هيئة األوراق المالية

صحفي

تعميمات إقراض واقتراض األوراق المالية والبيع المكشوف
المادة ()1
تسمى ىذه التعميمات (تعميمات إقراض كاقتراض األكراؽ المالية كالبيع المكشكؼ لعاـ

 2017كيعمؿ بيا مف التاريخ الذم يحدده المجمس.
المادة ()2

أ -يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ،ما
لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ:

الييئػ ػػة

 :ىيئة األكراؽ المالية

المجمػ ػػس

 :مجمس مفكضي الييئة

السػ ػػكؽ

 :بكرصة عماف أك أم سكؽ لتداكؿ األكراؽ المالية
مرخص مف الييئة

المركز

 :مركز إيداع األكراؽ المالية

العقد

 :عقد إقراض كاقتراض األكراؽ المالية الذم يتـ بمكجبو
نقؿ ممكية األكراؽ المالية مف المقرض إلى المقترض
كفقان ألحكاـ ىذه التعميمات.

الككيؿ

 :الشخص االعتبارم المرخص لو ممارسة أعماؿ إقراض
كاقتراض األكراؽ المالية

البيع المكشكؼ
الشخص المطمع

 :بيع أكراؽ مالية مقترضة
الشخص الذم يطمع عمى المعمكمات الداخمية بحكـ
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منصبو اك كظيفتو
المجمكعة المرتبطة  :كؿ مجمكعة مف العمالء تككف خاضعة لمسيطرة الفعمية
لنفس األشخاص الطبيعيف أك لذات األشخاص
االعتبارييف ك/أك تجمعيـ مصالح مشتركة ،ك/أك
تضمنت حساباتيـ شرط أك أكثر مف الشركط االتية:
 عمالء ذكم صمة شريطة ادارة الحسابات مف
قبؿ احدىـ بطريقة مباشرة أك غير مباشرة.
 كفالة أحد العمالء لحسابات باقي العمالء.
 مصدر إيداع كاحد لجميع حسابات العمالء.
 كجكد سيطرة مؤثرة ألحد العمالء عمى باقي
الحسابات بشكؿ مباشر أك غير مباشر.
ب -يككف لمكممات كالعبارات غير المعرفة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا
في قانكف األكراؽ المالية كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضاه ما لـ تدؿ القرينة
عمى غير ذلؾ.

المادة ()3
ال يجكز ألم شخص ممارسة أعماؿ الككيؿ إال بعد الحصكؿ عمى الترخيص الالزـ مف

الييئة ليذه الغاية.
المادة ()4

يتـ إقراض كاقتراض األكراؽ المالية بمكجب عقد ينفذ مف خالؿ ذات الككيؿ لطرفي

العقد.
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أ -تكثؽ العقكد الكاردة في أحكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة في سجالت المركز في
الحسابات المعنية كفقان ألحكاـ التعميمات الصادرة عف المركز ليذه الغاية.

المادة ()5
يحدد المجمس ما يمي:
أ -األكراؽ المالية التي سيسمح بققراضيا.

ب -الحد األعمى لعدد األكراؽ المالية المسمكح إقراضيا مف الكرقة المالية المصدرة.
ج -الحد األعمى لعدد األكراؽ المالية المسمكح إقراضيا ك/أك اقتراضيا مف قبؿ العميؿ
الكاحد كالمجمكعة المرتبطة.
المادة ()6
أ -يجكز اقراض كاقتراض االكراؽ المالية مف قبؿ ام شخص باستثناء الحاالت
التالية:

 .1إقراض كاقتراض األكراؽ المالية مف حسابات القصر أك لصالحيا.
 .2اقراض كاقتراض االكراؽ المالية الصادرة عف المصدر مف قبؿ األشخاص
المطمعيف لديو كلدل الشركات التابعة كالحميفة لو.

ب-

 .3ام حاالت اخرل يقررىا المجمس.

ال يجكز إقراض األكراؽ المالية المثقمة بأم مف قيكد الممكية كاألكراؽ

المالية المسجمة في حسابات اليامش كأم حاالت أخرل يحددىا المجمس.
المادة ()7
لممجمس تعميؽ عمميات اإلقراض كاالقتراض كالبيع عمى المكشكؼ عمى كرقة مالية معينة

أك عمى جميع األكراؽ المالية المسمكح بققراضيا لمفترة التي يراىا مناسبة وفقا لما تقتضيه
مصلحة السوق.
المادة ()8
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أ -عمى كؿ شخص يرغب بققراض أكراقو المالية تكقيع اتفاقية إقراض مع الككيؿ ليذه
الغاية.

ب -عمى كؿ شخص يرغب باقتراض أكراؽ مالية تكقيع اتفاقية اقتراض مع الككيؿ ليذه
الغاية.

ج -يجب أف تتضمف االتفاقية الكاردة في أحكاـ الفقرتيف (أ ك ب) مف ىذه المادة بحد
أدنى البيانات كالمعمكمات التالية كحسب كاقع الحاؿ:
 -1اسـ كعنكاف العميؿ.
 -2اسـ كعنكاف الككيؿ.
 -3تحديد مقدار الضماف النقدم كفقان ألحكاـ ىذه التعميمات.
 -4البدالت المستحقة لمككيؿ.

 -5العكائد المستحقة لمعميؿ المقرض.

 -6األكراؽ المالية التي يفكض العميؿ الككيؿ بققراضيا.

 -7اإلجراءات المتعمقة بالتصرؼ بالضمانات النقدية كفقان ألحكاـ ىذه التعميمات.

 -8اإلجراءات المتعمقة بتسكية عقد اإلقراض كاالقتراض في حاؿ عدـ إعادة
األكراؽ المالية المقترضة في األجؿ المحدد لذلؾ.

 -9التعكيض الذم يجب دفعو لمعميؿ المقرض في حاؿ التسكية النقدية لمعقد بما

ال يتجاكز قيمتو ( )%25مف القيمة السكقية لألكراؽ المالية المقترضة مقيمةن
بآخر سعر إغالؽ ليا.

 -10اإلجراءات المتعمقة بالتعكيض عف الحقكؽ الناشئة عف األكراؽ المالية محؿ
اإلقراض.

 -11تحديد حاالت عدـ الكفاء بالتزامات كحقكؽ طرفي االتفاقية.

 -12تعريؼ اإلقراض كاالقتراض كالمخاطر التي قد يتعرض ليا العميؿ جراء تعاممو
بيا بما في ذلؾ احتماؿ خسارة العميؿ لجزء أك كامؿ الضمانات النقدية

المكدعة لدل ككيمو ،كالحصكؿ عمى إقرار مكقع مف العميؿ يفيد بقدراكو ليذه

المخاطر.
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 -13إقرار العميؿ بأنو اطمع عمى تعميمات إقراض كاقتراض األكراؽ المالية كالبيع
المكشكؼ.

(د) يحدد العميؿ المقترض مدة االقتراض لالكراؽ المالية المقترضة.
المادة ()9
أ -يمتزـ المقترض قبؿ تنفيذ عممية االقتراض بقيداع ضماف نقدم لدل ككيمو بما ال يقؿ
عف ( )%35مف القيمة السكقية لألكراؽ المالية المقترضة بتاريخ االقتراض.

ب -يمتزـ الككيؿ ببيع األكراؽ المالية المقترضة خالؿ ثالث جمسات تداكؿ تمي تاريخ
االقتراض كبخالؼ ذلؾ يمتزـ الككيؿ بقنياء عممية االقتراض فك انر.

ج -يحتفظ الككيؿ بحصيمة بيع األكراؽ المالية المقترضة المبينة في الفقرة (ب) مف ىذه
المادة مخصكمان منيا عمكالت التداكؿ كتضاؼ ىذه المبالغ إلى الضماف النقدم
المشار إليو في الفقرة (أ) مف ىذه المادة.

د -يشترط أف ال تقؿ قيمة الضماف النقدم بأم كقت بعد تاريخ االقتراض عف ()%120
مف القيمة السكقية لألكراؽ المالية المقترضة.

ق -يككف الككيؿ مسؤكالن عف االحتفاظ بالضمانات النقدية الكاردة في الفقرتيف (أ ك ج)
مف ىذه المادة في حساب تأمينات خاص ليذه الغاية كتسميمو لمستحقيو كفؽ أحكاـ

ىذه التعميمات.

ك -يمتزـ الككيؿ بقعادة احتساب قيمة الضماف النقدم الكارد في الفقرة (د) مف ىذه المادة
يكميان اعتمادان عمى سعر إغالؽ الكرقة المالية محؿ اإلقراض ،كمطالبة المقترض

بذات اليكـ بزيادة قيمتو حاؿ انخفاضو عف النسبة المحددة ،كعمى المقترض زيادة

الضماف النقدم مف خالؿ اإليداع نقدان في حسابو لدل الككيؿ أك شراء جزء مف
األكراؽ المالية في حساب اإلقراض كاالقتراض بالقدر الذم يعيد قيمتو إلى حده

األدنى المسمكح بو ،كذلؾ خالؿ فترة ال تتجاكز يكمي عمؿ تبدأ مف اليكـ التالي
لتاريخ انخفاضو.
ز -في حاؿ عدـ التزاـ المقترض بأحكاـ الفقرة (ك) مف ىذه المادة ،يمتزـ الككيؿ بقنياء
عممية االقتراض كتسكيتيا كفقان ألحكاـ ىذه التعميمات.
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المادة ()10
أ -تنتيي عممية اإلقراض كاالقتراض في الحاالت التالية:
 -1الحاالت المحددة في الفقرتيف (ب) ك (ز) مف المادة ( )9مف ىذه التعميمات.
 -2انتياء مدة عممية االقتراض.

 -3طمب المقرض استرداد األكراؽ المالية المقرضة كانياء عممية اإلقراض كذلؾ
خالؿ ثالثة أياـ عمؿ مف تاريخ طمب المقرض.

 -4طمب المقترض إنياء عممية االقتراض.

 -5صدكر قرار مف المجمس بعدـ السماح بققراض الكرقة المالية محؿ العقد كذلؾ
خالؿ ثالثة أياـ عمؿ مف تاريخ قرار المجمس.

 -6تقييد نشاط الككيؿ أك إلغاء الترخيص الممنكح لو كذلؾ خالؿ ثالثة أياـ عمؿ مف
تاريخ التقييد اك اإللغاء.

 -7كفاة المقرض أك المقترض أك انتياء الشخصية االعتبارية ألم منيـ ألم سبب
مف األسباب.

ب -يمتزـ المقترض في حاؿ إنياء عممية االقتراض في أم مف الحاالت الكاردة في الفقرة
(أ) مف ىذه المادة بقعادة األكراؽ المالية المقترضة مع مراعاة المادة ( )12مف ىذه

التعميمات.

ج -في حاؿ عدـ التزاـ المقترض بقعادة األكراؽ المالية المقترضة يمتزـ الككيؿ باستخداـ
الضماف النقدم المحتفظ بو لديو لشراء األكراؽ المالية المطمكبة كانياء عممية
االقتراض كخصـ البدالت كالعمكالت المستحقة عمى العميؿ المقترض ،عمى أف يقكـ
الككيؿ بدفع أم مبالغ متبقية لمعميؿ المقترض أك االحتفاظ بحقو بالرجكع إليو في

حاؿ عدـ كفاية الضماف النقدم ألم سبب مف األسباب.

د -في حاؿ تعذر تسكية عقد اإلقراض كاالقتراض كفقان ألحكاـ الفقرة (ج) مف ىذه
بناء عمى آخر سعر إغالؽ لمكرقة المالية
المادة ،يمتزـ الككيؿ بتسكية العقد نقدان ن
محؿ العقد.

المادة ))11
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يمتزـ الككيؿ بما يمي:
أ -قيد عمميات اإلقراض كاالقتراض الخاصة بعمالئو في سجالتو الخاصة كحجـ
العمميات التي تمت كالضمانات المقدمة ،كجميع العمكالت.

ب -االحتفاظ بالسجالت المتعمقة بمعامالت اإلقراض كاالقتراض لمدة ال تقؿ عف ()10
سنكات ،كاالحتفاظ بنسخ احتياطية عف تمؾ السجالت لذات المدة.

ج -إبالغ عميمو بالعمميات المنفذة لصالحو فكر تنفيذىا أك حسب االتفاقية المبرمة
بينيما.

د -إرساؿ تقرير لمعميؿ يبيف عمميات اإلقراض كاالقتراض التي تـ تنفيذىا فعميا كأرصدة
الضمانات النقدية المقدمة كذلؾ مرة كاحدة كؿ ثالثة أشير ما لـ تنص االتفاقية
المبرمة بينيما عمى مدة أقؿ.

ق -تزكيد الييئة في أكؿ يكـ عمؿ مف كؿ أسبكع ك/أك عند الطمب بما يمي-:
 -1قيمة الضمانات المقدمة لقاء عمميات اقتراض األكراؽ المالية.
 -2قيمة عمميات اإلقراض كاالقتراض التي تـ تنفيذىا.
 -3إجمالي القيمة السكقية لألكراؽ المالية المقرضة.
 -4كشؼ بأسماء األكراؽ المالية المقرضة كأسماء العمالء المقرضيف كالمقترضيف
كعدد األكراؽ المالية المقرضة مف كؿ كرقة مالية.
ك -االلتزاـ بمتطمبات التقارير التي تحددىا معايير المالءة المالية الصادرة عف الييئة.
ز-

إرساؿ تقرير ربع سنكم لمييئة يتضمف إق ار انر مف المدير المالي كالمدير العاـ بأف كؿ
البيانات المقدمة صحيحة كذلؾ خالؿ مدة أسبكع مف تاريخ انتياء ربع سنتو المالية.

المادة ()12
أ -يفقد المقرض حقو في حضكر اجتماعات الييئة العامة كالتصكيت عمى ق ارراتيا
كيككف ىذا الحؽ لمالؾ الكرقة المالية حسب سجالت المركز.

ب -يمتزـ المقترض بتعكيض المقرض مف خالؿ الككيؿ عف جميع الحقكؽ الناشئة عف
الكرقة المالية محؿ اإلقراض بما في ذلؾ األرباح النقدية المكزعة أك النقد المعاد

لممساىميف نتيجة تخفيض رأس الماؿ أك قيمة حقكؽ االكتتاب الناشئة عف زيادة
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رأس الماؿ عف طريؽ االكتتاب الخاص ،كيتعيف عمى الككيؿ اتخاذ اإلجراءات

الالزمة لضماف ذلؾ كأخذ ىذه الحقكؽ بعيف االعتبار عند احتساب قيمة الضماف

النقدم الكارد في المادة ( )9مف ىذه التعميمات.

ج -يمتزـ الككيؿ بمراعاة اثر اجراءات الشركات التالية عند إنياء كتسكية عقد اإلقراض
كاالقتراض:

 -1تجزئة سيـ الشركة المصدرة أك زيادة رأس ماليا عف طريؽ تكزيع أسيـ
مجانية.

 -2تخفيض رأس ماؿ الشركة المصدرة عف طريؽ إطفاء الخسائر المتراكمة أك
خصـ اإلصدار.
المادة ()13
يشترط أف يككف سعر إدخاؿ أمر البيع المكشكؼ إلى نظاـ التداكؿ اإللكتركني محددان فقط

كأف يككف أعمى مف آخر سعر لمكرقة المالية ،أك يساكيو شريطة أف يككف آخر سعر أعمى
مف السعر الذم يسبقو مباشرة.
المادة ()14
أ -يقكـ السكؽ باإلفصاح لمجميكر يكميان بعد انتياء جمسة التداكؿ عف عدد األكراؽ
المالية التي تـ بيعيا عمى المكشكؼ.

ب -يقكـ المركز بتزكيد السكؽ بالتقارير الالزمة التي تمكنو مف تطبيؽ أحكاـ الفقرة (أ)
مف ىذه المادة.

المادة ()15
يجكز لمكسيط لغايات تسكية عمميات التداكؿ المنفذة مف قبمو أف يقكـ باقتراض األكراؽ
المالية المعنية مف حسابات عمالئو الراغبيف باإلقراض ،كتستثنى عمميات االقتراض ىذه

مف أحكاـ المكاد ( )3ك ( )5ك (/8ب) ك (/9أ،ب) ك ( )13مف ىذه التعميمات.
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المادة ()16
القررات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذه التعميمات.
يصدر المجمس ا

