
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 اجراءات الرهن والحجز على االوراق المالية 
 

والتسوية    باإليداع الخاص    لنظاماوللقواعد الخاصة بالتداول االلكتروني   استناداً 

االجراءات المتبعة في حجز او رهن االسهم المودعة في مركز   ادناه   والمقاصة،

 االيداع: 

ايداع   .1 المركز    أسهم في حال  يقوم  االيداع  او مرهونة في مركز  محجوزة 

طريق   عن  المركز  الى  ترد  حجز  قرارات  باي  المصدرة  الشركة  بإبالغ 

الحجز  حالة  في  القضائية  والقرارات  التنفيذ  الرهن   مديريات  حالة  اما في 

لغرض   الرهن  إشارة  رفع  او  بوضع  المصارف  قبل  من  إشعارات  تردنا 

ذلك مرفق معها كتاب تأييد بالرهن من قبل    ما شابه تسهيالت مصرفية او  

 .مالك االسهم نفسه 

الملكية على   .2 بقيود  المتعلقة  الوثائق  بكافة  المصدرة االحتفاظ  الشركة  على 

االوراق المالية غير المودعة ويقوم المركز بإبالغ الشركة المصدرة بأي  

وعلى   مودعة  غير  مالية  بأوراق  وتتعلق  المركز  الى  ترد  حجز  قرارات 

  لألسهم لشركة أن تثبت الحجز في سجالتها كذلك تقوم الشركات المصدرة  ا

إيداع اي ورقة    ال يجوزبإبالغ مركز االيداع بأي قرارات حجز ترد اليه كما  

 .كان عليها اي قيد ملكية يمنع التصرف بها   إذامالية في المركز 

وحدها   .3 هي  المركز  لدى  المودعة  المالية  االوراق  المالية  تعتبر  االوراق 

يعتبر الرهن نافذ مالم يتم تسجيله وتثبيته في سجل    القابلة لعمليات الرهن وال

 .المساهمين لدى المركز

يقوم المركز بوضع اشارة الرهن على االوراق المالية المودعة بموجب طلب  .4

المعمول    لإلجراءاتيقدمه المدين الراهن على النموذج المقرر لهذه الغاية وفقاً  

 .لدى المركز على ان يقوم المركز بإعالم الشركة المعنية بهذه الحالة  ابه

يقوم المركز برفع اشارة الرهن على االوراق المالية المودعة بموجب طلب   .5

وفقاً   الغاية  لهذه  المقرر  النموذج  على  المرتهن  الدائن    لإلجراءاتيقدمه 

 . الشركة المعنية أعالمو  االمعمول به 

القيمة االسمية   .6 اشارة   لألوراق في حالة تجزئة  المركز بوضع  يقوم  المرهونة 

بتثبيت   المركز  التجزئة ويقوم  الناتجة عن عملية  المالية  االوراق  الرهن على 

 .إشارة الرهن على االسهم المجانية مالم ينص عقد الرهن على خالف ذلك
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ن جهة مختصة بالحجز على االوراق المالية  يقوم المركز فور استالمه ألي قرار م  .7

وابالغ الجهة الحاجزة بذلك وتبقى إشارة الحجز قائمة على هذه االوراق المالية مالم  

 .يرد للمركز قرار من نفس الجهة الحاجزة برفع إشارة الحجز

في حالة طلب بيع االسهم المحجوزة او المرهونة فال يتم ذلك اال عن طريق   .8

مديريات التنفيذ إضافة الى القرار القضائي وبعدها تتم عملية  جلب كتاب من  

البيع بعد ايداع شهادة االسهم في مركز االيداع عن طريق وسيط يحدد من  

 . ذ قبل السوق ويرسل مبلغ بيع االسهم بموجب صك لمديرية التنفي 

 

تم    إذا .9 مالية  اوراق  اي  بالحجز على  جهة مختصة  قرار من  للمركز  ورد 

ويلها في يوم الحجز فان عقد التداول او عقد التحويل يعتبر نافذا  بيعها او تح

 .بين طرفيه 

كلمة   .10 تحديد  المالية  االوراق  على  رهن  تطلب  التي  المصارف  على 

يتم عن طريق مديريات   الحجز  بدال من ذكر الحجز الن  )رهن( مستقبالً 

فيتم عن طريق   الرهن  اما  الحكومية  الدوائر  او  المصارف لغرض  التنفيذ 

 .شابه  التسهيالت المصرفية او ما
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