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 تمهيديةأحكام  :الباب األول

 المادة األولى: تمهيد

 .في المملكة على المكشوفالمدرجة تنظيم بيع األوراق المالية إلى  القواعدتهدف هذه 

 المادة الثانية: التعريفات

نظام السوق المالية الصادر  القواعدقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه ي   .أ

 هـ.2/6/1424وتاريخ  30بالمرسوم الملكي رقم م/

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

نص بغير ما لم يقِض سياق ال قواعد السوقوفي قائمة المصطلحات المستخدمة في 

 ذلك.
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 البيع على المكشوف  :الباب الثاني

 فقات البيع على المكشوف: صالثالثةالمادة 

تكون مقترضة مدرجة مالية  لورقةبيع أي  ،يقصد بصفقة البيع على المكشوف .أ

حقوق ممارسة غير  يكون لدى البائعأن  أو لتطابق أمر البيع بشكل كاف

 .المدرجةوفقاً ألحكام الئحة إقراض األوراق المالية مشروطة لالقتراض 

 آخر، أي شخصأو  بصفته أصيل أو وكيل لعميل، عضو السوقال يجوز ل .ب

ً بائعبصفته مدرجة على أوراق مالية بيع على المكشوف  تمرير أمر ما لم  ا

 تتوافر الشروط اآلتية: 

 القواعد.( من هذه الرابعةالمادة ) أحكاموفق يكون البائع مؤهل أن  (1

 مؤهلةأمر البيع على المكشوف  محلالمدرجة أن تكون األوراق المالية  (2

 ( من هذه القواعد.الخامسةالمادة ) أحكاموفق 

لدى البائع ترتيبات  يكون أنيجب  ،قبل إدخال أمر البيع على المكشوف (3

للتأكد من أن البيع يتم بوجود أوراق مالية وفقًا للمعايير المنصوص 

البائع حقوق لدى كان  الفقرة )أ( من هذه المادة. في حالفي عليها 

في الفقرة )أ( من هذه  هو محدد اكمممارسة غير مشروطة لالقتراض 

حصول البائع على  بعد متاحةاألوراق المالية ذات العالقة  تعتبر المادة،

 .ومحجوزة للتسليم أن األوراق المالية متاحةمن المقرض تأكيد 

سعر أفضل من  أعلى الصفقة محلالمالية  الورقة بيع سعر يكونأن  (4

 .الورقة المالية تلكطلب لشراء 

ً بيع اآلتية التصرفاتعد تال  .ج  :الفقرة )أ( من هذه المادة أحكاموفق  على المكشوف ا

سبق للبائع تنفيذ صفقة شراء  مدرجةيكون محلها أوراق مالية  صفقة بيع (1

 تكون تسويتها في نفس يوم تسوية صفقة البيع أو قبله. وبشأنها 

وفق أحكام الئحة إقراض األوراق مدرجة صفقة إقراض أوراق مالية  (2

 .المدرجةالمالية 

 المشاركين المؤهلين: الرابعةالمادة 

ألي من األشخاص المسموح  بائعالدخول في صفقات البيع على المكشوف بصفة يجوز 

 .وقواعد السوق ذات العالقة السوق وفق اللوائح التنفيذيةار في لهم باالستثم
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 والمؤهلة المدرجة: األوراق المالية الخامسةالمادة 

في صفقات البيع على المكشوف  الدخول يكون ،ذلك خالفالسوق تحدد  لم ما .أ

 :قيود اآلتيةالوفق  -باستثناء المشتقات– المدرجةعلى األوراق المالية 

الكمية المتداولة لى متوسط إ للورقة المالية المكشوفةن ال تتجاوز النسبة أيجب  (1

كمية متوسط ال/صافي المراكز المكشوفة جماليإ)عالقة اللألوراق المالية ذات 

)يمثل هذا الرقم عدد أيام تغطية صافي المراكز عشرة  يوم( 60المتداولة آلخر 

 .المكشوفة(

من عدد األسهم % 10 المكشوفة المراكزمجموع صافي يجب ان ال يتجاوز  (2

 .العالقةلألوراق المالية ذات  الحرة

التداول  يومبعد  مكشوفةمجموع صافي المراكز الل بنشر تقرير يوميتقوم السوق  .ب

 في الفقرة )أ( من هذه المادة. الواردةويشمل ذلك القيود 

)أ( من  تخالف القيود المحددة في الفقرة التيال يسمح ببيع األوراق المالية المدرجة  .ج

ويكون  .القيودمخالفة تلك لتاريخ  هذه المادة على المكشوف في يوم التداول التالي

عضو السوق مسؤوالً عن التحقق من عدم بيع األوراق المالية في حال مخالفة أي 

 .من القيود الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة
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 الهيئةصالحيات  :الثالثالباب 

 الهيئةالحيات السادسة: صالمادة 

على ورقة مالية معينة أو حظرها بشكل بيع على المكشوف ال صفقاتتعليق  للهيئة .أ

أو حظرها  في المملكة صفقات البيع على المكشوفجميع تام، ولها كذلك تعليق 

ً بشكل تام الحاالت  -دون حصر-ك ويشمل ذللتقديرها،  ، وذلك في أي وقت وفقا

 اآلتية:

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

 زعزعة الثقة في السوق المالية.

 .المستثمرين لحماية (2

 ظم.تسوق من للحفاظ على (3

ترى لمستوى مدرجة مؤهلة  ماليةإجمالي المراكز المكشوفة على ورقة بلغ إذا  (4

 .الصالحيات هذه ممارسة الضروري من أنه الهيئة فيه

تتخذه الهيئة بناًء على  ر موقعها اإللكتروني عن أي إجراءتقوم السوق باإلعالن عب .ب

 في الفقرة )أ( من هذه المادة. الواردةا صالحياته
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 وحفظ السجالت اإلفصاحمتطلبات  :الرابعالباب 

 صفقات البيع على المكشوف عن اإلفصاح: السابعةالمادة 

بائع سواء بصفته  صفقة بيع على المكشوف دخل فيالذي  عضو السوقيجب على 

وفق تفاصيل الصفقة ودقيق عن كامل لسوق على نحو ل يفصحأن أكان أصيالً أم وكيالً 

 .من وقت آلخر التي تحددها السوق في هذا الشأنوالضوابط اآللية 

 المعلومات نشر :الثامنةمادة ال

أي معلومات بشأن صفقات البيع على المكشوف والمراكز المترتبة تنشر للسوق أن 

 عليها وفق ما تراه مناسباً. 

 : حفظ السجالتالتاسعةالمادة 

بصفته بائع  فبيع على المكشو ةدخل في صفقي عضو السوق الذييجب على  .أ

أن يوثق ويحفظ معلومات كافية عن نشاطاته في أكان أصيالً أم وكيالً سواء 

التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق بشكل عام إلثبات هذا الشأن 

 وهذه القواعد بشكل خاص. 

سنوات  10يجب حفظ السجالت المطلوبة بموجب هذه القواعد لمدة ال تقل عن  .ب

صفقة البيع على المكشوف ذات العالقة ما لم تقرر السوق خالف من تاريخ تنفيذ 

 نزاع أي ذلك في بما) دعوى أو نزاع بأي تتعلق السجالت كون حال وفيذلك. 

 تلك على الحفاظ عضو السوق على يجب قائمة، تحقيقات أي أو( إقامته محتمل

 .الجاري التحقيق أو الدعوى، أو النزاع، هذا انقضاء حتى السجالت

يجوز للسوق أن تطلب باإلضافة إلى صالحياتها المنصوص عليها في النظام،  .ج

ثالث  سواء بنفسها أو من خالل تعيين طرف السوقمراجعة سجالت عضو 

بموجب إشعار مسبق تقدمه السوق إلى عضو وذلك عنها يقوم بالمراجعة نيابة 

 .متضمناً هذا الطلب السوق

توثيق سجالته بأي طريقة، على أن تكون قابلة للتقديم بشكل  السوق عضول .د

مكتوب. وفي حال طلب السوق تقديم هذه السجالت إلكترونياً أو بأي شكل آخر، 

 .مدة معقولة الستيفاء هذا الطلب السوقفعليها إمهال عضو 
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 أحكام عامة: الخامسالباب 

 حدود المسؤولية: العاشرةالمادة 

أو  النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، ال تتحمل السوق دون اإلخالل بأحكام .أ

يتكبدها أي من ولية عن األضرار أو الخسائر التي أي مسؤ يداعاإلمركز 

( من هذه القواعد أو عمالئهم أو غيرهم الرابعةالمشار إليهم في المادة ) المشاركين

 مباشر أو غير مباشر من المتعاملين مع نظام اإليداع والتسوية إذا كان ذلك بسبب

 ي من اآلتي: أل

 الصفقات الخاضعة ألحكام هذه القواعد. واألوامر أاإلجراءات أو  (1

 استخدام نظام اإليداع والتسوية بغرض ممارسة نشاطات البيع على المكشوف.  (2

 اإليقاف الجزئي أو الكلي لصفقات البيع على المكشوف أو حظرها التام، أو (3

  .يداعاإلمركز أو السوق إيقاف النشاطات والخدمات المقدمة من 

أو  ا بموجب هذه القواعدمألي من صالحياته يداعاإلمركز أو  ممارسة السوق (4

 .النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق

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

عن  أي مسؤولية يداعاإلمركز  ق أوال تتحمل السو، اإلخالل بأحكام النظامدون  .ب

دقة أو اكتمال التقارير المتعلقة بصفقات البيع على المكشوف أو غيرها من 

 المعلومات التي تنشرها على موقعها اإللكتروني من وقت آلخر. 

 اإلعفاء: ةعشر ةالحادي المادة

شخص من تطبيق أحكام  أيعفي تالحصول على موافقة الهيئة أن  بعد للسوق يجوز

 .هامن بمبادرة أو من هذا الشخص تلقاهتعلى طلب  بناءً  إما القواعدهذه 

 عشرة: النشر والنفاذ الثانيةالمادة 

ً وفقنافذة القواعد تكون هذه   .قرار اعتمادهال ا


