ملال ( من هذا10)

 المدة .2

 .إقراض األوراق الماليةاتفاقية مدة  

 رضةتالمق المالية األوراق إعادة .3

رضة بما في ذلك أي مدد إشعار تاألوراق المالية المقاألحكام الخاصة بإعادة  

 ذات عالقة.

 األوراق المالية .4

ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك، النص على أن األوراق المالية  

رضة وغيرها من األوراق المالية المقدمة كضمان مسلمة للطرف تالمق

 قيد. عائق أو المعني دون أن تكون خاضعة ألي

 المقبولة الضمانات .5

الترتيبات الخاصة بالضمانات وصيانة الهامش وإجراءات استبدال  

 الضمانات.

 المصدرحقوق التصويت والتوزيعات وإجراءات  .6

 والتوزيعات التصويت حقوقفيما يتعلق ب محقوق األطراف والتزاماتهتحديد  

 كضمان.رضة أو المقدمة تعن األوراق المالية المق المصدر وإجراءات

 االستردادق ح .7

المقترضة استرداد األوراق المالية على ضوئها يحق للمقرض  التي األحكام 

 ض.قبل تاريخ نهاية فترة القر -إن وجدت-

 حاالت التعثر .8

، ويشمل ذلك تعثر الطرف اآلخر دكل طرف عنوصالحيات حقوق  

 الضمانات.

 اإلشعارات .9

 بين الطرفين.آلية تسليم اإلشعارات فيما  

 وكيل إقراض( تعيين )في حال ملحق اتفاقية إقراض األوراق المالية  .10

 .اسم وكيل اإلقراض .أ 
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 مالية.الوراق األفي اتفاقية إقراض  الء وكيل اإلقراضعم جميعأسماء  .ب
 

ملحوظة: يجب أن تكون اتفاقية إقراض األوراق المالية وأية اتفاقيات أخرى ذات عالقة متوافقة وغير متعارضة مع هذه 

 من حين آلخر.مركز اإليداع الالئحة وأية إجراءات صادرة من قبل 


