دورة تنفيذ آلية إقتراض األوراق المالية بغرض
البيع
إقتــراض األوراق الماليــة بغــرض البيــع هــي آليــة يتــم مــن خاللهــا “اقتــراض” األوراق الماليــة مــن “مالكهــا” ،ويقــوم “المســتثمر المقتــرض” ببيعهــا فــى
الســوق ثــم  -إعــادة شــرائها فــي وقــت الحــق  -لردهــا لمالكهــا األصلــي (المقــرض).
ويطبــق المقتــرض هــذه اآلليــة فــي حالــة توقعــه بعــدم ارتفــاع ســعر الورقــة الماليــة ومــن ثــم بيــع األوراق الماليــة المتوقــع انخفــاض ســعرها ،واعــادة
شــرائها بســعر يقــل عــن ســعر البيــع وتحقيــق هامــش ربــح متمثـ ً
ا فــي الفــرق بيــن الســعرين (ســعر البيــع األكبــر  -ســعر الشــراء األقــل) فــي حــال تحقــق
وجهــة نظــره.
ويوضح الشكل التالى دورة تنفيذ آلية اقتراض األوراق االلية بغرض البيع:
فــي حالــة إرتفــاع ســعر الورقــة
الماليــة المباعــة يجــب علــى
المقتــرض تقديــم ضمانــات
إضافيــه (نقديــة أو أوراق
ماليــة) وذلــك خــال يومــي
عمــل ،وفــي حــال تعــذر قيامــه
بزيــادة قيمــة الضمانــات تقــوم
شــركة الوســاطة بإســتخدام
الضمانــات الموجــودة تحــت
تصرفهــا فــي إعــادة شــراء
األســهم المقترضــة وردهــا
للعميــل المقــرض.

تتقــدم شــركة السمســرة
للهيئــة العامــة للرقابــة
الماليــة للحصول علــى موافقة
مزاولــة اآلليــة وفقــً لالحــكام
والضوابــط المنظمــة لذلــك.
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فــي حالــة تحقــق
وجهــة نظــر المقتــرض
وانخفــاض الســعر،
المقتــرض
يقــوم
بإعــادة الشــراء وفقــً
المنظــم
لإلتفــاق
لعمليــة االقتــراض.

2
الماليــة
األوراق
تحديــد
مــن قائمــة األوراق الماليــة
المســموح التعامــل عليهــا
وفقــً للمعاييــر الــواردة فــى
قــرار رئيــس مجلــس إدارة
البورصــة المصريــة رقــم
( )٧٥٧لســنة .2019
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قيــام شــركة الوســاطة او
أميــن الحفــظ بايجــاد عمــاء
يرغبــون فــي اقــراض األوراق
الماليــة.
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قيــام شــركة الوســاطة أو أميــن الحفــظ
بايجــاد عمــاء يرغبــون فــي اقتــراض
األوراق الماليــة لبيعهــا.
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متابعــة المركز االســتثماري للمســتثمر
المقتــرض ويكــون للمقــرض جميــع
الحقــوق علــي هــذه الورقــة الماليــة
مــن توزيعــات اربــاح وغيرهــا مــن
حقــوق وذلــك كلــه خصمــً مــن حســاب
المقتــرض.

البيع في السوق وفقًا لقاعدة
 ZeroTickأو  UpTickبالبورصة.

إيــداع المســتثمر المقتــرض (ضمانــات نقديــة) تمثــل
 ٪٥٠مــن قيمــة األوراق الماليــة المقترضــة بغــرض
البيــع ،أو مــا يناظــر قيمتهــا مــن أوراق ماليــة مــن
القوائــم المحــددة فــي البورصــة المصريــة ،أو اذون
وســندات خزانــة وفقــً للمــادة ( )29٤مــن الالئحــة
التنفيذيــة لقانــون ســوق راس المــال.
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