
 طلب إلغاء صفقة إقراض أوراق مالية
Termination of Securities Borrowing and 
Lending Transaction Form

الموافق         /      /         مالتاريخ         /      /         هـ

تفاصيل القرض
Loan Details

الرقم المرجعي لعملية اإلقراض:
SBL Reference Number:

اسم مصدر األوراق المالية:
Security Issuer Name:

رمز المصدر:
Issuer’s Source Code:

عدد األوراق المالية المقترضة:
Number of Borrowed Securities:

تاريخ إعادة األوراق المالية المقترضة:
Borrowed Securities’ Return Date:

سبب اإللغاء:
Reason for Termination:

المقترض
Borrower

المقرض
Lender

االسم بالكامل:
Full Name:

االسم بالكامل:
Full Name:

رقم الهوية:
ID Number:

رقم الهوية:
ID Number:

رقم حساب المركز:
Center Account Number:

رقم حساب المركز:
Center Account Number:

العنوان:
Address:

العنوان:
Address:

الهاتف:
Phone:

الهاتف:
Phone:

Related Party Informaiton: معلومات األطراف ذوي العالقة:

إلى / شركة مركز إيداع األوراق المالية

نفيدكم بتعثر إعادة األوراق المالية المقترضة بموجب
عملية إقراض األوراق المالية الموضحة تفاصيلها أدناه

بتاريخ ]•[، وعليه نأمل منكم إلغاء الصفقة وذلك حسب
البيانات الموضحة أدناه:

To: Securities Depository Center Company

This is to inform you that there was a failure to return 
the loaned securities in the Securities Borrowing 
and Lending Transaction (“SBL”) specified below 
on ../../…. Therefore, please terminate the SBL 
transaction according to the following information:



وكيل االقتراض
Borrowing Agent

وكيل االقراض
Lending Agent

االسم:
Name:

االسم:
Name:

رقم العضوية:
Member Code:

رقم العضوية:
Member Code:

العنوان:
Address:

العنوان:
Address:

الهاتف:
Phone:

الهاتف:
Phone:

تاريخ التنفيذ
Execution date

التوقيع
Signature

االسم
Name

مدخل أمر النقل
Entry

مدقق أمر النقل
Verfication

معتمد أمر النقل
Approval

الختم الرسمي: التوقيع: اسم الشخص المفوض لدى وكيل االقراض

الختم الرسمي: التوقيع: اسم الشخص المفوض لدى وكيل االقتراض

Lending and Borrowing Agents Information:

For Securities Depository Center internal use only

معلومات وكالء اإلقراض واالقتراض:

لالستخدام الداخلي لدى مركز إيداع األوراق المالية



الشروط واألحكام
1 - يعد التقدم بطلب إلغاء صفقة إقرار أوراق مالية إقرارًا من مقدم الطلب )وكيل اإلقرار( بهذه الشروط واألحكام )الشروط واألحكام(.

٢ - يجــب علــى وكيل اإلقراض أن يقــدم إلــى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )مركــز اإليداع( جميــع المســتندات والوثائــق المنصــوص عليهــا 
فــي نمــوذج الطلــب هــذا، ونظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة، وقواعــد الســوق، وقواعــد مركــز إيــداع األوراق الماليــة، وأي تعديــات 

قــد تطــرأ عليهــا )األنظمة واللوائــح(.

٣ - يقصــد بالكلمــــات والعبــــارات الــــواردة فــــي الشــــروط واألحــكام المعانــــي الموضحــــة لهــــا فــــي األنظمــة واللوائــــح مــــا لــــم يقــــض ســــياق النــــص 
بغيــــر ذلــــك، وألغراض هــــذه الشــــروط واألحكامُ يقصــــد بكلمــــة )الطلــــب( نمــــوذج طلــــب نقــــل ملكيــــة حقــــوق أولويــــة والبيانــــات الــــواردة فيــــه 

والمســــتندات المرافقــــة لــــه، التــــي يحددهــــا مركــــز اإليداع مــــن وقــــت آلخر.

٤ - يتعهد وكيل اإلقراض باالطالع على األنظمة واللوائح وااللتزام بها.

 5- ال يتحمــــل مركــــز اإليداع مســــؤولية عــــدم صحــــة المعلومــــات والبيانــــات واألرقام والتواقيــــع الــــواردة فــــي هــــذا الطلــــب أو دقتهــــا أو ســـالمتها 
أو عــــدم اكتمالهــــا، ويتحمــــل وكيل اإلقراض وحــــده كامــــل المســــؤولية عــــن ذلــــك وأي تبعــــات أو آثــــار قانونيــــة تنتــــج عنــــه. كذلــــك يلتــــزم عضــــو 
الســوق بتعويــض مركــز اإليداع عــن جميــع الخســائر واألضرار والمصروفــات والتكاليف والمســؤوليات واالدعاءات القضايــا الناشــئة نتيجــة 
لتنفيــــذ مركــــز اإليداع للتعليمــــات الــــواردة فــــي الطلــــب أيًا كانت طبيعتهــــا، ويخلــــي وكيل اإلقراض مســــؤولية مركــــز اإليداع ومجلــــس إدارتــــه 
ــاوى أو  ــائر أو تعويضــــات أو دعــ ــرار أو مطالبــــات أو خســ ــة لــــه عــــن أي أضــ ــركات التابعــ ــا أو الشــ ــركات التــــي يتبعهــ ومديريــــه وموظفيــــه والشــ

مســــؤولية تجــــاه أي شــــخص أو جهــــة، تنشــــأ بشــــكل مباشــــر أو غــــير مباشــــر نتيجــــة تنفيــــذ الطلــــب.

٦ - يتعهد وكيل اإلقراض بتقديم أي مستند آخر يحدده مركز اإليداع.

ض إليــه نظامــًا التوقيــع علــى الطلــب والمصادقــة علــى صحــة البيانــات  ٧ - يتعهــد وكيــل اإلقــراض بــأن الموظــف الموقــع علــى الطلــب مفــوَّ
الــواردة فيــه، كمــا يتعهــد وكيــل اإلقــراض بإخطــار مركــز اإليــداع بــأي تحديــث يطــرأ علــى قائمــة األشــخاص المفوضيــن.

٨ - ال يعــد مركــز اإليداع مسؤواًل عــن حفــظ أي مســتندات أو بيانــات أو معلومــات أو تواقيــع أو أرقــام أو غيرهــا تتعلــق دون اإلخالل بحــق مركــز 
اإليداع فــي االحتفاظ بها إلرادته المنفردة.   

٩ - يقــــدم وكيــل اإلقــراض نســــخة أصليــــة مــــن الطلــــب مصدقــًا عليهــا مــــن قبلــــه إلــــى مركــــز اإليــداع، ولمركــــز اإليــداع تحديــــد وســــيلة اســــتقبال 
الطلــــب ســــواء أكانــــت يدويــــًا أم إلكترونيًا أو أي طريقــــة أخــــرى مقبولــــة لــــدى مركــــز اإليداع وذلــــك الستكمال تنفيــــذ التعليمــــات الــــواردة فــــي 

الطلــب. 

1٠ - يكــــون تســــليم الطلــــب خــــالل أيــــام العمــــل الرســــمية لمركــــز اإليداع، وألغراض هــــذه الشــــروط واألحكام يعد اإلشــعار الــــذي يتســــلمه مركــــز 
اإليــداع خــــالل آخــــر ســــاعتين مــــن وقــــت العمــــل الرســــمي أو فــــي غــــير أيــــام العمــــل علــــى أنــــه تســــلم فــــي اليــــوم الالحــــق مــــن أيــــام العمــــل 

الرســــمية.

11 - ال يكــــون الطلــــب مكتماًل مــــا لــــم تكــــن جميــــع البيانــــات والوثائــــق المكملــــة لـــــه صحيحــــة ووفقًا للتعليمات اإلجرائية والفنيــــة لمركــــز اإليداع 
التــــي قــــد تتجــــدد مــــن وقــــت آلخر، ولمركــــز اإليداع - وفقــــًا لتقديــــره - عــــدم قبــــول أي طلــــب يحتوي علــــى شــــطب، أو بيانــــات غيــــر مقــــروءة، 

أو غـيـــر واضحــــة.

1٢ - يخضع أي نزاع ينشأ جراء تطبيق الشروط واألحكام للجهة القضائية المختصة بالمملكة.

1٣ - يحــــق لمركــــز اإليــداع – دون أدنــــى مســــؤولية عليــــه – تعليــــق تنفيــــذ الطلــــب مؤقتــا أو رفضــــه ألي مــــن األســباب التــــي يراهــــا مناســــبة بمــــا 
فــي ذلــك حاالت العطــل الفنــي أو أثنــاء تطويــر أو تعديــل أو صيانــة أي مــن أجهــزة مركــز اإليداع أو أنظمتــه اآللية، وعليــه اال يتحمــل مركــز 

اإليداع مســــؤولية أي تأخيــــر أو تعطــــل فــــي تنفيــــذ الطلــــب، إذا كان هــــذا التأخيــــر أو التعطــــل خارجــــًا عــــن إرادة مركــــز اإليداع.

1٤ - تفّسر هذه الشروط واألحكام طبقًا ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية السارية وتخضع لها.



Terms and Conditions:
1.  The submission of the Termination of Securities Borrowing and Lending Transaction Form shall be deemed as an 

acknowledgement from the applicant (Lending Agent) of these Terms and Conditions (Terms and Conditions).

2.  The Lending Agent shall submit to the Securities Depository Center Company (Depository Center) all documents provided 
in this Application form, the Capital Market Law, its implementing regulations, Exchange rules, Securities Depository Center 
rules, and any amendments to the aforementioned (Laws and Regulations).

3.  The terms and phrases used in the Terms and Conditions shall have the meanings provided in the Laws and Regulations unless 
the context requires otherwise, and for the purpose of these Terms and Conditions, the word “Application” shall mean the 
Termination of Securities Borrowing and Lending Transaction Form, information contained therein, and documents attached 
thereto as determined by the Depository Center.

4.   The Lending Agent must review and understand the Laws and Regulations of which they will thereby.

5.   The Depository Center shall assume no responsibility for inaccuracy of information, data, numbers, and signatures provided 
in this Application, nor for the truthfulness, integrity or completion thereof; the Lending Agent shall be held fully responsible 
for any inaccuracies as well as for any resulting legal consequences. The Lending Agent shall also undertake to indemnify 
Depository Center for all losses, damages, expenses, costs, liabilities, claims, and legal actions resulting from the execution 
by the Depository Center of the instructions provided in the Application notwithstanding the nature thereof. The Lending 
Agent discharges the Depository Center, its board of directors, directors, officers, mother companies, and subsidiaries 
thereof from any liability, claims, losses, compensations, actions, or liability towards any person or entity, resulting directly or 
indirectly from the execution of the Application.

6.   The Lending Agent must provide the Depository Center with all documents specified by the Depository Center.

7.   The Lending Agent undertakes that the employee signing the Application is duly authorized to sign on said Application and 
rectify the information provided therein; the Lending Agent shall also notify the Depository Center of any update on the 
delegated persons list.

8.  The Depository Center shall not be held responsible for keeping any documents, data, information, signatures, numbers, or 
other items relevant to the Application, all without prejudice to the right of the Depository Center to retain said information 
at its sole discretion.

9.  The Lending Agent shall provide the original copy of the Application, rectified thereby, to the Depository Center, and the 
Depository Center shall specify the method of receiving said Application, whether by hand, electronically or through any 
other means acceptable to the Depository Center in order to complete the execution of the instructions provided in the 
Application.

10. The Application should be received during official Business Days of the Depository Center, and for the purposes of these 
Terms and Conditions, any notice received by the Depository Center during the last two hours of official working hours or 
outside official Business Days shall be considered to have been received in the subsequent official Business Day.

11. The Application may not be deemed complete unless all complementary information and documents are correct as per 
the procedural and technical instructions of the Depository Center, which may be subject to revision at any time, and the 
Depository Center may, upon its discretion, refuse to accept any Application containing any strike-offs, non-legible, or 
unclear information.

12. Any dispute arising from the application of these Terms and Conditions shall be referred to the competent judicial authority 
in the Kingdom.

13. The Depository Center may, without any liability thereon, withhold the execution of the Application temporarily or decline it 
for any reason it deems appropriate, including technical faults or while upgrading, modifying, or maintaining any hardware 
or automatic systems of the Depository Center; therefore, the Depository Center shall bear no responsibility for delay or 
inability to execute said Application in case the delay or inability is beyond the will of the Depository Center.

14. These Terms and Conditions shall be construed and applied in accordance with the laws and regulations of the Kingdom of 
Saudi Arabia.
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