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 التعريفات:

ولغرض  المعاني المبينة في "قائمة المصطلحات الُمستخدمة في قواعد السوق"، اإلجراءاتيكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه 

سياق النص بغير ما لم يقض يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها،  تطبيق أحكام هذه اإلجراءات،

 :ذلك

 السترداد األوراق المالية  -من خالل وكيل االقراض ووكيل االقتراض  –: طلب ُموجه من المقرض إلى المقترض تسترااااال

 القرض. فترة نهايةالمقترضة قبل تاريخ 

 ألوراق المالية المقترضة للمقرض.االمقترض  إعادة: يعني القرض إعااة 

 مع بالتعاون المالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من والمقدمة دةالجدي الخدمات من لعدد متكاملة منظومة: تااوالتي 

 والشركات للمستثمرين المختلفة االحتياجات تلبي التي الجديدة المالية الخدمات من مجموعة تداوالتي وتضم أعضائها،

 .المساهمة

 ( التتسليم مقابل الافعDvP) المالية، تربط بين تحويل األوراق المالية وتحويل  لألوراق: "التسليم مقابل الدفع" آلية تسوية

 دفع المقابل فقط. عند المالية األوراق تسليماألموال بالشكل الذي يضمن 

 األساس والنظام الشركات نظام أحكام بموجب الشركة في المساهمين بحضور تنعقد التي العامة الجمعية :العامة الجمعية 

 .للشركة

 تمكين أعضاء السوق ويهدف إلى  مسؤوالً عن فتحه المستقل الحفظ عضو يكون بالعميل، خاص مركز حساباخول: ال حتساب

 .العميل ذلكاآلخرين من تنفيذ صفقات من خالله نيابة عن 

 القيودمن  يكون خالياً وتسويتها،  بعدمن األوراق المالية  المركز حسابرصيد  األوراق المالية: رصيا. 

  تنفيذها بالنيابة عن  أوراق مالية مودعة جرى في بصفقات متعلقة: عضو الحفظ الذي يقدم خدمات متستقلالحفظ العضو

 .آخرسوق  عضو من خاللالعميل، 

 مالية أوراق صفقة لتتسوية الزمنية الماة (T+X :)الصفقة تنفيذ من تبدأ التي الزمنية المدة (T )تسويتها باكتمال وتنتهي (X). 
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 مقامة

 العالقة، ذات السوق قواعد بأحكام االلتزام أجل من اتباعها يجب التي والمركز السوق هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات تهدف 

 :اآلتي وتشمل

 المالية األوراق إيداع مركز قواعد. 

 المكشوف على المالية األوراق لبيع المنظمة القواعد. 

 المدرجة المالية األوراق إقراض الئحة. 

 التداول إجراءات. 

 السوق قواعد في المستخدمة المصطلحات قائمة. 

 

 اإلجراءاتشخص من تطبيق أحكام هذه  أيعفي تالحصول على موافقة الهيئة أن  بعد( ينطبق)حيثما  المركز أو للسوق يجوز 

 .منها بمبادرة أو الشخص هذا من تتلقاهعلى طلب  بناءً  إما

  عن أية خسارة أو ضرر أو  اًل ولوائحه التنفيذية، ال يكون السوق أو المركز مسؤودون اإلخالل بأحكام نظام السوق المالية

 مطالبة تنشأ نتيجة ألي إجراء أو طلب أو صفقة خاضعة لهذه اإلجراءات.

 وفقاً لقرار اعتمادها نافذة اإلجراءات هذه تكون                                                               . 
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 (T+0) فيأنشطة التااول  .1

 :البيع أوامر .1.1

 ألي ورقة مالية مودعة.( أو خارجها المنصة داخل)تنطبق الخطوات التالية على أوامر البيع 

 ألحكام وفًقاحساب المركز الخاص بعميله،  فييتحقق عضو السوق من كمية أمر البيع، مقابل كمية األوراق المالية المتاحة  .1.1.1

 إجراءات التداول.

 :حسب اآلتيهي  األوراق المالية المتاحة .1.1.1

 المنتظر المباعةاألوراق المالية  – تتسويتها المنتظر+ األوراق المالية المشتراة  المالية األوراق رصيااألوراق المالية المتاحة = 

 .متعثرة صفقات تسلتسلة ألي المحجوزة المالية األوراق – القائمةلجميع أوامر البيع  المحجوزةاألوراق المالية  – تتسويتها

 حيث إن:

 القيود من يكون خالياً و، تسويتها بعد: رصيد حساب المركز من األوراق المالية المالية األوراق رصيا. 

  تسويتها. ولم تجر: األوراق المالية المشتراة تتسويتها المنتظر االمشتراةاألوراق المالية 

  تسويتها. ولم تجر: األوراق المالية المباعة تتسويتها المنتظر المباعةاألوراق المالية 

  بيع قائمةألوامر  المحجوزة: األوراق المالية القائمةوامر البيع أل المحجوزةاألوراق المالية. 

 موضح في ال: األوراق المالية المحجوزة لسلسلة الصفقات المتعثرة حسب المتعثرة الصفقات لتسلتسلة المحجوزة المالية األوراق

  من هذه اإلجراءات. (3.3) فقرةال

 المكونات أحدحسابها بعد أي إجراء يؤثر على  ويعاد، المركز حساب فيالتحقق من األوراق المالية المتاحة يجري  .1.1.3

 ( من هذه اإلجراءات.1.1.1) المذكورة في الفقرة

األوراق المالية  تلك وتوضعبيع، أمر ال وفق كميةاألوراق المالية المتاحة للبائع  كميةتخفيض على إدخال أمر بيع،  يترتب .1.1.1

 تسويتها. يجري"، حتى تسويتها منتظر مباعةحالة " تحت

 .فوري بشكل الصفقة ُتنفذ شراء، أمر مع البيع أمر تطابقإذا  .1.1.1

 .اإلجراءات( من هذه 1.1.1) الفقرة وفق أحكام ،يتم زيادة حد التسوية الُمعدل لعضو الحفظ وفقاً لقيمة صفقة البيع .1.1.1

 .بيعها إعادة يمكن التسويتها، و تجري" حتى تسويتها منتظر مباعةحالة األوراق المالية " تظل .1.1.1

 .اإلجراءات هذه من( 3.1) الفقرة ألحكام وفًقا ،(T+2)تتم التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع في  .1.1.1

الصفقة، وفًقا ألحكام قواعد مركز إيداع األوراق المالية. وفي حال تعثرت تسوية الصفقة  عضو الحفظ المستقل رفضل يمكن .1.1.1

 .اإلجراءات هذه من( 1) القسم في ورد لما تخضع فإنهافي اليوم المحدد للتسوية، 
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 الشراء أوامر   .1.1

 .مودعة مالية ورقة ألي (أو خارجها المنصة داخل) الشراء أوامرتنطبق الخطوات التالية على 

 .الخاص به بصفته عضو حفظ مر مقابل حد التسوية الُمعدلاأل قيمةيتحقق عضو السوق من  .1.1.1

 إجراء ويكونتسويتها،  جرىحسابه بعد كل عملية تسوية الستثناء قيمة الصفقات التي  ويعاد متغير،الُمعدل حد  التسويةحد  .1.1.1

 :اآلتي حسب ،التداول أوقات بعد الحساب إعادة

األموال  – تتسويتها المنتظر الشراء صفقات قيمة – تتسويتها المنتظر البيع صفقات قيمةالتتسوية الُمعال = حا التتسوية النقاي +  حا

 .لصفقات البيع المرفوضة المحجوزةاألموال  – القائمةوامر الشراء أل المحجوزة

 حيث إن:

  :لعضو السوق )بصفته عضو حفظ(  العالقة ذي التسوية عضو من المحدد النقد حدحا التتسوية النقاي. 

 داخل  المرفوضة البيع صفقات (1 :منها مستثنى ،تسويتها تجرقيمة صفقات البيع التي لم  :تتسويتها المنتظر البيع صفقات قيمة

 .حفظ مستقلعضو صفقات البيع الخاصة بعمالء  2). وخارجها منصةال

 تسويتها، وقيمة  تجرالتي لم  (أو خارجها )داخل المنصة قيمة صفقات الشراء :تتسويتها المنتظر الشراء صفقات قيمة

 تسويتها. تجرالتي لم  حقوق األولوية المتداولة فياالكتتابات 

  القائمةقيمة أوامر الشراء  :القائمةألوامر الشراء  المحجوزةاألموال. 

  لعميل صفقات ينفذ الذي السوق بعضوقيمة صفقات البيع المرفوضة )خاصة  لصفقات البيع المرفوضة: المحجوزةاألموال 

 (.مستقل حفظ عضو

؛ العالقة ذي السوقمن حد التسوية الُمعدل لعضو  تخصمأمر الشراء أقل من أو تساوي حد التسوية الُمعدل،  قيمةإذا كانت  .1.1.3

 .األمر قبلويُ 

 .األمر ُيرفضمن حد التسوية الُمعدل،  أعلىأمر الشراء  قيمةإذا كانت  .1.1.1

"، تسويتها منتظر مشتراة" حالة تحتاألوراق المالية  توضع) المتاحة المالية األوراقإلى  المشتراهاألوراق المالية  تضاف .1.1.1

 تسويتها(. تجري حتى

 .اإلجراءات هذه من( 3.1) الفقرة وفق أحكام الصفقات لجميع (T+2)التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع في  تكون .1.1.1

ا  .1.1.1  :ألحد السببين التاليينيمكن أن يصبح حد التسوية الُمعدل سلبي ً

  المعدل التسوية حد حساب من تسويتها تم التي الصفقات تستبعد حيثبعد التسوية. 

 مستقلال حفظال عضومن  أمر البيع عند رفض. 

 :التاليتينالخطوتين سلبيٌّ من خالل إحدى الحد التسوية الُمعدل  رفع يمكن .1.1.1.1

 البيع صفقات تنفيذ. 

 اليوم أثناءأي وقت  فيويمكن تنفيذه  ،عضو التسوية قبلمن  النقديحد التسوية  زيادة. 

إلى حد تسوية نقدي ، باإلضافة حفظ مستقلعضو عمالء لعضو التسوية أن يخصص لعضو السوق حد تسوية نقدي لصفقات  .1.1.1

 لصفقات عمالئه كعضو حفظ.
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 خاللحد التسوية الُمعدل المتوقع الخاص بهم في تاريٍخ محدٍد من  على االطالع أعضاء حفظ( صفتهمب) السوق عضاءأل .1.1.1

 نظام اإليداع والتسوية.

 ضوابط الحفظ .2

 عامة نظرة .1.1

، ويمكن له تقييد التداول على تلك الحسابات عميللكل  دخول حساب من بأكثراالحتفاظ  المستقلالحفظ  لعضويمكن  .1.1.1

 تنفيذ الصفقات نيابًة عن العميل. من لتمكينهم، العميل، وفق طلب محددين سوق ألعضاء

 في 11:11]الساعة الصفقات من وقت تنفيذ الصفقة وحتى الموعد النهائي للرفض  رفضلعضو الحفظ المستقل  يجوز  .1.1.1

(T+2).] 

   

 الصفقات رفض  .1.1

 عامة أحكام .1.1.1

 .مستقل حفظ عضو لعميل صفقة تنفيذ قبل رفض حساب فتح السوق عضويجب على  .1.1.1.1

 .إدخاله بعد الرفض إلغاء يمكن ال .1.1.1.1

 .المستقل الحفظ عضو لعميل الصفقة نفذ الذي السوق عضوالمرفوضة على  ةمسؤولية تسوية الصفق تكون .1.1.1.3

. وال يمكن استخدام ذي العالقة السوق بعضوخاص الرفض الفي حساب  وتسوىجميع الصفقات المرفوضة  تنقل .1.1.1.1

 .( من هذه اإلجراءات1المنصوص عليها في القسم رقم ) التعثرإدارة حاالت  في إالحساب ال هذا

على دفعات كل  المرفوضة الصفقات وتعالج. عضو الحفظإدخاله من دقيقة على األقل من وقت  31 بعدالرفض  ُينفذ .1.1.1.1

حسب  في نظام اإليداع والتسوية المدخلة المرفوضة الصفقاتدقيقة خالل أوقات التداول، وتشمل جميع  31

  في الجدول أدناه: موضحال

الرفض فترة  اليوم 

11:11 إلى التداول وقت  T+0 

11:11 إلى 1:11  T+1 

11:11إلى  1:11  T+2 
 

الرفض تنفيذ المتستقل الحفظ لعضو الصفقة رفض وقت   

السابق اليوم شامالً  8:45 9:15  

9:45 9:15 8:45 

10:31 10:00 9:15 

11:00 10:30 10:00 
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11:30 11:00 10:30 

12:00 11:30 11:00 

12:30 12:00 11:30 

13:00 12:30 12:00 

13:30 13:00 12:30 

14:00 13:30 13:00 

14:30 14:00 13:30 

9:15 
(التالي)اليوم   

اليوم نهاية حتى  14:00 

 

 

 البيع صفقات رفض  .1.1.1

 الحفظ لعضو يمكن مستقل؛ حفظ عضو تسويتها عن المسؤول ويكون لعميل، بيع صفقة سوق عضو عند تنفيذ .1.1.1.1

 نظام خالل من الرفض بإدخال ذلكيكون و المالية، األوراق إيداع مركز قواعد وفق أحكام الصفقة رفض المستقل

 .للرفض النهائي الموعد قبل والتسوية، اإليداع

 .الرفض بشكٍل فوري  ب ذي العالقة السوق عضو ُيبلغ .1.1.1.1

السوق عند تنفيذ  بعضوالحفظ المستقل إلى حساب الرفض الخاص  عضوالبيع المرفوضة من  صفقة تسوية تحول .1.1.1.3

 .اإلجراءات هذه من( 2.2.1.5) الفقرةالرفض وفًقا ألحكام 

ويترتب على لصفقات البيع المرفوضة الخاصة بعضو السوق،  المحجوزةفي األموال  المرفوضة الصفقة نُتضم   .1.1.1.1

 انخفاض حد التسوية المعدل الخاص بذلك العضو. ذلك

من األوراق المالية في حساب الرفض الخاص به  كافيصفقة البيع رصيد  عن المسؤول السوق عضوإذا كان لدى  .1.1.1.1

 .(T+2) فيصفقة البيع المرفوضة  تسوية السوق عضو ويتولىالرصيد المتاح،  المركز يخصملتغطية الصفقة، 

)حد التسوية المعدل  المعدل التسوية حد الصفقة تستبعد من حساب فإن، (T+2) فيالمرفوضة  ةبمجرد تسوية الصفق .1.1.1.1

 .سيرتفع بقيمة الصفقة(

من األوراق المالية في حساب الرفض  كافيالسوق المسؤول عن تسوية صفقة البيع رصيد  عضولدى  يكن لمإذا  .1.1.1.1

 .اإلجراءات هذه من( 1) القسم في ورد لماتسوية الصفقة  تخضعالصفقة،  تسويةلالخاص به 

من هذه  (3.1.1) الفقرة، كما هو موضح في التسوية قبل الصفقة لتسوية مالية أوراًقا السوق عضو يقدميجب أن  .1.1.1.1

رصيٍد كاٍف في حساب الرفض،  هعملية رفض البيع في حال عدم امتالك معالجة السوق لعضو. ويمكن االجراءات

 :من اآلتيمن خالل أي  

 التسوق: منعملية الشراء  .2.2.2.2.1

شراء األوراق  السوق لعضويمكن حيث  ؛(T+2)وحتى  ،من هذه االجراءات (1.1.1.1) الفقرةوفق بها من وقت استالم الرفض،  يسمح

 السوق. منالمالية المطلوبة 

 :التسوق بعضو الخاص المركز حتساباألوراق المالية من  نقل .2.2.2.2.2
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عند  ،حساب الرفض الخاص بهإلى  به الخاص الحسابهذه األوراق المالية من  نقل السوق عضوتغطية األوراق المالية المطلوبة، يمكن لل

 .(T+4)وحتى  ،من هذه االجراءات (1.1.1.1) الفقرة وفقاستالم الرفض، 

 الشراء االختياري: .2.2.2.2.2

 . (T+4) في 13:11 حتى ،من هذه االجراءات (1.1.1.1) الفقرةوفق به من وقت استالم الرفض،  يسمح

 :اآلتييحدد عضو السوق الذي ينفذ صفقة الشراء االختياري تاريخ التسوية للصفقة حسب 

 في االختياري الشراء صفقة السوق عضو نفذ إذا (T+1 )في أو ((T+2) فإن13:11 الساعة قبل ،)  تاريخ التسوية يجب أن

 (.المرفوضة الصفقة لتسوية المحدد اليوم) (T+2)فييكون 

 إذا ( نفذ عضو السوق صفقة الشراء االختياري فيT+2)  13:11بعد الساعة ( أو فيT+3 بعد الساعة )فإن تاريخ 13:11 ،

 التسوية يجب أن يكون في يوم العمل التالي.

 ( إذا نفذ عضو السوق صفقة الشراء االختياري فيT+3)  13:11قبل الساعة( أو في ،T+4قبل ) فإن 13:11 الساعة ،

 .نفسه اليوم ية يجب أن يكون فيتاريخ التسو

 

 إقراض األوراق المالية: .2.2.2.2.2

 . (T+4)وحتى  ،من هذه االجراءات (1.1.1.1) الفقرةوفق به من وقت استالم الرفض،  يسمح 

 لمصلحةالشراء الجبري  صفقة المركز يجري، (T+4) حتى التسوية تعثر معالجة من السوق عضو يتمكن لمإذا  .1.1.1.1

 .من هذه االجراءات (1.1) الفقرة أحكاموفق  ،(T+5) في السوق عضو

 .من هذه االجراءات (1.1) الفقرة وفق أحكام النقدي، البديلعملية  تجري، يعالج الشراء الجبري تعثر التسويةإذا لم  .1.1.1.11

 

 الشراء صفقات رفض .1.1.3

يمكن لعضو الحفظ  ،يكون المسؤول عن تسويتها عضو حفظ مستقل لعميل شراء صفقة السوق عضو تنفيذ عند .1.1.3.1

اإليداع  نظامقواعد مركز إيداع األوراق المالية، بتقديم الرفض من خالل  وفق أحكامالمستقل رفض الصفقة 

 .للرفضالنهائي  موعدالوالتسوية، قبل 

على عضو التسوية إشعار عضو الحفظ المستقل ذي العالقة بعدم توفر نقد كاف لتسوية المبالغ المترتبة على  يجب .1.1.3.1

 .(T+2في ) 1:11صفقة شراء واحدة أو أكثر في موعد أقصاه الساعة 

رفض الصفقة للمركز  ،يكون المسؤول عن تسويتها عضو حفظ مستقل لعميل شراء صفقة السوق عضو تنفيذ عند .1.1.3.3

وفق  - إشعاراً من عضو التسوية ذي العالقة، على أن يتلقى المركز قواعد مركز إيداع األوراق الماليةحكام وفق أ

 .(T+2في ) 11:11( وحتى الساعة T+2في ) 1:11من الساعة  -النموذج الذي يحدده المركز

 مالي على عضو الحفظ المستقل ذي العالقة.  ، يفرض مقابل(1.1.3.3) الوارد في تنفيذ الرفض عند .1.1.3.1

. (1.1.3.3)و  (1.1.3.1)الوارد في الفقرتين  الرفضب ذي العالقة السوق عضو يبلغ .1.1.3.1  بشكٍل فوري 
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تسوية صفقة الشراء المرفوضة من حساب عضو الحفظ المستقل لحساب رفض عضو السوق بمجرد إجراء  تحول .1.1.3.1

 .اإلجراءات هذه من( 1.1.1.1) الفقرة وفق أحكامعملية الرفض، 

 .المرفوضة الشراء صفقة قيمة السوق لعضو النقدية التسوية التزامات تشمل .1.1.3.1

 جرت التي المشتراة،المركز عضو السوق بيع األوراق المالية  ال يلزمالشراء المرفوضة،  بالنسبة إلى صفقات .1.1.3.1

 .العضو بذلك الخاص الرفض حساب في تسويتها

 عضوالمركز الخاص ب حساب إلى السوق بعضو الخاص الرفض حساب من المودعة المالية األوراق نقل للمركز .1.1.3.1

في موعد  العالقة ذي التسوية عضو من إشعاراً  المركز يتلقى أن على المالية، األوراق إيداع مركز قواعد أحكام وفق التسوية

 .(T+2) في 11:31 الساعةأقصاه الساعة 
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 التتسوية .2

 (DvP) الدفع مقابل التسليم آلية .1.1

 

التسوية اإلجمالية  وتجريالتسليم مقابل الدفع على التسوية اإلجمالية لألوراق المالية وتسوية صافي األموال. تسوية تقوم آلية  .3.1.1

التحويالت  عند اكتمالإجراء التسوية الصافية لألموال  كون. ويالمركز بين حسابات حدة على صفقة لكللألوراق المالية 

تكون تلك التحويالت النقدية صافية لكل عضٍو و في مؤسسة النقد. بالمركزالنقدية بين أعضاء التسوية وحساب النقد الخاص 

إلى ديٍن  نفسه تسويةال، الذي يستخدم عضو الحفظمن أعضاء التسوية )تجمع التسوية النقدية لجميع صفقات عضو )أعضاء( 

 (.أو ائتماٍن واحد

 (T+2) في التسوية أنشطة   .1.1

 باألوراق المالية، تكون التسوية مسبوقة بمرحلة قبل التسوية. عجزللتأكد من عدم وجود 

تسويتها خالل  ستتعثرالصفقات التي  خاللها من المركزيحدد  التي ،مرحلة قبل التسوية المركز يجريالتسوية،  تنفيذقبل  .3.1.1

(. وخالل ةالسابق الصفقةتسوية  تعثرأو  ،في األوراق المالية )صفقات بيع مرفوضة عجزالتسوية القادمة بسبب  مرحلة

في وقٍت سابق )في  أو اليوم نفسه في تسويتها المفترض من يكونالتي  الصفقاتإال  باإلعتبار يؤخذمرحلة قبل التسوية، ال 

 (.13:11تمام الساعة 

، التالي التسوية يومسلسلة إلى ال تلك تنقلأثناء التحقق في مرحلة قبل التسوية،  متعثرةسلسلة صفقات  المركز حددإذا  .3.1.1

 . من هذه االجراءات (1) القسم وفق أحكام التعثر،وتخضع لعملية إدارة حاالت 

أعضاء التسوية )في تمام الساعة  الخاصة بجميعصافي االلتزامات النقدية )الخصومات / االئتمان(،  المركز يحسب .3.1.3

11:11.) 

بات أعضاء التسوية ذوي الصلة )صافي حسابات للخصم من حسا السريعة التحويالت نظام خالل منتعليماته  المركزيرِسل  .3.1.1

 (.11:11)في تمام الساعة  مؤسسة النقدفي  بالمركز الخاص النقدالمشترين(، واإلضافة إلى حساب 

في  ،المركزبين حسابات المستفيدين في  حدة على صفقة لكلفي تسوية األوراق المالية على أساٍس إجمالي ) المركزيبدأ  .3.1.1

 (.11:11تمام الساعة 

 اإلضافة، وبالمركز الخاص النقدللخصم من صافي حساب  السريعة التحويالت نظام خالل منتعليماته  المركزيرِسل  .3.1.1

 (.11:11)في تمام الساعة  مؤسسة النقدحسابات أعضاء التسوية ذي الصلة )البائعين( في ل

 

 

 

 



 

 28من  12صفحة  

 المتعثرة الصفقات سلسلة .1.1

 . تعثر صفقات سابقة نتيجة ستتعثرالتداول الصفقات التي  يومالمركز في نهاية  يحدد .3.3.1

 . مكتملة المتعثرةسلسلة الصفقات  وتعد، المتعثرة الصفقاتتضاف تلك الصفقات إلى سلسلة  .3.3.1

 :اآلتية طرافاأل المتعثرة الصفقاتتتضمن سلسلة  .3.3.3

 الرفض الخاص بعضو السوق الذي تعثر تسوية الصفقة األصلية من خالله.   حساب :األول طرفال .3.3.3.1

 .لها سابقة صفقة تعثر تسوية نتيجة فيها التسوية تعثرت التي الحسابات )إن وجا(: وتسطاأل طرفال .3.3.3.1

 ولم فيها المالية األوراق تسوية تجر لم التي الحسابات؛ نين النهائييالمشتري النهائي أو المشتر :األخير طرفال .3.3.3.3

 . عليها أخرى صفقات أير تج

التي  ،( من بيع األوراق الماليةاألخير)الطرف ن ين النهائييالمشتري النهائي أو المشتر يمنعبمجرد تحديد السلسلة بالكامل،  .3.3.1

(، المتعثرة الصفقات لسلسلة محجوزة مالية أوراًقا ستكون المالية األوراق هذه) المتعثرة الصفقات من المتوقع استالمها من

 من النمو.  ومنعها المتعثرة الصفقاتسلسلة  معالجةحتى 

 المتوقعة التسوية قبل مرحلة   .1.3

 ذات الصلة الصفقاتوفي األوراق المالية،  العجز ويحدد المتوقعةصباحاً( عملية قبل التسوية  11:31)عند الساعة  يومياً  المركز يجري

 .من هذه االجراءات (1) القسم وفق أحكام ،االختياري للشراء متاحة الصفقات تلك وستكون(، ىاألول طراف)األ تعثرهاالتي من المحتمل 
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 إاارة حاالت التعثر .2

 عامة نظرة .3.1

قبل مرحلة قبل التسوية )في تمام  الصفقة لتسويةاألوراق المالية  توفير من السوق عضو يتمكن لمإذا  تكون التسوية متعثرة .1.1.1

 (.(T+2) في 13:11الساعة 

 يمكن لعضو السوق اتخاذ أي من اإلجراءات التالية، لمعالجة تعثر التسوية المتوقع: .1.1.1

 :(التتسوية قبل مرحلة بااية حتى الصفقة رفض وقت)من  التعثرإاارة مرحلة قبل  .2.1.2.1

أو  به الخاص، وتشمل: التحويل من الحساب ةتسوية صفقة البيع المرفوض تعثرالسوق اتخاذ عدد من اإلجراءات قبل  لعضو

 .ةصفقات الشراء االختياريإقراض األوراق المالية، أو  صفقةخالل من ، أو االقتراض (T+0)السوق في  منعملية الشراء 

 ،األوراق المالية في العجز لمعالجة التعثرإدارة حاالت  بإجراءات القيام( ينطبق ما)حسب  المركزأو  السوق لعضو يمكن .1.1.3

 :اآلتي حسب

 :(T+4إلى  T+3)من  التعثر لحاالت االختيارية اإلاارة .2.1.2.1

 منأو الشراء  به الخاص، تشمل: التحويل من حساب المركز بعدد من اإلجراءات التسوية تعثربعد  السوق عضويمكن أن يقوم 

 .ةصفقات الشراء االختياريإقراض األوراق المالية، أو  صفقةالسوق، أو االقتراض من خالل 

 :(T+6إلى  T+5)من  التعثر لحاالت الجبرية اإلاارة .2.1.2.2

 النقدي. والبديل الجبرية، تشمل: صفقات الشراء المتعثرةلضمان تسوية الصفقات  بعدد من اإلجراءات المركزيقوم 

 :االختيارية الشراء صفقات .3.1

بطلب إجراء صفقات الشراء االختيارية من أعضاء السوق  المتعثر السوق لعضوتسمح  خاصيةخالل نظام تداوالتي  من السوقتوفر 

 : حسب اآلتي ةاالختياري بنفسه وتكون إجراءات الشراء نظيرة أطراف عن البحث المتعثر السوق ولعضواآلخرين. 

األوراق المالية، ويحدد الصفقات المحتمل تعثرها  يف عجزعن أي  صباحاً( 11:11)عند الساعة  يومياً  المركز بحثي .1.1.1

 (، وتمكن هذه الصفقات من عملية الشراء االختيارية.األولى األطراف)

 :اآلتيةخالل الفترات الزمنية  االختياريتفتح نافذة الشراء  .1.1.1.1

 .11:11إلى  11:31: من الساعة (T+3)إلى  (T+1) من

 .13:11إلى  11:31: من الساعة (T+4) في

 من بدء صفقة الشراء االختيارية. المتعثر السوق عضوسيتمكن  .1.1.1

 عجز، مع وجود السوق بعضو الخاص الرفض حساب خالل من االختيارية الشراء صفقة تنف ذ أن يجب .1.1.1.1

 )محتمل( في األوراق المالية.

 :اآلتيةيجب أن يلتزم عضو السوق )البائع( بالشروط  .1.1.3

 .مستقل حفظ عضوعميل  البائع يكون أن يجوز ال .1.1.3.1

 .أوراق مالية متاحة يساوي أو يزيد عن قيمة صفقة الشراء االختيارية رصيديجب أن يكون لدى البائع  .1.1.3.1

 :حسب اآلتياألوراق المالية المتاحة  رصيديحتسب  .1.1.1
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 األوراق المالية – المنتظر تسويتهااألوراق المالية المباعة  –رصيد األوراق المالية المتاحة = رصيد األوراق المالية 

 .المحجوزة ألوامر بيع قائمة

 حيث إن:

 القيود من اً خالييكون و، تسويتها بعد: رصيد حساب المركز من األوراق المالية المالية األوراق رصيا. 

  تسويتها. تجرلم  والتي: األوراق المالية المباعة تتسويتها المنتظر المباعةاألوراق المالية 

  ُتنفذلم  والتي قائمةألوامر بيع  المحجوزة: األوراق المالية القائمةوامر البيع أل المحجوزةاألوراق المالية. 

 

 (.والتسوية اإليداع نظامعلى سعر الشراء االختياري بشكٍل ثنائي )خارج  المشتري والبائع يتفق .1.1.1

 هذه من( 1) القسم وفق أحكام) األحقية سجل لتحديث السابقاليوم  جراءاتال تخضع صفقات الشراء اإلختياري إل .1.1.1

 .(اإلجراءات

 .والتسويةنظام اإليداع صفقات الشراء االختيارية في نظام اإليداع والتسوية، أثناء ساعات عمل  المتعثر السوق عضو يدخل .1.1.1

 .والتسوية اإليداع نظامفي  الصفقةيوافق الطرف المقابل في صفقة الشراء االختياري )البائع( على  .1.1.1

صفقة البيع  وتغطي الصفقة، قيمةوفق قيمة صفقة الشراء االختيارية حد التسوية الُمعدل للمشتري )عضو السوق(  تخفض .1.1.1

 من حد التسوية الُمعدل. المخصومة ةالمرفوض

ا )ما لم يكن سعر الشراء االختياريةتأثير صفقة الشراء  يكون .1.1.1.1  االختياري على حد التسوية الُمعدل إيجابي ً

 :اآلتي حسب وذلك (ةالمرفوض الصفقةعر أعلى من ضعفي س

 

 .االختياريةقيمة صفقة الشراء  – ةالمرفوض الصفقةقيمة  x 2التغير في حا التتسوية الُمعال = +

 

في األوراق المالية في حساب  العجزصفقات الشراء االختيارية مقدار  محلتتجاوز كمية األوراق المالية  الأن  يجب .1.1.11

 الرفض.

 للمشاركين ُترسل التي ةنهاية اليوم المعتاد تقاريرفي  نضم  وتُ ، والتسوية اإليداعفي نظام  االختياريةالشراء  صفقات عكستُ  .1.1.11

 المعنيين.

 التداول. وعمولةلرسوم التسوية المتأخرة  االختياريةتخضع صفقات الشراء  .1.1.11

 المتأخر التأكيد تحويالت .3.1

 السوق عضوبين  تحويل عملية إجراءالمرفوضة من خالل  الصفقة، يجوز تصحيح مرفوضة لصفقة اً متأخر اً العميل تأكيد قدمإذا  

 :اآلتي حسب المتأخر التأكيد تقديم كان إذا ،والعميل عن طريق عضو الحفظ المستقل

 عضو الحفظ المستقل اتفاقية مع عميله لتنفيذ تحويالت التأكيد المتأخر. لدى يكونيجب أن   .1.3.1

 .ةالمرفوض الصفقةالحفظ المستقل على  عضوإلى المتأخر  يقدم العميل التأكيد .1.3.1

 األوراق المالية ذات العالقة. لتحويل السوق عضويتفق عضو الحفظ المستقل مع  .1.3.3
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نموذج  استكمال( المرفوضة البيع)لصفقات  المستقل الحفظ عضو أو( المرفوضة الشراء)لصفقات  السوق عضو على يجب .1.3.1

 .المركزوإرساله إلى  -يحدده المركز  الذي –تحويل التأكيد المتأخر 

 .نموذج التحويل في المقابل المالي المحددالصفقة  قيمة تتضمن أن يجب .1.3.1

 بعضو الخاصرفض ال، وحساب خالله من المرفوضة الصفقة نفذتبين حساب العميل الذي  إاليجوز إجراء التحويل  ال .1.3.1

 .السوق

 بين الطرفين خارج نظام اإليداع والتسوية.  باالتفاقالتحويل النقدي  يكون .1.3.1

لالذي  الطرفعلى  يفرض المقابل المالي للتحويل .1.3.1 صفقات البيع لاألوراق المالية )على عميل عضو الحفظ المستقل  حو 

 صفقات الشراء المرفوضة(.ل السوق عضوعلى والمرفوضة 

 حال وفي. المرفوضة الصفقة في المالية األوراق كمية تساوي المتأخر التأكيد تحويل في المالية األوراق كمية تكون أن يجب .1.3.1

 .ذلك وفق يعدل أن يجب المالية األوراق عدد فإن المصدر، إجراءات

 :التالي للجدول وفًقا التحويل نموذج إرسال يجب .1.3.11

اإلرتسال وقت مالحظات  التاريخ 

وقت أي   T+1 إلى T+0 من 

 المحدد الوقت بعد ُيرسل نموذج أي

 التالي، اليوم في تنفيذه يكون لإلرسال

.المتأخرة التسوية لرسوم عرضة ويكون  

صباًحا 11:11 الساعة قبل  

 T+4 إلى T+2 من

 

تحويالت التأكيد المتأخر ال يسمح بتنفيذ    T+4 بعد نهاية فترة التداول 

 

  الجبرية الشراء صفقات .3.3

 المركزمن خالل مزاد يجريه  ةصفقة الشراء الجبري المركز جريي، (T+4)في  ةالمرفوض الصفقةتسوية  من السوق عضو يتمكنإذا لم 

سوف ، مع احتساب الصفقات التي جميعها قيم التسوية المتعثرة القائمةل من خالل "تداوالتي" (T+5)في  المتعثر السوق عضونيابًة عن 

 .في يوم العمل التالي ُتجرى تسويتها

 المصدر)الُمعدل إلجراءات  السابق% من السعر المرجعي في اليوم 111 هوالتسوية  لتعثرالشراء الجبري  صفقة سعر .1.1.1

 (.ينطبق حيثما

(، اإلجراءات هذه من( 1) القسم أحكام وفق) السابق لتحديث سجل األحقيةاليوم  إلجراءات الجبريةال تخضع صفقات الشراء  .1.1.1

ل بشكٍل خاص   لذا  : حسب اآلتيفإن السعر المرجعي ُيعدَّ

 : اليوم السابق لتحديث سجل األحقيةفي  جبريةشراء  صفقةإذا أجريت أي    .1.1.1.1
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 .)اون أي تعايالت( التسابقالتسعر المرجعي الُمعال = التسعر المرجعي في اليوم 

تتمثل في  المصدر، ولم تكن إجراءات تحديث سجل األحقيةفي تاريخ  جبريةشراء  صفقةتم إجراء أي  حالفي   .1.1.1.1

 :، فإنإصدار حقوق األولوية المتداولة

 / عامل التعايل( + األرباح لكل تسهم. التسابقالتسعر المرجعي الُمعال = )التسعر المرجعي في اليوم 

 حيث إن:

 بناًء  ، السابق لتحديث سجل األحقيةاليوم في  السعر في نظام التداول،لتعديل  السوقعامل الضرب المطبق من  :عامل التعايل

 األولوية. حقوق أو منحةاألسهم أو أسهم  تجزئةالمتعلقة باألوراق المالية، مثل  المصدرإجراءات على 

 األرباح النقدية لكل سهم، وتكون صفر في حالة عدم وجود أرباح نقدية. :األرباح لكل تسهم 

يتمثل في إصدار حقوق  المصدر، وكان إجراء تحديث سجل األحقيةفي تاريخ  الجبريةالشراء  صفقةفي حالة إجراء  .1.1.1.3

 :، فإناألولوية المتداولة

/  األتسهم الجاياة (×  تسعر الطرح –أتسهم جاياة(  )أتسهم قايمة +×  التسابقالتسعر المرجعي الُمعال = )التسعر المرجعي في اليوم 

 .القايمةاألتسهم 

 حيث إن:

 (جحرمتوسط سعر الحجم الم): السوق آلية ق: سعر إغالق األوراق المالية المحسوب وفالتسعر المرجعي. 

  عدد األسهم المستحقة قبل إصدار حقوق األولوية المتداولة.القايمةاألتسهم : 

 نتيجة حقوق األولوية المتداولة. المصدرة: عدد األسهم الجديدة األتسهم الجاياة 

 سعر الطرح الخاص بحقوق األولوية المتداولة.تسعر الطرح : 

 :اآلتيةبالشروط أن يلتزم عضو السوق )البائع(  يجب .1.1.3

 . مستقل حفظ عضو لعمي البائع يكون أن يجوز ال .1.1.3.1

 .أن يكون لدى البائع رصيد أوراق مالية متاحة يساوي أو يزيد عن قيمة صفقة الشراء الجبرية يجب .1.1.3.1

ه حدديعبر بريد إلكتروني  المركزإلى  عروضهمعلى أعضاء السوق إرسال  يجب، الجبريةلشراء عملية ا فيللمشاركة  .1.1.1

 .المركز

 (.وكيل أو أصيل بصفة)سواًء  عروضهم بإرسال فقط السوق ألعضاء يسمح .1.1.1

 .(T+5)في  صباًحا 11:11الساعة  ةالشراء الجبري لصفقةالستالم العطاءات/العروض  الموعد النهائي .1.1.1

د أولوية وبسعر ثابت؛  المزاد المركز يجري .1.1.1 . وإذا الجبريةعدد صفقات الشراء  تقليلبهدف لحجم األكبر اوفق  العروضتحدَّ

الذي  للعرضأواًل(، وبالنسبة  يستوفىأولويتهما حسب وقت االستالم )المستلم أواًل،  ُترت ب، نفسه بالحجم عرضانكان هناك 

 .نفسه لحجم المطلوب للشراء الجبريباأنه  على فيعامل، ةالمطلوب الجبريةيزيد حجمه عن حجم صفقة الشراء 

 .(T+5)في  الجبرية الشراء صفقة ُتس وى .1.1.1

 للمشاركين ُترسل التي ةنهاية اليوم المعتاد تقاريرفي  وُتدرج، والتسوية اإليداع نظامفي  الجبرية الشراء صفقات ضم نتُ  .1.1.1

 .المعنيين

 مقابل تسهيل الشراء الجبري. المتعثر السوق عضوعلى  ُيفرض مقابل مالي .1.1.11
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 لحقوق األولوية المتداولة: خاصةحاالت  .1.1.11

  المتداولة، األولوية حقوق تداول أوقاتبالنسبة لحقوق األولوية المتداولة )إذا كانت قبل يومي عمل بعد انتهاء 

 :، فإن(السوق قبل من محدد هو كما

% من 11لحقوق األولوية المتااولة، باإلضافة إلى  التسابق= التسعر المرجعي في اليوم  الجبريةالشراء  صفقةتسعر 

 .نفتسهاللورقة المالية  التسابقالتسعر المرجعي في اليوم 

  األولوية حقوق تداول أوقاتبالنسبة لحقوق األولوية المتداولة )إذا كانت في يوم العمل الثاني بعد انتهاء 

 :، فإن(السوق قبل من محدد هو كما المتداولة،

حق  طرحتسعر  –التسابقفي اليوم  نفتسها= الحا األقصى )التسعر المرجعي للورقة المالية  الجبريةالشراء  صفقةتسعر 

 .التسابقفي اليوم  نفتسها% من التسعر المرجعي للورقة المالية 11( + 1األولوية المتااول؛ 

 :النقدي البديل .3.4

هذه العملية في  المركز جرييو. للمشتري نقدي مبلغ بدفعمن خاللها عضو السوق بتسوية الصفقة المتعثرة  يقوم عمليةالنقدي هو  البديل

 .الشراء الجبري صفقة طريق عن التسوية تعثر معالجة عدمحال 

 .(T+6)تم تسويته في ت، و(T+6) بداية البديل النقدي قبل عملية تبدأ .1.1.1

مخصص لصفقات ال)غير  المتوفر المالية األوراق رصيد يستخدمجزئية، حيث الالبديل النقدي بإجراء التسوية  عملية تبدأ .1.1.1

 .تسوية الجزئية للصفقة المتعثرةلالخاصة بأطراف السلسلة المتعثرة لفي حسابات المركز  أخرى(

 .نقدًياة المتعثرة قتسويته من الصف تجرالمتبقي الذي لم  ءالجز يستبدل .1.1.3

 :آلتيا وفقالنقدي،  البديل مبلغ المركز ُيحدد .1.1.1

 

P = الحا األقصىالتعويض النقدي     
البيع
   

الشراء

 
 *             

        
         

     111 * %   
   .) 

 حيث إن:

  
البيع
 (.المتعثرة اتالصفق لسلسلة األول الطرف( )المتعثرين)البائعين  المتعثر: سعر )أسعار( صفقة )صفقات( البائع   

  
الشراء

 
 (.المتعثرة اتالصفق لسلسلة األخير الطرف: سعر )أسعار( صفقة )صفقات( المشتري النهائي )المشترين النهائيين(، ) 

 TF :بوصفها الحد األقصى، التي قد ُتفرض على العميل 11.1، وتحسب على نقطة األساس الصفقة عمولة. 

    
 .المصدر، الُمعدل إلجراءات (T+x): أعلى سعر في يوم التداول المحدد    

    
 .المصدر(، الُمعدل إلجراءات T+5: السعر المرجعي لليوم الخامس من التداول )   

 :اآلتيةبالطريقة  المصدر إلجراءاتُيعدل السعر بالنسبة  .1.1.1

 في إصدار حقوق أولوية متداولة: المصدرعندما ال يتمثل إجراء  .1.1.1.1
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  فإن، األحقيةتحديث سجل تاريخ  هو (T+5) كان إذا .1.1.1.1.1
البيع
 ،  

الشراء

 
،    

    

  
 .الربح لكل تسهم –* عامل التعايل     =    

   فإن  ،(T+5)هو   السابق لتحديث سجل األحقيةاليوم إذا كان  .1.1.1.1.1
   ،و     

   : 

  
 تسهم لكل الربح( + التعايل عامل/      =)     

 في إصدار حقوق أولوية متداولة: المصدرعندما يتمثل إجراء  .1.1.1.1

  فإن، تحديث سجل األحقيةتاريخ  هو (T+5) كان إذا .1.1.1.1.1
البيع
 ،  

الشراء

 
    : و   ،

    

 

  
 (* األتسهم القائمة + تسعر الطرح * األتسهم الجاياة( / )األتسهم القائمة + األتسهم الجاياة     =)     

 

   فإن ،(T+5)هو  األحقيةالسابق لتحديث سجل اليوم كان  إذا .1.1.1.1.1
   ،و    

   : 

  
 ( / األتسهم القائمةالجاياة األتسهم*  الطرح تسعر –( الجاياة األتسهم* )األتسهم القائمة +      =)     

 

 :المتداولة األولوية لحقوق خاصة حالة .1.1.1.3

 :اآلتية المعادلة أساس على المتداولة األولوية لحقوق النقدي البديل سعر يحسب

P التعويض النقدي = الحد األقصى   
البيع
 

 ، 
الشراء

 
 1)*+   ) ،   

    ،   
    ،   

    ،   
األساسي   % * 11+    

   
. 

 

 حيث إن:

 
البيع
 (.المتعثرة اتالصفق لسلسلةاألولى  األطراف)البائعين المتعثرين( ) المتعثر: سعر )أسعار( صفقة )صفقات( البائع  

 
الشراء

 
 لسلسلةاألخيرة  األطراف) الصفقة عمولة: سعر )أسعار( صفقة )صفقات( المشتري النهائي )المشترين النهائيين(، إضافًة إلى 

 (.المتعثرة اتالصفق

 ميل.، والتي قد ُتفرض على العالصفقة لعمولةبوصفها الحد األقصى  11.1، وتحسب على نقطة األساس الصفقة عمولة:   

 األساسي   
 (.T+5في اليوم الخامس من التداول ) نفسهاالسعر المرجعي للورقة المالية     

 حقوق األولوية المتداولة:تداول يقع في فترة  (T+x)إذا كان 

   
 .المصدر، الُمعدل إلجراءات (T+x): أعلى سعر في يوم التداول     

 حقوق األولوية المتداولة: يقع خارج فترة تداول (T+x)إذا كان 

   
األساسي  = الحد األقصى )   

 .(1سعر الطرح،  –   
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 يقع في فترة تداول حقوق األولوية المتداولة: (T+5)إذا كان 

   
 (.T+5: السعر المرجعي لحقوق األولوية المتداولة في اليوم الخامس من التداول )   

 يقع خارج فترة التداول لحقوق األولوية المتداولة: (T+x)إذا كان 

   
األساسي  = الحد األقصى )   

 (.1سعر الطرح،  –   

األساسي   
 (.T+5في اليوم الخامس من التداول ) نفسها: أعلى سعر للورقة المالية    

األساسي  
 (.T+5في اليوم الخامس من التداول ) نفسها: السعر المرجعي للورقة المالية    

 :المتأخرة التسوية رسوم .3.4

رسوم التسوية المتأخرة عن كل يوم تأخير، بدايًة من تاريخ التسوية المقرر، وحتى  المركزفي حال تعثر التسوية، يفرض  .1.1.1

 أيهما أقرب. ،(T+5تسوية، أو حلول اليوم الخامس من التداول )الإجراء 

في السلسلة(، وتوزع على  األول الطرف) المتعثرتفرض رسوم التسوية المتأخرة على البائع لكل سلسلة صفقة متعثرة،  .1.1.1

 من السلسلة(. األخير الطرفالمشترين النهائيين )

 صفقات المشترين النهائيين.ل المالية األوراق لعددتفرض الرسوم استناًدا إلى قيمة الصفقة، ويتم التوزيع بالتناسب وفًقا  .1.1.3

 .المركز من يستلمه الذي اإليصال على بناءً  المتأخرة التسوية رسوم السوق عضو يدفع .1.1.1

يزودهم و النهائيين، المشترينأعضاء حفظ  على الرسوم قيمة توزيع المركز يعيد المتأخرة، التسوية رسوم استالم عند .1.1.1

 /حساب.عميل لكل المستحقة المبالغ توضح بتقارير
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 إقراض األوراق المالية  .5

 .المقترض إلىبشكل مؤقت  مدرجة مالية أوراق ملكية المقرض ابموجبه يحول اتفاقية هيإقراض األوراق المالية  اتفاقية

 :المشاركين أدوار .4.1

 :المركز .1.1.1

 من خالل تحويل األوراق المالية بين المقرض والمقترض. مطابقة وتسوية صفقات إقراض األوراق المالية

 المقرضون: .1.1.1

لألوراق المالية المراد نقلها من المقرض  والتسوية اإليداععلى نظام  اإلقراضطلب  لتنفيذ اإلقراض وكالء توجيه .1.1.1.1

 للمقترض.

 :المقترضون .1.1.3

 طلبات ، واعتماد أو رفضوالتسوية اإليداععلى نظام  االقتراضلوضع بيانات طلب  االقتراض وكالء توجيه .1.1.3.1

 القروض المتحصل عليها من وكالء اإلقراض.

 :الوكالء .1.1.1

األوراق  نقلنيابًة عن المقرضين والمقترضين لتقديم طلبات القروض من أجل تمكين  المركزيتواصل الوكالء مع  .1.1.1.1

األوراق المالية  إعادةالمالية المقترضة، سواء من المقرض إلى المقترض أو من المقترض إلى المقرض السترداد أو 

 .وكالئهم خالل منالمركز مع المقرضين  ويتواصلالمقترضة. 

 :مالية أوراق إقراض لصفقة المؤهلة المالية األوراق    .4.1

 .المركز يحددها التي المدرجة المالية األوراق في فقط مالية أوراق إقراض صفقة في الدخول يمكن

 :المالية األوراق إلقراض الحسابات تهيئة   .4.1

 مهيئة مركز اتيدخلون في صفقات إقراض أوراق مالية إال من خالل حساب ال عمالؤهميجب أن يضمن وكالء اإلقراض واالقتراض أن 

 .المالية األوراق إلقراض

للبيع  مخصصمن خالل حساب مركز  إجراء العمليةاالقتراض  وكيلأنشطة البيع على المكشوف، يجب أن يضمن  لممارسة .1.3.1

 .فقط االقتراض"ب السماح" إشارة يحمل أن ويجبعلى المكشوف لصالح العميل، 

حساب  خالل تغطية تسوية الصفقة المتعثرة من خالل االقتراض، ينبغي أن يقوم عضو السوق باقتراض أوراق مالية منل .1.3.1

 .فقط االقتراض"ب السماح" إشارة يحمل أن ويجبالرفض الخاص به، 

إعادة  ألنشطةمن خالل حساب مركز مخصص  الصفقات إجراءفي أنشطة إعادة اإلقراض، يجب أن يضمن الوكيل  لالشتراك .1.3.3

 اإلقراض".ب السماحاالقتراض"، و"ب السماح" إشارة يحمل أن ويجبقراض. اإل
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 احالسم" إشارةالمستخدم لهذا الغرض  المركز حساب يحملوحدات صندوق المؤشرات المتداولة، يجب أن  إلصدار .1.3.1

 اإلقراض".ب السماحاالقتراض"، و"ب

إعادة  ألنشطةمن خالل حساب مركز مخصص  الصفقات إجراءلالشتراك في أنشطة اإلقراض، يجب أن يضمن الوكيل  .1.3.1

 ".باإلقراض"السماح  إشارة يحمل أن ويجبقراض اإل

 :المالية األوراق إقراض صفقة في البدء  .4.3

)خارج السوق(. وخالل هذه المرحلة،  الطرفين بين باالتفاقيتفاوض المقترض والمقرض على صفقة إقراض األوراق المالية  .1.1.1

 :اآلتية بالمتطلبات االلتزاميجب 

بينهم، على أن  على األطراف في صفقة إقراض أوراق مالية إبرام اتفاقية إقراض أوراق مالية مكتوبة وملزمة يجب .1.1.1.1

 على المتطلبات المنصوص عليها في الئحة إقراض األوراق المالية. -كحد أدنى  –االتفاقية تحتوي هذه 

انتهاء  وبمجرد ،شهًراعشر  اثنيإقراض األوراق المالية أكثر من  صفقاتأن تستمر  يجوزال  .1.1.1.1.1

 يدةعلى صفقة إقراض أوراق مالية جد االتفاقهذه الفترة، يجب إعادة األوراق المالية، ويمكن لألطراف 

 .نفسها الماليةلألوراق 

يمكن أن ينفذ المقترضون والمقرضون قروًضا متعددة، بموجب اتفاقية إقراض أوراق مالية  .1.1.1.1.1

 .واحدة

 .المقترضة المالية األوراق لنقل المعنيين وكالئهم مع والمقترضون المقرضون يتواصل .1.1.1.1

 

 المتفق الضمان شكل كان حال فيو والمقترض )من خالل وكالئهما( باتخاذ ترتيبات الضمانات الالزمة المقرض يجب أن يقوم .1.1.1

 بإقراض الخاص الضمان تحويل نموذج استكمال للمشاركين يجوز مالية، ألوراق تحوياًل  والمقرضين المقترضين بين عليه

 .المالية األوراق إقراض صفقة إتمام قبل المركز إلى وإرساله (المركز يحدده الذي) المالية األوراق

اآلخرين من  اإلقراض لوكالء االقتراض طلباتتظهر و؛ والتسوية اإليداعنظام  فيوكيل االقتراض طلبات االقتراض  يدخل .1.1.3

 .والتسوية اإليداع نظامخالل شاشة " االقتراض المتاح" على 

إقراض األوراق المالية في نظام  صفقة بإدخالاالقتراض المناسب وفقاً لتعليمات المقرض، ويقوم  وكيل اإلقراض طلب يختار .1.1.1

 .والتسوية اإليداع

أن رصيد األوراق المالية ، قبل إدخال صفقة إقراض أوراق مالية في نظام اإليداع والتسوية، يجب أن يتأكد وكيل اإلقراض .1.1.1

حجم األوراق المالية في طلب  ( من هذه اإلجراءات( يساوي أو يزيد عن1.1.1المتاحة للمقرض )وفق أحكام الفقرة )

 .االقتراض

 إقراض صفقة لتنفيذ نتيجةجماعي(  أوفردي   مستوى على) حد الملكية الخاص بالمقترضب ستخل كانت إذا الصفقة ُترفض .1.1.1

 .مالية أوراق

بيانات القرض مع التعليمات واالتفاقية المبرمة مع  تطاُبقوكيل المقترض؛ للحصول على موافقته في حال  إلى الصفقةه توج .1.1.1

، يجب على وكيل االقتراض المقترض مع المبرمة واالتفاقية التعليمات مع القرض بيانات تطابق عدم حال وفيالمقترض. 

رو القرض، يتعثر القرض طلب المقترض رفضوفي حال  .الصفقة رفض  الخاصة( المحجوزة) المعلقة المالية األوراق ُتحر 

 .بالمقرض
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األوراق المالية المقرضة من حساب المقرض إلى حساب  والتسوية اإليداعنظام  يحولبمجرد الحصول على موافقة المقترض،  .1.1.1

 المقترض.

 فردي  وجماعي(. مستوى علىاألوراق المالية المقرضة ضمن حدود الملكية الخاصة بالمقرض ) تحسبخالل فترة القرض  .1.1.1

 حد ملكية المقترض. ضمنة المقترضة األوراق المالي تحسب .1.1.11

 على المقترض. للبدء ُيفرض المقابل المالي .1.1.11

 :القرض إعادة   .4.4

 متفقال الموجه حسبإقراض األوراق المالية، أو بناًء على طلب المقترض/المقرض  صفقةفي تاريخ نهاية  المقترضةاألوراق المالية  تعاد

إجراء ب المركز يقومقرض األوراق المالية )لن  إعادة عمليةوكيل االقتراض ببدء  يلتزم كما المالية، األوراق إقراض اتفاقية في عليه

 القرض بشكٍل تلقائي(. إعادةعملية 

 :اآلتيالقرض على النحو  إعادةعملية  تكون

 .وكيل اإلقراض ووكيل االقتراضبين عليها  المتفقلتوقيت والكيفية ا، وفق المقرض الضمان إلى المقترض يعيد .1.1.1

 .والتسوية اإليداع نظام فيالقرض  إعادةوكيل االقتراض طلب  يدخل .1.1.1

. وحجزهاتوافر األوراق المالية  من للتأكد والتسوية اإليداعلمقترض من خالل نظام ل المالية األوراق رصيدالتحقق من  يجري .1.1.3

 األوراق المالية.  إعادة والتسوية اإليداع نظامرفض ي، متوفرةوإذا لم يكن هناك أوراق مالية 

 محل المالية األوراق عن الحجز ُيرفع اإلعادة، طلب المقرض رفض حال فيو .العتمادهوكيل اإلقراض إلى  الطلب يوجه .1.1.1

 .الطلب

من حساب المقترض إلى  الطلب محلاألوراق المالية  والتسوية اإليداعنظام  يحول، اإلعادة طلب على المقرض وافق حال في .1.1.1

 حساب المقرض.

 (:المالية األوراق إعادة بدون) اإلنهاء  .4.4

 .وكالئهم، من خالل كامل بشكلٍ  الطرفين بين باالتفاقإعادة األوراق المالية  تعثرالتعامل مع  يكون .1.1.1

 المركز إشعار اإلقراض وكيل على يجب المالية، األوراق إقراض اتفاقية أحكام وفق المقترضة المالية األوراق إعادة تعثر إذا .1.1.1

 البريد عبر وإرساله مالية أوراق إقراض إتفاقية إلغاء إشعار نموذج إكمال خالل من( والتسوية اإليداع نظام)خارج 

 .اإللكتروني

 نظام، في من هذه االجراءات (1.1.1) الفقرةإقراض األوراق المالية فور تلقيه اإلشعار المذكور في  صفقة المركز نهيي .1.1.3

 . والتسوية اإليداع

 في الصفقة. المتعثرعلى الطرف  لإلنهاء ُيفرض المقابل المالي .1.1.1
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 :المالية األوراق إقراض بصفقة الخاصة التعثر حاالت وإدارة الضمانات   .4.5

إدارة الضمان  إجراءات تكون(، لهم المرخص األشخاص الئحة)مثل  العالقة ذات التنفيذية اللوائح بمتطلبات اإلخالل دون .1.1.1

 .الطرفين بين باالتفاقإلقراض األوراق المالية 

 :المالية األوراق إقراض صفقة على المصدر إجراءات أثر   .4.5

  :اآلتي على بناءً  المصدر إجراءات ةنتيج القرض محل المالية األوراق عدد المركز يعدل .1.1.1

الناتجة عن إجراءات  األسهم تجزئة أو المنحة أسهم توزيع حال في القرض محل المالية األوراق عدد زيادة .1.1.1.1

 .المصدر

 .الناتج عن إجراءات المصدر الدمج أوالمال  رأس خفض حال في القرض محل المالية األوراق عدد تخفيض .1.1.1.1

تعديل عدد األوراق المالية محل القرض في اتفاقية إقراض األوراق المالية ذات العالقة في حال حدوث أي من الحاالت  يجب .1.1.1

 .من هذه االجراءات (1.1.1) الفقرةالواردة في 

من ( من هذه اإلجراءات( 1.1.1ر )بخالف تلك المذكورة في الفقرة )المصد إجراءات عن الناتجة المالية األوراق تحويل يمكن .1.1.3

 النموذج الذي يحدده المركز لهذا الغرض.إرسال ب قيام وكيل االقتراض خالل

 :التقارير وتقديم اإلفصاح .4.5

 طلبه على بناءً  المركزإقراض األوراق المالية، إلى  بصفقةيجب أن يقدم كلٌّ من المقرض والمقترض نموذج إفصاح خاص   .1.1.1

 .الساريةلجميع القروض 
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 البيع على المكشوف .6

 حساب البيع على المكشوف في أنشطة البيع على المكشوف فقط، وهي: يستخدم .1.1

 .األوراق المالية اقتراض .1.1.1

 .البيع على المكشوف .1.1.1

 .على المكشوف( بيعها بعدشراء األوراق المالية  إعادةصفقات الشراء ) .1.1.3

  .األوراق المالية المقترضة إعادة .1.1.1

 األوراق المالية المسموح تداولها في أنشطة البيع على المكشوف: .1.1

 .السوق حددهات التي المدرجة المالية األوراق فيفقط  مالية أوراق إقراض صفقة في الدخول يمكن

 :اإلفصاح وتقديم التقارير .1.3

على  للسوق اإلفصاح أو وكيالً  أصيالً ان كأصفقة بيع على المكشوف بصفته بائع سواء  في دخل الذي السوق عضويجب على  .1.3.1

 .آلخر وقت من السوق تحددها التي اآللية وفقعن تفاصيل الصفقة  ودقيقنحو كامل 

 

 :االستثمار حدود .1.1

 . %11على مجموع األوراق المالية المصدرة ألي مصدر  يجب أن ال يتجاوز إجمالي المراكز المكشوفة .1.1.1

 .بعد فترة التداول المراكز المكشوفة إلجمالي اً يومي اً تقريرالسوق  نشرت .1.1.1

المراكز المكشوفة لعمالئه خالل جلسة التداول الحالية ال تتجاوز الفارق بين  إجمالييجب على عضو السوق التأكد من أن  .1.1.3

تداول الالمراكز المكشوفة التي تنشرها السوق بعد نهاية جلسة  وإجمالي( 1.1.1) النسبة المتبقية من الحد المذكور في الفقرة

 (.1.1.1لفقرة )اوفق  لها السابقة
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 المصارإجراءات  .7

 :اآلتيعلى النحو  المصدرأنشطة إجراءات  تنفذ

 :والتواريخ المصدر إجراءات أنشطة .5.1

 :[العامة]في تاريخ انعقاا اجتماع الجمعية  والتصويت العامةاجتماع الجمعية  حضور أحقية .1.1.1

 العامةمؤهلين لحضور اجتماع الجمعية  بالمصدرمسجلين في سجل ملكية األوراق المالية الخاص الن ياليوم الذي يكون فيه المستثمر

 .على قراراتها والتصويت

  :[األحقية تسجل تحايث]قبل يوم عمل واحا من تاريخ  األحقية تسجل تحايثل التسابق يومال .1.1.1

 .المصدر إجراءات على المترتبة العائدات دون، الُمعدللسعر االمالية وفق  الورقةاليوم الذي يبدأ فيه تداول 

إصدار  وأ، منحة أسهم أو، لألسهم تجزئة المصدر إجراءات على ترتب حال فيالمالية  الورقة سعر تعدل السوق .1.1.1.1

 .األولوية حقوق

 .حال األرباح النقدية األسعار فيالسوق  عدلت ال .1.1.1.1

 

  :[األحقيةمن تاريخ  عمل ]بعا يومي تحايث تسجل األحقيةتاريخ  .1.1.3

 المترتبةللحصول على العائدات  مؤهلين بالمصدرن في سجل ملكية األوراق المالية الخاص والمسجل اليوم الذي يكون فيه المستثمرون

 .المصدر إجراءات على

 

 :[تحايث تسجل األحقيةتاريخ بعا يوم عمل واحا من ] ألوراق الماليةا توزيعتاريخ  .1.1.1

في حساب  ويكون قيدها المستثمرين.ب المركز الخاصة إلى حسابات الناتجة عن إجراءات المصدر اليوم الذي ُتقيد فيه األوراق المالية

 المركز قبل بداية فترة التداول.

 :المال رأس خفض  .5.1

 التي العامة الجمعية يلي تداول يوم ثاني نهاية حتى المصدر أسهم تداول ُيعلق المال، رأس تخفيض العامةالجمعية  عند إقرار .1.1.1

 .القرار فيها اتخذ

 :المال رأس وخفض منحة أسهم إصدار .5.1

 .المصدر إجراء قوف ،(المالية األوراق عدد) الصفقة حجم المركز يعدل  .1.3.1

 (.النقدي المقدار) للصفقة اإلجمالية قيمةال تغيير دون ،المعدل الصفقة حجم مع ليتناسب السعر يعدل .1.3.1
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 .اإلجراءات هذه من (7.4) الفقرة أحكام قوف الصفقة، حجم تعديل عن الناتجة الكسور مع المركز يتعامل .1.3.3

 :للصفقات المتعثرة والكسور النقدية األرباح .5.3

 .والكسور النقدية األرباحفي شأن  التسوية، أعضاء بين المتعثرة الصفقات من الناتجة السوق مطالبات داخلًيا المركز يسوي .1.1.1

 دفعها سيتم التي المبالغ فيه موضًحا تسوية عضو لكل اً تقرير األحقية سجل تحديث تاريخل يوم العمل التالي في المركز يصدر .1.1.1

 الصفقات عن إضافية وتفاصيل ذاتها المعلومات موضًحا حفظ عضو لكل تقريًرا ويصدر حفظ، عضو كل من استالمها أو

 .العمالء حسابات وأرقام المراجع أرقام مع المتعثرة

يرسل المركز تعليماته من خالل نظام التحويالت السريعة لتسوية األرباح النقدية بين أعضاء التسوية في يوم العمل التالي ليوم  .1.1.3

 التوزيع.

ناًء على سعر يرسل المركز تعليماته من خالل نظام التحويالت السريعة لتسوية تعويضات كسور األسهم بين أعضاء التسوية ب .1.1.1

 .األحقية سجل تحديث تاريخ من بعد خمسة أيام عمل ، وذلكالمعدل داولالت

يرسل المركز تعليماته من خالل نظام التحويالت السريعة لتسوية تعويضات كسور حقوق األولوية المتداولة بين أعضاء  .1.1.1

 .لتداول حقوق األولوية المتداولةنتهاء المدة المخصصة ايوم العمل الذي يلي في وذلك ، المعدل ولالتسوية بناًء على سعر التدا

 المركز من الصادرة المصدر إجراءات تقارير على بناءً أو مطالبتهم بالمبالغ  لعمالئهم المبالغ يداعإ الحفظ أعضاء على يجب  .1.1.1

 .اإلجراءات هذه من( 7.4.7) فقرةلا وفق

 :المتداولة األولوية حقوق .5.4

  :المتااولة األولوية حقوق تتسوية .1.1.1

 . (T+2) في المتداولة األولوية حقوق تسوى .1.1.1.1

المركز الخاص  حساب في تسويتها سبق التي المالية األوراق على بناءً  المتداولة األولوية حقوق في االكتتاب يكون .1.1.1.1

 .غير متوفرة )ال يمكن بيعها أو نقلها( يشار على أنها ،المتداولة األولويةحقوق  فياالكتتاب  حال وفي. المكتتبب

 االكتتاب في يوم تقديم طلب االكتتاب. أمريمكن لعضو الحفظ إلغاء و، لإللغاء قابل غيراالكتتاب  يعد .1.1.1.3

 .(T+2) اليوم الثاني من التداول في )سعر الطرح( االكتتاب مبلغ تسوية تكون .1.1.1.1

  :المتااولة األولوية حقوقب الخاصة التعثر حاالت إاارة  .1.1.1

األوراق المالية الخاصة ب التعثرحاالت ل بطريقة مماثلة المتداولةاألولية  الخاصة بحقوقالتعثر حاالت إدارة  تكون .1.1.1.1

اه المتداولة األولوية حقوقاالستبدال النقدي لجميع  ويكون. من هذه اإلجراءات (1) القسم في المذكورة بعد يومي  الغير مسو 

 .التداول فترةعمل من انتهاء 

 :المتااولة األولوية حقوق مطالبات .1.1.3

 كان إذا المتعثرة، الصفقات لجميع األحقية سجل تحديث لتاريخالعمل التالي  يوم في السوق مطالبات المركز يصدر .1.1.3.1

 .متداولة أولوية حقوق المصدر إجراء

 .العالقة ذي الحفظ أعضاء إلى ُترسل خاصة تقارير بشكل السوق مطالبات تصدر .1.1.3.1.1
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صفقة متعثرة سابقة لها  ةبتسوية مطالبات السوق بين الحسابات التي تعثرت التسوية فيها نتيجيقوم المركز  .1.1.3.1

 .تقديم طلب تحويلإلى )األطراف الوسطى في سلسلة الصفقات المتعثرة( دون الحاجة 

 ،ءات( من هذه اإلجرا1.1.3.1لفقرة )افق و ،يجب على عضو الحفظ التأكد من أن كمية حقوق األولوية المتداولة .1.1.3.3

 .فرة في حساب المركز الخاص بالمستثمرامتو

يجب على عضو السوق الذي يكون الطرف األول من السلسلة المتعثرة الحصول على كمية حقوق األولوية المتداولة  .1.1.3.1

( من هذه اإلجراءات من خالل حساب الرفض الخاص به، وأن يقدم 1.1.3.1لفقرة )اكما هو محدد في مطالبة السوق ووفق 

 .اليوم الرابع من المدة المخصصة لتداول حقوق األولوية المتداولة بحد أقصىفي طلب تحويل تلك الحقوق إلى المركز 

حقوق األولوية المتداولة  تحويل عضو السوق ُيكملالمركز المطالبة من خالل إجراء البديل النقدي إذا لم  يعالج  .1.1.3.1

 .من هذه اإلجراءات (1.1.3.1) الفقرة في المحددة الفترة خالل

نتهاء المدة ايوم العمل الذي يلي في تسوية البديل النقدي لحقوق األولوية المتداولة  تكون .1.1.3.1.1

 الفقرةالمتعثرة المحددة في  للصفقات تسوية تعويضات الكسورها، وبطريقة مماثلة لالمخصصة لتداول

 .من هذه اإلجراءات (1.1.1)

ى المتبقي الجزء على النقدي االستبدال إجراء كونوي جزئًيا، السوق مطالبات تسوية يمكن  .1.1.3.1  مطالبات من غير المسو 

 .فترة تداول حقوق األولوية خالل أولوية حقوق تداول سعر أعلى باحتساب السوق

                                                                     

 :إن حيث

     :متداولة أولوية حقوق سعر أعلى ( في يوم التداولx). 

     : التداول يوم (x) المتداولة األولوية حقوق تداول أيام من. 

ذات العالقة، يستخدم سعر إدراج حقوق  المتداولة األولوية حقوق على تداول نشاط هناك يكن لم وإذا

 .البديل النقدي لحساباألولوية 
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 T + 2تتسوية اورة الالعمليات األخرى التي تأثرت ب .2

 الرهن: .5.1

 .اإلجراءات هذه من( 1.1.1) الفقرة ألحكام وفًقا ،فقط المتاحة المالية األوراق رصيد على المالية األوراق رهن يجوز .1.1.1

 :التحويالت  .5.1

وفق أحكام الفقرة  ، وذلكالمتاحة فقط المالية االوراق رصيد وفقآخر  إلى مركز بتحويل األوراق المالية من حسا يتم .1.1.1

 .( من هذه اإلجراءات1.1.1)

 :المرابحة تحويالت .5.1

 .نفسه عضو الحفظ عليها التي يشرف المركز حسابات وإلىحسابات المرابحة الخاصة،  منتحويالت المرابحة  ُتجرى .1.3.1

  .المالية األوراق رصيدوليس  ،من األوراق المالية المتاحة للعضو التحقق المركز علىتحويل مرابحة،  جراءإ عند .1.3.1

 


