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ً
 : أحكام عامةأوال

 بمركز اإليداع. ةالدولي إيداع األوراق املاليةكز اربط مر إلى تنظيم  التعليماتتهدف هذه  .أ

هذه ذات العالقة و  وقواعد السوق )حيثما ينطبق(  نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذيةالدولي بأحكام  األوراق املالية إيداعيلتزم مركز  .ب

 .الربط اتفاقيةاملوضحة في  لشروطااألحكام و  التعليمات وجميع

  ليكون  ،الحفظ فئة منعضوية  على حاصل يداعإ مركز  عضو تعيين ملركز إيداع األوراق املالية الدولي  جوز ي .ج
ً
في حال  للحساب مشغال

مركز إلى التقليل من التزامات ومهام  حسابلل مشغلوال يؤدي تعيين ، إشعار مركز اإليداع باسم العضو املعين ويجب عليه ،الربط املباشر

 .الربط اتفاقيةو التعليمات  ههذاملنصوص عليها في الدولي  إيداع األوراق املالية

الخاص  تسويةالبنك  ليكون  ،على عضوية من فئة التسوية حاصل إيداعمركز الدولي تعيين عضو  األوراق املالية يداعإيجب على مركز  .د

 في حال الربط املباشر. مركز إيداع األوراق املالية الدولي ب

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة املعاني املبينة في "قائمة املصطلحات املستخدمة في قواعد السوق"، ولغرض تطبيق  .ه

 :، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلكالتعليماتأحكام هذه 

 

  أجنبية،  دولة وخاضع ألنظمةمؤسس ومرخص له خارج اململكة دولي أوراق مالية مركز إيداع  :يالدول األوراق املاليةإيداع مركز

 األوراق املالية لغرض إيداع، وذلك الربط اتفاقيةفي  وضحةاملوالشروط  واألحكام هذه التعليمات أحكامرتبط بمركز اإليداع وفق وي

  .عمالئهلصالح 

 يكون من غير املقيمين في اململكة  -طبيعي أو اعتباري  -سعودي شخص غير  :الدولي األوراق املاليةإيداع مركز  عميل 
ً
إيداع ملركز  عميال

  الدولي األوراق املالية
ً
 .في حساب املرشح األجنبي املشتركباألوراق املالية املودعة  املرتبطة همن خدماتويستفيد  لذلك العميلأو عميال

 الدولي إيداع األوراق املاليةمركز حساب خاص يفتحه  :املشترك حساب املرشح األجنبي  
ً
عن طريق عضو الحفظ أو من خالل  مباشرة

ووحدات  غير القابلة للتحويل أدوات الدينإيداع لغرض ، وذلك الدولي إيداع األوراق املاليةباسم مركز  يداعاإل تقديم طلب إلى مركز 

 .عمالئهلصالح  صناديق املؤشرات املتداولة

 الخاصة بالربط الشروطو  األحكام تضمنتيداع، اإل الدولي ومركز  إيداع األوراق املاليةاتفاقية يتم إبرامها بين مركز : الربط اتفاقية 

 .وأي أحكام أخرى ذات عالقة

 وذلك ، الدوليمن قبل مركز إيداع األوراق املالية يتم تعيينه  ،على عضوية من فئة الحفظ حاصل عضو مركز إيداع: الحساب مشغل

عضو مركز اإليداع ومركز إيداع األوراق املالية وفق اتفاقية مكتوبة بين  لغرض إجراء العمليات نيابة عنه بشكل كامل أو جزئي

 قواعد السوق ذات العالقة.املنصوص عليها في  الحفظعضو ، على أن ال تخالف تلك االتفاقية أًي من التزامات الدولي

 من تاريخ نشرها. نافذة  التعليماتتكون هذه  .و

 

: شروط الربط
ً
 ثانيا

 :تياستيفاء اآل بمركز اإليداعالربط رغب في الذي ي الطلب مقدميجب على 

 

في دولة  من قبل هيئة تنظيمية )أو خاضع إلشرافها ورقابتها( ومؤسسإيداع أوراق مالية  جهة مرخص لها في ممارسة نشاط كون يأن  .أ

 .اإليداع مماثلة للمعايير املطبقة من قبل الهيئة ومركز تطبق معايير تنظيمية ورقابية 

 . باشراملغير ط الرب في حال عضو حفظ مرخص له في ممارسة نشاط الحفظ في اململكة تعيين .ب

 .وتوافق عليها الهيئة مركز اإليداعأي شروط أخرى يقترحها  .ج
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ً
 : إجراءات طلب الربطثالثا

 يداع وفق النموذج الذي يحدده مركز اإليداع لهذا الغرض.اإل يجب على مقدم الطلب تقديم طلب كتابي إلى مركز  .أ

الدولي الحصول على عدم ممانعة من الهيئة على الربط، وذلك قبل تقديم الطلب وفق الفقرة )أ( إيداع األوراق املالية يجب على مركز  .ب

 .من هذه املادة

 :ةاآلتياإلجراءات اتخاذ أي من  -لربطأثناء دراسة طلب ا- ملركز اإليداع  .ج

 عالقة بالطلب.  الهأن  اإليداع ركز ماستفسار أو شرح أي مسألة يرى  أي لتوضيح؛ طلبالطلب حضور ممثل عن ُمقدم  .1

. )حيثما ينطبق( املتطلبات الفنية والتقنية واألمنية الالزمة لربطه بنظام اإليداع والتسوية طلبالالتحقق من استيفاء ُمقدم  .2

 لهذا الغرض. اإليداع  وملركز 
ً
 اتخاذ أي إجراء يراه مالئما

  .طلبالالتحقق من املعلومات واملستندات التي ُيقّدمها ُمقدم  .3

 .ولها عالقة بالربط طلبالبُمقدم  مرتبطةطلب أي معلومات من أي جهة  .4

 .طلبالطلب أي معلومات إضافية من ُمقدم  .5

 .الربط طلبمقابل مالي عن دراسة  تقاض ي اإليداع ركز مل .د

من هذه املادة،  )ج(جراءات املنصوص عليها في الفقرة من اتخاذ أي من اإل  اإليداع ركز مالتعاون الالزم لتمكين طلب الإذا لم يظهر ُمقدم  .ه

 رفض دراسة طلبه.اإليداع مركز ، فل-إن وجد- أو لم يدفع املقابل املالي املحدد لدراسة الطلب

 من اكتمال طلب - الربطفي شأن طلب اإليداع ركز ميصدر قرار  .و
ً
إما  -واستيفاء متطلباته كافة الربطخالل مدة ال تتجاوز )ثالثين( يوما

 .بالرفض وإماروطة، املشباملوافقة، وإما باملوافقة 

وسداد  اإليداع كز مر مع  لربطجب على ُمقدم الطلب التوقيع على اتفاقية اي، الربطباملوافقة على طلب اإليداع ركز مر قرار و صدبعد  .ز

 . إن وجد، املقابل املالي املستحق

أو لديه حساب لدى مركز اإليداع  دوليأوراق مالية مركز ايداع  خص آخر تقديم نفسه للغير على أنهطلب أو أي شالُيحظر على ُمقدم  .ح

 . مع مركز اإليداع القيام بأي تصرفات توحي بذلك قبل اكتمال ربطه

 

 رابع
ً
  : حسابات مركز اإليداعا

 مباشر  ،املشترك األجنبيحساب املرشح يسمى  لدى مركز اإليداع حساب خاص الدولي إيداع األوراق املاليةمركز  يفتح .أ
ً
عضو خالل من  أو  ة

ووحدات صناديق املؤشرات  غير القابلة للتحويل أدوات الدينإيداع لغرض وذلك  يداع،اإل الحفظ عن طريق تقديم طلب إلى مركز 

 .عمالئهلصالح  املتداولة

إيداع األوراق مركز ، يجب على لدى مركز اإليداع بنظام اإليداع والتسوية بشكل مباشر الدولي  إيداع األوراق املاليةمركز ارتبط  ي حالف .ب

قواعد مركز إيداع األوراق  الواردة فياستيفاء املتطلبات الفنية والتقنية واألمنية الالزمة لربطه بنظام اإليداع والتسوية  املالية الدولي

 . الربط اتفاقيةيحدد خالف ذلك في  ممال املالية

املالية ذات العالقة من حسابه لدى مركز اإليداع إلى حساب املرشح األجنبي بتحويل األوراق  الدوليمركز إيداع األوراق املالية يسمح لعميل  .ج

 دون تنفيذ صفقة.لدى مركز اإليداع  أو إلى حساب مرشح أجنبي مشترك آخر  ،أو العكس املشترك

األوراق املالية  العائد ملشتري  اإليداع ركز م حسابالصفقة إلى بنقل األوراق املالية محل  وغير قابلة لإللغاء تكون تسوية الصفقة نهائية .د

 . وفق ما هو محدد في قواعد السوق ذات العالقةإلى عضو التسوية الخاص بالبائع  -إن وجد-ونقل املبلغ املستحق محل الصفقة
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ً
 الدولي إيداع األوراق املاليةيداع األوراق املالية على مركز إ: انطباق قواعد مركز خامسا

تعد اإلشارة إلى املستثمر أو العميل في املواد التالية من قواعد حفظ، العن طريق عضو  األجنبي املشترك حساب املرشحفي حال فتح  .أ

 في أي حال من مركز إيداع األوراق املالية الدولي مركز إيداع األوراق املالية إشارة إلى مركز إيداع األوراق املالية الدولي )وال يعد 
ً
مستثمرا

 (:وفق تعريف مصطلح "املستثمر" الوارد في قائمة املصطلحات املستخدمة في قواعد السوق  األحوال

 املادة األربعون. .1

 ( من نفس املادة.4املادة الحادية واألربعون باستثناء الفقرة ) .2

 املادة الثانية واألربعون. .3

 املادة الثالثة واألربعون. .4

 ( من نفس املادة.1الفرعية )أ( و)ب( و)د( و)هـ( من الفقرة )املادة الرابعة واألربعون باستثناء الفقرات  .5

مركز إيداع التزامات إضافية على ركز اإليداع فرض فلم ،لدى مركز اإليداع بشكل مباشر  املشترك في حال فتح حساب املرشح األجنبي .ب

  األوراق املالية الدولي
ً
 ملا هو محدد في اتفاقية الربط.  وفقا

 

 
ً
 : التقاريرسادسا

 :اآلتيإلى مركز اإليداع دم يقأن الدولي  إيداع األوراق املاليةيجب على مركز  .أ

  املشترك.املرشح األجنبي في حساب  املودعةو مالكي األوراق املالية املدرجة في اململكة عن  مفصل تقرير دوري .1

( من هذه التعليمات.العمليات تقرير دوري عن  .2
ً
 املنصوص عليها في املادة )ثامنا

 . الربط اتفاقيةتتضمنها إضافية أي معلومات أو تقارير  .3

 .لغرض تطبيق األنظمة واللوائح ذات العالقة تطلبها الهيئةأي معلومات أو تقارير  .4

  .ب
ُ
 من هذه املادة.من الفقرة )أ( ( 2)و (1)الفرعيتين التقارير املذكورة في الفقرتين تفاصيل وتكرار نطاق و اتفاقية الربط حدد ت

يها في الفقرتين من تقديم التقارير املنصوص عل الدولي إيداع األوراق املاليةمركز إعفاء  -بعد الحصول على موافقة الهيئة -ملركز اإليداع .ج

 ( من الفقرة )أ( من هذه املادة. 2)( و1الفرعيتين )

 

 
ً
 أو إلغاؤه الدولي بمركز اإليداع إيداع األوراق املاليةمركز ربط  : تعليقسابعا

في حال مخالفته ألي من األحكام الواردة في هذه أو إلغاؤه  الدولي بمركز اإليداع إيداع األوراق املاليةمركز يداع تعليق ربط اإل ملركز  .أ

 .الربط اتفاقيةفي  كافية ملعالجة املخالفة خالل املدة املحددة ةبعد منحه مهل الربط اتفاقيةالتعليمات أو في 

أو  الدولي بمركز اإليداع إيداع األوراق املاليةمركز ملركز اإليداع تعليق ربط ، املادةمن هذه )أ( إليها في الفقرة  املشار  لةالحاإلى  ةباإلضاف .ب

  .املخالفة كافية ملعالجة بعد منحه مهلة بذلك تقض ي إذا أصدرت الهيئة تعليمات إلغاؤه

 

 :
ً
 العملياتثامنا

  هسجالتفي  داخليةتسوية  عملياتتنفيذ  -بحسب ما هو محدد في اتفاقية الربط- الدولي إيداع األوراق املالية ركز مليجوز 
ً
 .عن عمالئه نيابة

 

 :
ً
 ملكية األصول تاسعا

ال يجوز ملركز إيداع األوراق املالية الدولي تسجيل أي حق أو مطالبة على األوراق املالية املودعة في حساب املرشح األجنبي املشترك  .أ

 .اإليداع مركز لدائنيه في سجالت 
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ال يجوز أن يكون لدائني مركز إيداع األوراق املالية الدولي أي حق في أي مطالبة أو مستحقات في األوراق املالية املودعة في حساب  .ب

 يداع. مركز اإل املرشح األجنبي املشترك لدى 

  

 
ً
 صالحيات عامة :عاشرا

 لتنفيذ أحكام هذه يراه اإلجراءات التقنية الالزمة وفق ما  اإليداع وضعملركز 
ً
 .الربط اتفاقيةبما يتسق مع و  التعليماتمناسبا


