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 األول  الباب

  أحكام تمهيدية

 املادة األولى: أحكام تمهيدية

قصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم ي   .أ

 هـ. 2/6/1424وتاريخ  30م/

قصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد املعاني املوضحة لها في النظام وفي قائمة ي   .ب

  ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك. السوق  قواعداملصطلحات املستخدمة في 

 الهيئة أي قرار أو إجراء تتخذه في شأناللجنة أمام  تظلمالخاضع لهذه القواعد يحق ألي شخٍص  .ج

 هذه القواعد. أحكاموفق  أو السوق 

إقراض األوراق  والئحةقواعد التداول والعضوية وإجراءات التداول والعضوية  بق أحكامال تنط .د

املالية املدرجة والقواعد املنظمة لبيع األوراق املالية على املكشوف وقواعد مركز إيداع األوراق 

 على منتجات املشتقات املدرجة.املالية 

في منتجات املشتقات للتداول أهلية املستثمرين تحديد  -موافقة الهيئة الحصول على بعد- للسوق  .ه

 املدرجة.

 املحددةجراءات املصدر على حجم وسعر منتجات املشتقات املدرجة وفق اآللية والشروط أثر إيكون  .و

 في إجراءات تداول وعضوية املشتقات من وقت آلخر. 

 التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.ال تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه  .ز

 نطاق الاملادة الثانية: 

 :اآلتي تنظيم إلى القواعد هذه تهدف، النظامدون اإلخالل بأحكام 

 .املشتقات نظام تداول لى إ والدخول  ،املشتقات عضوية سوق  .أ

 . املسجليناملشتقات متداولي تسجيل  .ب

 .للسوق  املعلومات عناملشتقات سوق  أعضاء إفصاح .ج

 .املدرجةمنتجات املشتقات  فياملشتقات  سوق  أعضاء تداول  .د
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 الثالثة: اإلعفاءاملادة 

 طلب على بناء   القواعد هذه متطلبات من شخص أي إعفاء -الهيئة موافقة على الحصول  عدب - للسوق 

 .السوق  من بمبادرة نفسه أو  الشخص من

 : الحاالت الطارئةالرابعةاملادة 

  :القيام باآلتي عند حدوث أي حالة طارئة للسوق  النظام، بأحكام اإلخالل دون  .أ

 .وقتهاأو تعديل تمديدها أو  هاتقصير ليق أي جلسة تداول أو تع .1

  واحد أو أكثر.مدرج  اتمنتج مشتقفي  التداول  تعليق .2

أو وشيكة الوقوع أو  الفعليةالوقائع  الطارئة الحاالتب قصدي   املادة، هذه أحكام تطبيق ألغراض .ب

 :من اآلتيألي  بالوقوعاملهددة 

 .بشكل كلي أو جزئي نظام املقاصةأو  املشتقات تداول تعطل نظام  .1

 يؤدي أن بشرط ،بشكل كلي أو جزئياملشتقات سوق الخاصة بعضو التقنية املعدات تعطل  .2

 سالمة في يؤثر  أن أو املشتقات  تداول  نظام إلى صحيحة غير  معلومات إرسال إلى العطل ذلك

 .التداول 

بشرط أن يؤدي  ،بشكل كلي أو جزئي السوق و  املشتقات عضو سوق بين  شبكة االتصالتعطل  .3

سالمة  فيأو أن يؤثر املشتقات ذلك العطل إلى إرسال معلومات غير صحيحة إلى نظام تداول 

 .التداول 

مثل الهجمات  نظام املقاصةأو  املشتقات نظام تداول بر ضرااإل إلى أي حدث قد يؤدي  .4

 اإللكترونية.

 .نظام املقاصةأو املشتقات نظام تداول في  يير أو تحديثتغخلل أثناء أي   .5

عدم قدرة مركز أو املشتقات  تداول نظام قدرة السوق على تشغيل  تؤدي إلى عدماألحداث التي  .6

 .واألحداث غير املتوقعة الكوارث الطبيعية بما في ذلك نظام املقاصةعلى تشغيل املقاصة 

  أو عدم دقتها. نظام املقاصة أو املشتقات نظام تداول أي خلل في معالجة البيانات املدخلة في  .7

بشكل  التداول حدوث الحاالت الطارئة، تتخذ السوق جميع التدابير املعقولة لضمان استمرار  عند .ج

 بطريقة التداول  استمرار  العمل على يشمل ذلكو  ،مبشكل مالئمع الحالة التعامل ومنتظم و  عادل

 ومؤقتة. بديلة
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 املادة، هذه من( ب) الفقرة في إليها املشار  الطارئة الحاالتخالف و  النظام، بأحكام اإلخالل دون  .د

 أو  كلي بشكل القواعد هذه أحكام من أي تطبيق تعليق -الهيئة موافقة على الحصول  بعد - للسوق 

ا هااستبدال و أ ،جزئي  .جزئي أو  كلي بشكل التداول  تعليق إلى باإلضافة ،جديدة بأحكام مؤقت 

 املادة هذه أحكام وفق املتخذة بالتدابير املشتقات  سوق  أعضاء إلشعار  املعقول  الجهد السوق  بذلت .ه

 . ممكن وقت أسرع في

وتحدد . في أسرع وقت ممكن الطبيعية إلى حالته التداول السوق تعيد ، العطل سببزوال بعد  .و

 حالته الطبيعية.إلى التداول  الذي تعيد فيهتوقيت ال السوق 

  عمالئه إشعار املشتقات  سوق  عضو  على يجب .ز
 
 أو نظام تداول  األوامر  إدارة نظام تعطل دعن فورا

 .طبيعي بشكل للعمل عودته فور  بذلك وإشعارهم ،املشتقات

 

 املسؤولية حدود: الخامسةاملادة 

وباستثناء الخطأ الجسيم أو  – هذه القواعدالتنفيذية و دون اإلخالل بأحكام النظام ولوائحه  .أ

سوق سائر التي يتكبدها أي من أعضاء ، ال تتحمل السوق أي مسؤولية عن األضرار أو الخ-املتعمد

 أو عمالئهم أو مقدمي املعلومات إذا كان ذلك بسبب مباشر أو غير مباشر من أي من اآلتي: املشتقات 

 خاضعة ألحكام هذه القواعد.ات أي إجراءات أو أوامر أو صفق .1

 املشتقات. تداول استخدام نظام  .2

 التعليق الكلي أو الجزئي أو إلغاء التداول أو إلغاء صفقة معينة أو إغالق السوق. .3

 ممارسة السوق أي .4
 
 .هذه القواعدأحكام من صالحياتها بموجب  ا

 أي عطل في خدمات السوق لسبب خارج عن إرادتها. .5

وباستثناء الخطأ الجسيم أو  – وقواعد السوق  التنفيذية ولوائحه النظامدون اإلخالل بأحكام  .ب

بيانات  أو اكتمال أو توقيت، ال تتحمل السوق أي مسؤولية تجاه أي شخص عن دقة -املتعمد

 
 
 .موقعها اإللكتروني من وقت آلخر فينشر السوق أو أي من املعلومات التي ت

 : اإلفصاح عن املعلوماتالسادسة املادة

  اله املتاحة املعلومات أو  البيانات جميع على تحتوي  بسجالت السوق  تحتفظ .أ
 
 أو  القواعد لهذه وفقا

 وتكون مدة حفظ ،املشتقات سوق  بعضو  التي تتعلق أو  املشتقات سوق  أعضاء أحد اله يقدمها التي

 .األقل على سنوات عشر  السجالت تلك
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بنشاطات  املتعلقة املعلومات تقديم للسوق  يجوز  ال  ،باألنظمة واللوائح ذات العالقة اإلخاللدون  .ب

 لهذه القواعد عضو سوق املشتقا
 
 : اآلتية للجهات إال ت وفقا

معه السوق اتفاقية اتفق الطرفان بموجبها على  تخر أبرمآمقاصة قاصة أو أي مركز املمركز  .1

 في هذه القواعد.سب ما هو مطلوب ومحدد حبتبادل املعلومات 

 ذات العالقة واللوائح ألنظمةا وفق لها يحق أخرى  حكومية جهة أي أو  النقد مؤسسة أو  هيئةال .2

 .معلومات أو  تفاصيل أي طلب أو  استقبال

 .أي تابع للسوق  .3

  -األنظمة واللوائح ذات العالقة وفق - ةملزم السوق  كون ت أخرى  جهات أو  أشخاصأي  .4

 .املعلومات عنم له باإلفصاح

 عضو  بنشاطات املتعلقة املعلومات لهم متقد   أن السوق  وافقت أخرى  جهات أو  أشخاصأي   .5

زودو م -سبيل املثال ال الحصر ىعل –بما في ذلك  ،لهذه القواعد الخاضع املعني سوق املشتقات

 للسوق.أو أي مزودي خدمات خارجيين  املعلومات التكنولوجية

 .مماثلة جهة أي أو  بيانات إيداع مركز أي  .6

 .مالية أوراق تسوية نظام أو  إيداع مركز أي  .7
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 الباب الثاني

 املشتقات عضوية سوق 

 التطبيقو  نطاقال: الفصل األول 

 املشتقات  عضوية سوق : السابعةاملادة 

 على عضوية سوق  الحصول املشتقات  الدخول إلى نظام تداول  في ون الذي يرغب األشخاص على يجب

 .املشتقات

 املشتقات عضوية سوق الحصول على : شروط الثامنةاملادة 

هذه ألغراض ليه فيما بعد ويشار إ - املشتقات سوق الحصول على عضوية  في يرغب منيجب على 

 :اآلتيةستيفاء الشروط ا -" الطلب ممقد  “بـ القواعد 

 من  أن .أ
 
 :ن اآلتيينياملتطلبيستوفي واحدا

  كون أن ي .1
 
ا شخصا  .التعامل في ممارسة أعمال الهيئة من له مرخص 

 شخص الهيئة تحددهأن  .2
 
 .املالية األوراق أعمال الئحة وفق" مستثنى" ا

له رخص املعضو غير الأبرم اتفاقية باملقاصة  له عضو غير مرخص أو  ،أن يكون عضو مقاصة  .ب

 ألحكام قواعد مركز مقاصة األوراق املالية. ،قاصة مع عضو املقاصة العامبامل
 
 وفقا

املحددة من  األعمال استمراريةمتطلبات و  ،واألمنية ،والفنية التقنية، فر لديه املتطلباتاتتو أن  .ج

املشتقات تداول  نظامواملحافظة على سالمة املشتقات تداول بنظام  ربطهإمكانية لضمان السوق 

 وقواعد السوق النظام ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع  األوامر  تمرير و تسلم  وضمان، وكفاءته

  .ذات العالقة واألنظمة واللوائح

 واملراجعة الداخلية املخاطر  بإدارة ترتبط ومحدثة بشكل دائم وفاعلة قوية أنظمة لديه تكون أن  .د

 .املعلومات وتقنية الداخلية

 يتوافر لديه موظفون مؤهلون يتمتعون بالخبرة واملعرفة والكفاءة والتدريب أن  .ه
 
ن الكاف بما يمك

 .هذه القواعداملنصوص عليها في  تطلباتامل بجميع اللتزاما مقدم الطلب من

 .من هذه القواعد نوالعشريالثالثة املادة م احكأاملقرر بموجب الي امل يدفع املقابل أن  .و
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 وتوافق عليه الهيئة. السوق  تقترحهشرط آخر لتزام بأي اال .ز

 

 تجاه السوق وصالحيات املشتقات  عضوية سوق الحصول على طلب  : إجراءاتالتاسعةاملادة 

 الطلب

لسوق إلى ا كتابي طلب تقديماملشتقات سوق  عضويةالذي يرغب في  م الطلبيجب على مقد   .أ

 .لهذا الغرض حدده السوق تالذي  وفق النموذجلحصول على العضوية ل

مدى لتحديد الطلب السوق تدرس من هذه املادة، في الفقرة )أ(  املشار إليهالطلب تسلم  عند .ب

 من هذه القواعد.الثامنة نصوص عليها في املادة امل الشروطم الطلب مقد   استيفاء

عضو التزام إجراء الدراسة املشار إليها في الفقرة )ب( من هذه املادة، ولغرض التحقق من لغرض  .ج

 ، للسوق بشكل مستمر من هذه القواعدالثامنة الشروط املنصوص عليها في املادة باملشتقات سوق 

 :القيام باآلتي

  راهتإجراء أي استقصاء  .1
 
 .مناسبا

أي عن لإلجابة أمام السوق  ممثليهمأو  (املشتقات أو عضو سوق ) م الطلبمقد  طلب حضور  .2

 .سوق املشتقات يةبطلب عضو عالقة أن لها السوق  مسألة ترى شرح أي  ، أو استفسار

 ى ر ت معلومات إضافيةأي  ممثليهمأو  (املشتقات عضو سوق أو )م الطلب مقد  طلب تقديم   .3

 .طلبهاأيام من تاريخ ( 10) خاللضرورتها السوق 

 مع الهيئة في أي وقت.التنسيق  .4

 .(املشتقات عضو سوق أو ) م الطلبقدمة من مقد  املعلومات املالتأكد من صحة  .5

حيثما  - أو أي طرف ثالث أي التزام أو طلب (املشتقات أو عضو سوق )م الطلب إذا لم ينفذ مقد   .د

للسوق من هذه املادة، ف( من الفقرة )ج( 3)( و2و)( 1الفقرات الفرعية )أحكام بموجب  -ينطبق

املادة املنصوص عليها في شروط لل غير مستوٍف  (املشتقات أو عضو سوق )م الطلب مقد   اعتبار 

 . من هذه القواعدالثامنة 

 مقدم الطلب السوق  ر تشعِ  .ه
 
 وتتخذ السوق ، عند تسلمها جميع املعلومات واملستندات املطلوبةكتابيا

 ) 30(خالل مدة أقصاها 
 
 :اآلتية القرارات أحد يوما

 م الطلب مقد   كانإذا  .1
 
باملوافقة القرار يكون  ،من هذه القواعدالثامنة شروط املادة  مستوفيا

 أي إلى باإلضافة القواعد، هذه من ةعشر الحادية  املادة في الواردة للشروط استيفائهشرط 

  السوق  تراه قيد أو  شرط
 
 .مناسبا
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 .الرفض أسباب مع بيان الطلب رفض .2

 عضوية سوق املشتقات طلبتسلم إما من تاريخ ليها في الفقرة )ه( من هذه املادة املدة املشار إتبدأ  .و

، أو 
 
الفقرات أحكام طلوبة بموجب املضافية اإل علومات جميع املتسلم من تاريخ  -حيثما ينطبق -كامال

 ( من الفقرة )ج( من هذه املادة.3)( و2و)( 1الفرعية )

  بذلك إشعارهفعليها  ،املشتقات سوق م الطلب عضوية السوق منح مقد   تإذا قرر  .ز
 
 أحكام وفق كتابيا

 .( من الفقرة )ه( من هذه املادة1الفقرة الفرعية )

( من الفقرة 2الفرعية )لفقرة أحكام ا وفقعضوية سوق املشتقات  طلبرفض  السوق  تإذا قرر  .ح

شعِ  فعليها أن ،)ه( من هذه املادة
 
  بذلك طلبالم مقد   ر ت

 
 .كتابيا

اع: صالعاشرةاملادة 
ّ
 السوق  ن

ا والتي تحدده -حيثما ينطبق-االلتزام بمتطلبات صناعة السوق سوق املشتقات يجب على أعضاء 

 . السوق وتوافق عليها الهيئة

 املشتقات  عضوية سوق بالحصول على شعار على اإل  ةاملترتبر اثاآل: ةعشر الحادية املادة 

 بموجب تسلم ال يجوز ملقدم الطلب الذي  اإلشعار،تضمنه مع مراعاة أي شرط أو قيد  .أ
 
إشعارا

إال بعد  املشتقات عضو سوق ك التصرفمن هذه القواعد التاسعة ( من املادة زالفقرة )أحكام 

 :باآلتيااللتزام 

 حدده السوق.تالذي لنموذج امع السوق وفق سوق املشتقات تفاقية عضوية توقيع ا .1

 السوق. تحددهاالتي واملتطلبات إلرشادات اوفق االعتماد إكمال إجراءات  .2

 من هذه القواعد.ن والعشريالثالثة املادة م احكأفع املقابل املالي املقرر بموجب د .3

 السوق تقوم املنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه املادة، تطلبات املم الطلب عند استيفاء مقد   .ب

 باآلتي:

  الطلب ممقد   اعتماد .1
 
  .املشتقات تداول  بنظام ربطهب والسماحلسوق املشتقات  عضوا

 تتجاوز  ال  مدة خالل التداول  في البدء املشتقات سوق  لعضو  بموجبه يمكن الذي التاريخ ديتحد .2

 .أيام (10)
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 املشتقات أعضاء سوق  مسؤوليات: الفصل الثاني

 املشتقات  : املتطلبات التقنية ألعضاء سوق ةعشر الثانية املادة 

تصال رتباط وااللال ناسبة املتقنية العدات امل تجهيز مسؤولية وحده  املشتقات سوق  عضو على تقع  .أ

 .املشتقات بنظام تداول 

الحصول على دون به  الخاص األوامر  إدارة تحديث نظامتعديل أو املشتقات ضو سوق ال يجوز لع .ب

 السوق.من  كتابية موافقة

  .االعتماد إلجراءاتاملشتقات  سوق  عضو الخاصة ب التقنية املعدات عتخض أن يجب .ج

 واإلجراءات واملعايير  الختباراتاوفق لعضو سوق املشتقات  املعدات التقنية اعتماد إجراءات تمت .د

 . السوق  تحددها التي والتقنية فنيةال

تحدده  ماوفق  التقنية معداته سالمةفي جميع األوقات التأكد من املشتقات على عضو سوق  يجب .ه

 .السوق 

  حسب ماب - للسوق  .و
 
املستخدمة  تقنيةال عداتملعلى اإضافية اعتماد إجراءات  وضع -تراه مناسبا

 .املشتقات عضو سوق أي من قبل 

 املشتقات  أعضاء سوق التزامات : عشرة الثالثةاملادة 

 :باآلتيااللتزام  -في جميع األوقات - املشتقات أعضاء سوق  يجب على

 مركز املقاصة أو  السوق  أو  الهيئة نع صادرةوأي تعليمات  قواعد السوق النظام ولوائحه التنفيذية و  .أ

 .ذات العالقةواللوائح جميع األنظمة و 

 .املشتقات عضو سوق على نشاطات  الهيئة أو السوق قيد تفرضه أو شرط أي  .ب

 .سوق املشتقات تفاقية عضويةفي اعليه منصوص متطلب أي  .ج

 .هذه القواعد منالثامنة املادة  املنصوص عليها فياملشتقات  سوق  عضويةشروط  .د

 على األقل.اثنين  مشتقات مسجلينمتداولي املشتقات لدى عضو سوق أن يكون   .ه

التي يقدمها بالخدمات  املتعلقة املهمة املعلومات لجميع داخلي وخارجي احتياطي خنس   نظام توفير  .و

 .عضو سوق املشتقات
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 للمعلومات: تقديم أعضاء سوق املشتقات ةعشر  الرابعة املادة

 يجب، األنظمة واللوائح ذات العالقةوقواعد السوق و  بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية اإلخاللدون 

  السوق  تحددها التي الزمنية الفترة خالل – ميقد   أن املشتقات سوق  عضو  كل على
 
 – التقديره وفقا

 طلبهات قد عمالئهب أو  به تتعلق أخرى  معلومات أي أو  الحسابات أو  البيانات أو  الدفاتر  أو  السجالت جميع

 املشتقات سوق  عضو  على يجب التي املعلومات – الحصر  ال  املثال سبيل على – ذلك في بما السوق،

 . القواعد هذه من عشرة السادسةأحكام املادة  بموجب حفظها

 اإلشعارات املقدمة من عضو سوق املشتقاتعشرة:  الخامسةاملادة 

ا املشتقات سوق يجب على أعضاء  .أ  إشعار السوق فور 
 
 في أي من الحاالت اآلتية: كتابيا

 . قواعد السوق  بأي مخالفة، أو أي حدث يؤدي أو قد يؤدي إلى مخالفة العلم .1

أو أي أمر متعلق بالحماية  املعدات التقنيةأي خلل تقني أو فني في وجود في العلم أو الشك  .2

أو تنفيذ  ،، أو استقبال األوامراملشتقات تداول سالمة الربط مع نظام  في التأثير من شأنه 

 . املشتقات تداول نظام  الصفقات من خالل

تقرير يوضح بتزويد السوق  -( أيام3خالل مدة ال تتجاوز ) - املشتقات سوق عضو يجب على   .ب

تخذ ملعالجة الحاالت التي أشعر السوق بشأنها وفق اإلجراءات 
 
لفقرة )أ( أحكام ااملتخذة أو التي ست

 .باإلضافة إلى املدد املقررة لهذه اإلجراءات -حيثما ينطبق -من هذه املادة 

  السوق  ار شعإاملشتقات  سوق  أعضاء على يجب .ج
 
 :اآلتي من أي عنكتابيا

  .املشتقات سوق قدمة إلى السوق بشأن طلب عضوية أي تغيير في املعلومات امل .1

استيفائه متطلبات  فيؤثر ي نشاطاته يمكن أنأو  املشتقاتسوق أي تغيير في أعمال عضو  .2

وإجراءات تداول وعضوية  هذه القواعدأحكام أو تأديته التزاماته وفق املشتقات سوق ية عضو 

 .املشتقات

 سوق املشتقاتمتطلبات عضوية املشتقات سوق استيفاء عضو في شأنها أن تؤثر أي واقعة من  .3

أو استمرارية أعماله، أو تؤثر املشتقات سوق و معايير تقنية املعلومات لعضو أو املعايير األمنية أ

، بما في املشتقات تداول هذه القواعد أو على ربطه بنظام أحكام استيفائه اللتزاماته بموجب  في

 :اآلتي -دون حصر -ذلك 

 عطل في املعدات التقنية الخاصة به.أي  .أ

 نظام إدارة األوامر الخاص به. في تغيير أو تحديثأي  .ب
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 شخص أي أو  تابعيه أو  سوق املشتقات بعضو  يتعلق آخر  تغيير  أو  ظرف أو  مسألة أو  حدثأي  .4

 تصبح أن عليه ويترتب بوقوعه اإشعاره معقولة بصورة تتوقع السوق  عنه نيابة يتصرف آخر 

 ألي منسوخة أو  مكتملة غير  أو  دقيقة غير  السوق  إلى املشتقاتسوق  عضو  مهاقد   معلومات أي

 ملتطلبات سوق املشتقات عضو  استيفاء في جوهري  تأثير  عليه يترتب أو  األسباب، من سبب

 هذه القواعد. بموجب التزاماته أداء أو  سوق املشتقات عضوية

( ج) الفقرة في شار إليهاامل واقعةال أو  تغيير ال بحدوث مسبق علم على املشتقات سوق عضو  كان إذا .د

 ( 30) قبل السوق  إخطار  عليه فيجب املادة، هذه من
 
 لحدوث املتوقع التاريخ من األقل على يوما

 .الواقعة أو  التغيير 

االلتزام بمتطلبات الفقرة )د( من هذه املادة لعدم علمه بحدوث املشتقات سوق تمكن عضو ي لم إذا  .ه

 -حيثما ينطبق -أو  الواقعة أو  التغيير  تاريخب علمه فور  السوق  إشعار  عليه فيجب ،التغير أو الواقعة

 .التاريخ املتوقع لحدوثها

 بذلك الهيئة إشعار  على السوق  يجب املادة، هذه من( أ) الفقرة في الوارد اإلشعار  السوق  تسلم عند .و

 عن باإلفصاح اإلشعار  مقد   الذياملشتقات  سوق  عضو  إلزام -تراه ما حسبب - وللسوق  تأخر، دون 

 .كليهما أو  الجمهور  أو  لعمالئه محتواه

 دون  بذلك الهيئة إشعار عليها  يجب املادة، هذه من( ب) الفقرة في الوارد التقرير  السوق  تسلم عند .ز

 .تأخر

 حفظ السجالت: ةعشر  السادسة املادة

 لجميع ثاملحد   السجل من بنسخة األوقات جميع في االحتفاظ املشتقات سوق  عضو  كل على يجب .أ

 فيما أو  السوق  إلى مهايقد   التي املعلومات من غيرها أو  املواد أو  الحسابات أو  البيانات أو  الدفاتر 

 هذه ملتتش أن يجبو  ،سنوات عشر  عن تقل ال  دةم شتقاتامل سوق  عضو  بنشاطات يتعلق

  :اآلتي على السجالت

الى نظام تداول املشتقات  مدخلة وأي رسائل، أو التعليمات األوامر جميع عن ماتمعلو   .1

تعليمات ي أ -على سبيل املثال ال الحصر –، بما في ذلك املشتقات عضو سوق من قبل 

 متداول وهوية  ،معلومات توقيت اإلدخالو  ،بتعديل وتعطيل وإلغاء األوامر تتعلق

  املشتقات املسجل املسؤول عن اإلدخال. 
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من قبل عضو  مدخلةاملشتقات املدرجة  منتجاتمتعلقة ب صفقات أي عن معلومات .2

 . صفقةومعلومات حول وقت تنفيذ كل  ،سوق املشتقات

 عن عميل. ن و كالعميل في حال  بهويةمتعلقة  معلومات .3
 
 عضو سوق املشتقات يعمل نيابة

 في بما) مطالبة أو  قضائية دعوى  بأي يتعلق سوق املشتقات عضو  به يحتفظ الذي السجل كان إذا .ب

 سوق املشتقات عضو  على يجبف جارية، تحقيقات أي أو ( برفعها مهدد أو  مرفوعة دعوى  أي ذلك

 .التحقيق أو  املطالبة أو  القضائية الدعوى  تلك انتهاء حين إلى السجل بذلك االحتفاظ

 

 املسجلون  متداولو املشتقات :الفصل الثالث

 : أحكام عامةعشرةالسابعة املادة 

إال إذا كان متداول  ألغراض نشاطات التداول ال يمكن ألي شخص الدخول إلى نظام تداول املشتقات  .أ

 مشتقات م
 
 .سجال

 إلى دخول الصالحية على لحصول بااملخولين  األشخاص تسجيلعلى أعضاء سوق املشتقات  يجب .ب

 
 
 عشرة الثامنة املادةفي هو محدد  ماعن أعضاء سوق املشتقات وفق  نظام تداول املشتقات نيابة

 .  القواعدمن هذه 

 املسجل متداول املشتقات يكون  .ج
 
يكون و ، وعمالئهاملشتقات  عضو سوق  تداول عن نشاطات  مسؤوال

 املشتقات عضو سوق 
 
 .لديه متداولي املشتقات املسجلينعن اإلشراف على نشاطات  مسؤوال

 واألنظمةوقواعد السوق  التنفيذية املسجل االلتزام بالنظام ولوائحه متداول املشتقاتيجب على  .د

 .األوقات جميع في املشتقات سوق إلى عضو سوق لاعن  صادرة تعليماتوأي  واللوائح ذات العالقة

  يلغى .ه
 
 ذي املشتقاتعضو سوق  عضوية إلغاءاملسجل في حال  املشتقات تداول متسجيل تلقائيا

  ،العالقة
 
  املسجل متداول املشتقاتق تسجيل ويعل

 
في حال تعليق عضوية عضو سوق  تلقائيا

  العالقة. ذياملشتقات 

النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق، يكون  أحكامباملسؤوليات الناشئة وفق دون اإلخالل  .و

 املشتقات عضو سوق 
 
 املسجلين متداوليه تصرفاتبشكل كامل عن تجاه السوق و  مسؤوال
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األوامر واملراسالت  ويشمل ذلك ،من وقت آلخر عنهنيابة  شخص آخر يتصرفوأي  ،باملشتقات

  .املشتقاتعضو سوق ل التقنيةاملعدات  من خالل املرسلة

  املسجلين متداولي املشتقاتشروط : عشرةالثامنة  املادة

 على أي شخص يرغب في أن يكون  يجب
 
 : الشروط اآلتية استيفاء متداول مشتقات مسجال

. .أ
 
 أن يكون سعوديا

  .ب
 
 العالقة.ذات  اللوائح التنفيذيةواجبة التسجيل وفق ة فلتأدية وظي لدى الهيئة أن يكون مسجال

 التسجيل : طلبالتاسعة عشرةاملادة 

 الذي تحدده السوق.النموذج وفق املشتقات املسجل  متداول م طلب تسجيل يجب تقدي .أ

عضو سوق  يتقدم فيه الذينفسه في الوقت  املسجل متداول املشتقاتطلب تسجيل تقديم  يجوز  .ب

  العضوية. الحصول على  بعد وقت أي في أو ،املشتقات سوق بطلب الحصول على عضوية املشتقات 

 بمعلومات تعريفاملسجل  متداول املشتقات السوق  تزود على الطلب، في حال موافقة السوق  .ج

  ستخدمامل
 
 .املشتقات تداول ليتمكن من الدخول إلى نظام  ؛كتابيا

 إلغاء التسجيل :العشرون املادة

  إشعار السوق املشتقات على عضو سوق  يجب .أ
 
  كتابيا

 
 املسجلاملشتقات متداول عند توقف فورا

وتلغي ، املشتقات عضو سوق ب عالقتهعند انتهاء أو  املسجل متداول املشتقات وظيفة أداء عن

 .الفقرة هذه في الوارد اإلشعار  على حصولها فور  املسجل متداول املشتقات تسجيل السوق 

 من أحكام النظام خالف  إذاسجل امل متداول املشتقات تسجيلإلغاء  للسوق  .ب
 
 لوائحه و أأيا

األنظمة واللوائح أو  في حال عدم االلتزام بمتطلبات هذه القواعد، أو السوق  قواعد أو  التنفيذية

 .ذات العالقة

  التأكداملشتقات  سوق  عضو  على يجب سجل،امل متداول املشتقات تسجيل إلغاءعند  .ج
 
من  فورا

 .املشتقات تداول  نظام إلىالدخول  عن توقف ذلك الشخص
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  هاوإلغاؤ  سوق املشتقاتعضو  تعليق عضوية: الرابعالفصل 

 سوق املشتقات عضو  : تعليق عضويةوالعشرونالحادية املادة 

 التعليق فيها يكون  التي الحاالت فياملشتقات سوق  عضوية عضو تعليق  -هاوفق تقدير – للسوق  .أ

ا الفوري  :اآلتية الحاالت في وذلك ،املشتقات تداول  نظام سالمة على للحفاظ ضروري 

د   .1   إذا لم َيع 
 
  مستوفيا

 
، بما في من هذه القواعد عضوية سوق املشتقاتمتطلبات من أيا

 .في الباب الثاني من هذه القواعدالواردة ات املتطلب -على سبيل املثال ال الحصر –ذلك 

 املشتقات تداول بنظام  ربطهسالمة  في شأنه التأثير  التقنية من همعدات في إذا حدث خلل .2

 الصفقات التي تتم من خالله. فيأو 

 يشكل املشتقات  تداول بنظام  هربط ستمرار اإذا كان  .3
 
صالح مسالمة السوق أو ل تهديدا

 املستثمرين.

 .املقاصة الخاصة بعضو سوق املشتقات ةعضوي لقتع  إذا  .4

عمليات لقت عضوية املقاصة الخاصة بعضو املقاصة الذي يتم من خالله مقاصة إذا ع   .5

 عضو سوق املشتقات.

 تعليقللسوق مع مراعاة ما تضمنته الفقرة )ج( من هذه املادة، دون اإلخالل بأحكام النظام و  .ب

 :تيناآلتي لتينحاالأي من  فياملشتقات عضو سوق  عضوية

 .وق املشتقاتس أو اتفاقية عضوية هذه القواعد بأحكاماملشتقات عضو سوق  عدم التزام .1

 .للسوق  مستحق مالي مقابل أياملشتقات عضو سوق  عدم تسديد .2

  السوق تطلب ، في الفقرة )ب( من هذه املادة الحاالت الواردةأي من  تحققعند  .ج
 
 افور علمه كتابيا

لتعامل ل -السوق توافق عليه  -زمني مناسب جدول  وتحديد، الحالةشرح املشتقات عضو سوق من 

الزمني املذكور،  جدول ال خالل التعامل مع الحالةمن املشتقات سوق  عضو يتمكن  وإذا لم .هامع

 .عضويتهللسوق تعليق 

 الفقرتين )أ( أو )ب( من هذه املادةأحكام بموجب املشتقات عند تعليق عضوية عضو سوق  .د
 
ر شعِ ، ت

.
 
 السوق الهيئة بذلك فورا



 

17 
 

)أ(  الفقرتينأحكام املطبق بموجب  يتقدم إلى السوق بطلب رفع التعليقأن املشتقات عضو سوق ل .ه

دراسة عد بو  -وفق تقديرها –، وللسوق ما يفيد زوال سبب التعليقتقديم مع من هذه املادة  أو )ب(

 .من عدمهالطلب أن تقرر رفع التعليق 

 من هذه املادة (هالفقرة )م احكأبموجب املشتقات عند رفع تعليق عضوية عضو سوق  .و
 
ر شعِ ، ت

.
 
 السوق الهيئة بذلك فورا

  .ز
 
عل

 
 املشتقات  عضو سوق عضوية لسوق اق ت

 
 ذلك.بإذا أصدرت الهيئة تعليمات  فورا

رفع ت من هذه املادة،( ز)لفقرة أحكام االهيئة وفق ن عصادرة  عليماتتعلى  ء  بناإذا كان التعليق  .ح

 -الهيئة  يتقدم إلىأن املشتقات سوق لعضو و  الهيئة تعليمات بذلك.عند إصدار التعليق السوق 

 اسةدر وللهيئة بعد  ،ما يفيد زوال سبب التعليقتقديم مع رفع التعليق  بطلب -من خالل السوق 

 .من عدمهإصدار التعليمات للسوق برفع التعليق  الطلب

  .ط
 
  املشتقات سوق  عضو  السوق  ر شعِ ت

 
مع بيان  املادة هذهأحكام  وفق صادر  تعليق أي عن كتابيا

 .أسباب التعليق

  عمالئه إشعار املشتقات  سوق  عضو  على يجب .ي
 
  تسلمه فور  عضويته بتعليق كتابيا

 
 بتعليق إشعارا

 .السوق  من عضويته

 بأي االلتزام أو  إجراء أي اتخاذاملشتقات  سوق  عضو  من أن تطلبأي إجراء أو  اتخاذ للسوق  .ك

 .عمالئه مصلحة أو  السوق  في عضويته تعليقعدم التأثير السلبي من  من للتأكد ؛متطلب

 خدمةتقديم أي املشتقات عضو سوق  حظر علىي   ،( من هذه املادةكما تضمنته الفقرة ) مع مراعاة .ل

أن له صالحية ألي شخص ر ظهِ ، أو أن ي  عضويتهعضويته في السوق خالل مدة تعليق مرتبطة ب

 . الخدمة مثل هذهتقديم 

 الثالثةمستحقة وفق املادة متراكمة و  وعموالت مالي مقابل أي دفع املشتقات سوق  عضو  على .م

 تكون مستحقة خالل فترة التعليق.   القواعد هذه من رينوالعش

 عضو سوق املشتقات ويةعض لغاءإ: والعشرونالثانية املادة 

املشتقات  تداول بنظام  وإنهاء ربطهشتقات امل عضوية عضو سوق  إلغاء -بناء  على تقديرها -للسوق  .أ

 :اآلتيةفي الحاالت 
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 أو اتفاقية عضوية سوق املشتقات. بأحكام هذه القواعدعدم التزام عضو سوق املشتقات  .1

 نيوالعشر الحادية املادة أحكام بموجب املشتقات  ة عضو سوق عضويتعليق ستمر اإذا  .2

  .التعليقاألسباب التي أدت إلى زوال دون  أشهر  (6)دة ممن هذه القواعد 

 (12) عنال تقل  دةماملشتقات تداول نظام ل أمر أي املشتقات عضو سوق  يمرر إذا لم  .3

.
 
 شهرا

 إذا ألغيت عضوية املقاصة الخاصة بعضو سوق املشتقات )حيثما ينطبق(. .4

 املشتقات م عضو سوق إذا قد   .5
 
ه الذي تعد  لنموذج الغاء عضويته وفق بإلى السوق إطلبا

يؤثر سإلغاء العضوية رأت أن رفض الطلب إذا  -على تقديرها ناء  ب -وللسوق  لذلك. السوق 

 
 
 .السوق اآلخرين أو  املشتقات أو أعضاء سوق  عمالئهمصلحة  فيسلبا

 إذااملشتقات  تداول بنظام  ربطه وإنهاءاملشتقات  عضوية عضو سوق  إلغاءيجب على السوق  .ب

 . ذلكبتعليمات الهيئة  أصدرت

 من هذه املادة أحكام الفقرة )أ(بموجب املشتقات عضوية عضو سوق إلغاء عند  .ج
 
ر السوق شعِ ، ت

. الهيئة بذلك
 
 فورا

  هار شعإفعليها  ،املشتقاتعضوية أحد أعضاء سوق  إلغاءالسوق إذا قررت  .د
 
بيان  مع بذلك كتابيا

 .أسباب اإللغاء

  تلقيه عند - املشتقات عضو سوق  يلتزم .ه
 
  عمالئه إشعار ب -من السوق  عضويته بإلغاءإشعارا

 
 كتابيا

 أو املشتقات تداول من خالل نظام  أمر تنفيذ أي من  على عدم تمكنهمع التأكيد  بذلكعلى الفور 

 .املشتقات سوق عضو بعضوية متعلقة خدمة تقديم أي 

 بأي االلتزام أو إجراء  أي اتخاذاملشتقات  سوق  عضو  من أن تطلبأي إجراء أو  اتخاذ للسوق   .و

 .املستثمرين مصالح أو  السوق  في العضويةإلغاء عدم التأثير السلبي من  من للتأكد متطلب
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 والعموالت املقابل املالي: الخامسالفصل 

 والعموالت : املقابل املاليوالعشرونالثالثة املادة 

بموجب للسوق  مستحقة عموالت أو  دفع أي مقابل مالي املشتقات وعضو سوق طلب الم يجب على مقد  

 السوق وتوافق عليه الهيئة. تحدده وفق ما هذه القواعد 
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 الباب الثالث

 املشتقات  نظام تداول 

 

  املشتقات تداول لى نظام إخول : الدوالعشرونالرابعة  املادة

لى نظام إالدخول املشتقات سوق  ألعضاءمن هذه القواعد،  نيوالثالث الرابعةاملادة  دون اإلخالل بأحكام

آخر  وأي متطلب هذه القواعدأحكام وفق  فقط، وذلك املسجلين متداوليهم من خاللاملشتقات  تداول 

 .وقت آلخر منالسوق  تحدده

 املدرج املشتقات منتج مواصفات: والعشرون الخامسة املادة

إصدارها  عند هذه القواعد ملتزمة بأحكاممنتجات املشتقات املدرجة  جميع أن   من تتأكد السوق  .أ

 اآلتية: املدرج املشتقات منتجمتطلبات  -حصر دون  - ذلك ويشمل ،وبشكل مستمر

 :اآلتية املعايير  مستوفية أساسيةأصول تحتوي منتجات املشتقات املدرجة على أن  .1

 أوراق األصلكون في حال  (أ
 
في منصة يجب أن تكون تلك األوراق املالية مدرجة ، مالية ا

 تداول منظمة.

 مالية األصلكون في حال   (ب
 
ذا سيولة كافية وأن تكون  األصلكون يجب أن ي ،ليس أوراقا

 .اإللكتروني السوق موقع في ذات العالقة متاحة معلومات التسعير لألصول 

ذات املعايير املؤشرات أو د يجب تحدي ،معاييرمؤشرات أو األساس ي األصل تضمن يعندما  (ج

تكون خاضعة إلطار عمل مناسب للحوكمة أن و  ودقيقة،وموثوقة  واضحةبطرق العالقة 

 .والرقابة

 واضحاملشتقات املدرج أن يكون منتج  .2
 
 ومتاح ا

 
 .موقع السوق اإللكترونيفي ا

 السوق منتجات املشتقات املدرجة للتداول ألعضاء سوق املشتقات. تتيح .ب

 مواصفات منتج املشتقات املدرج. العتمادالتزاماتها  جميعالسوق  تستوفي .ج

 .الهيئة من إشعار عدم ممانعةتلقيها مواصفات منتج املشتقات املدرج بعد  السوق تعتمد  .د

 .املشتقات في إجراءات تداول وعضويةاملحددة  منتجات املشتقات املدرجةالسوق مواصفات  تنشر  .ه
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ملنتج للسوق تعليق أو تقييد التداول ، ةسوق منظم ىألغراض حماية املستثمرين والحفاظ عل .و

 .املشتقات املدرج

 الهيئة.  من بعد تلقيها إشعار عدم ممانعةللسوق إلغاء أو تعديل مواصفات منتج املشتقات املدرج   .ز

 الهامش متطلبات: والعشرونالسادسة املادة 

تكون املدفوعات على أن و  ،يجب على عضو سوق املشتقات أن يطلب من عمالئه مدفوعات الهامش .أ

ملركز املقاصة وفق قواعد مركز مقاصة األوراق  ما سيدفعه عضو سوق املشتقاتمع األقل متساوية 

 عضو  إذا كان عضو سوق املشتقاتو  .املالية
 
لى عضو إدفع املبلغ في   ،باملقاصة له غير مرخص ا

 .ذي العالقة املقاصة العام

التداول في منتجات املشتقات املدرجة ألي عميل ما لم  من عضو سوق املشتقات تمنعن أ للسوق  .ب

في  حددهو م التغطية متطلبات الهامش كم كافية من العميلعضو سوق املشتقات ضمانات  يتلق  

 هذه املادة.

الوفاء و ئهم على تلبية متطلبات الهامش عمال ةقدرتهم وقدر  أعضاء سوق املشتقات مراقبة يجب على .ج

 .بمنتجات املشتقات املدرجة متعلقة ماليةبأي التزامات 

تغطية اإلخالل بأحكام الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من هذه املادة، يجوز لعضو سوق املشتقات دون  .د

 عمالئه.لالهامش  متطلبات

 

 التداول  اتجلس: والعشرونالسابعة املادة 

 ومن  العمل الرسميةأيام  خاللالتداول في السوق  يكون  .أ
 
حسب بخالل جلسات تداول محددة مسبقا

ن   ما هو مبي 
 
 السوق من وقت آلخر.تعلن عنه و  املشتقات تداول وعضوية إجراءاتفي  تفصيال

سعر اإلغالق  حسابو  تداول  جلساتو  االفتتاح سعر  سابح تداول على يومحتوي كل ييجب أن  .ب

 . املشتقات في إجراءات تداول وعضويةكما هو محدد منتجات املشتقات املدرجة لكل 

 إجراءات في حسب املحددب الصيانة ألغراض معينة مشتقات مدرجة اتمنتجللسوق تعليق تداول  .ج

 .املشتقات وعضوية تداول 
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  منتجات املشتقات املدرجة: تسعير والعشرونالثامنة  املادة

وسعر اإلغالق اليومي  التداول  سعر سعر االفتتاح و ونشر  في تحديدالطريقة املستخدمة تحدد السوق  .أ

 .املشتقات إجراءات تداول وعضويةفي  ذات العالقة منتجات املشتقات املدرجة لكل

 .املشتقات إجراءات تداول وعضويةفي  مدرج اتمنتج مشتقكل لسعر ال وحدة تغير تحدد السوق  .ب

 األوامر  تمرير  :التاسعة والعشرون املادة

كما  متطلبات األوامر  واستيفاءاملشتقات األوامر من خالل أعضاء سوق  تمرير بيكون نشاط التداول  .أ

  .املشتقات وعضويةتداول  إجراءاتفي هي محددة 

سطة القناة املخصصة االتحقق من إدخال األمر بو  أي أمر  تمرير قبل املشتقات يجب على عضو سوق  .ب

 .املشتقات في إجراءات تداول وعضويةكما هو محدد التي تتناسب مع غرضه 

  :أمريمرر أي أن املشتقات ال يجوز لعضو سوق  .ج

ذات  األنظمة واللوائح و أ قواعد السوق  و أ التنفيذية أو لوائحهالنظام  ألحكام مخالف .1

 .العالقة

 في إجراءات تداول وعضوية الواردةو  املحددة من قبل السوق للمتطلبات  مستوٍف غير  .2

 .املشتقات

( جلضمان االلتزام بالفقرة ) ةسياسات وإجراءات مكتوباملشتقات يجب أن يكون لدى عضو سوق  .د

 .من هذه املادة

 عن أي أمر املشتقات يبقى عضو سوق  .ه
 
 .املشتقات تداول إلى نظام  هيمرر مسؤوال

 األوامر تنفيذ: الثالثون  املادة

  األوامر  ذتنف   .أ
 
 أو جزئيا

 
 املشتقات  في نظام تداول  كليا

 
 أو جزئيا

 
 صفقةوتكون ال. عند تطابق األوامر كليا

ذوي  املشتقات ألعضاء سوق  الصفقة يتم تأكيدتنفيذها. و عند وغير قابلة لإللغاء مة ملزِ  الناتجة

تعامل  ،املشتقات بعد تنفيذها في نظام تداول  العالقة قواعد مركز أحكام معها بعد ذلك وفق وي 

 منفذ طابقاملغير  جزء األمر  عد  ي  وال  .مقاصة األوراق املالية
 
  .إلغاؤهأو ه ، وبذلك يمكن تعديلا

  .ب
 
 .املشتقات مبين في إجراءات تداول وعضوية السعر والوقت كما هو وفق أولوية األوامر  السوق  قطابِ ت
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 واإللغاء التعطيلو  التعديل: والثالثون  الحادية املادة

تكون هذه  ال و  ،أمرأو إلغاء  تعطيل أو  تعديللاملشتقات نظام تداول  تعليمات في تمرير يجوز  .أ

كما هو  العالقةقبل تنفيذ األمر ذي املشتقات  في نظام تداول  تمريرهاإال في حال  التعليمات سارية

 . املشتقات محدد في إجراءات تداول وعضوية

إجراءات في  واردكما هو  والسعر  الوقت في األولوية قواعدتطبيق  فيأثر ألمر ا تعطيلأو  تعديلليكون  .ب

 .املشتقات وعضوية تداول 

 للمراكز اململوكةالحد األعلى : والثالثون  الثانية املادة

 وكةاملراكز اململاإلجمالية أو صافي للمراكز اململوكة حديد الحد األعلى ت -وفق تقديرها -للسوق  .أ

به من قبل عضو حتفظ م مدرج مشتقات منتجقصيرة األجل في أي املراكز اململوكة القصيرة أو صافي 

 ، وقد يكون ذلك محددألحد عمالئه( مأكان لحسابه الشخص ي أسوق املشتقات )سواء 
 
في  ا

 مواصفات منتج املشتقات املدرج.

 في هذه املادة  للمراكز اململوكةحساب الحد األعلى  طريقةن تكون أيجب  .ب
 
تداول  إلجراءاتوفقا

 شتقات.املوعضوية 

 .للمراكز اململوكةفي صفقة قد تؤدي إلى تجاوز الحد األعلى  يجوز ألعضاء سوق املشتقات الدخول ال  .ج

تداول في منتجات للأو تعديله  ملركزه اململوكتوجيه عضو سوق املشتقات بتقليل الحد األعلى  للسوق  .د

 ان األداء السليم للسوق.ضم إجراءاتمن تعتبرها السوق و  بهاملشتقات املدرجة الخاصة 

تجاوز الحد  ينتج عنهام عضو سوق املشتقات بتمرير أمر لتداول منتج املشتقات املدرج يفي حال ق .ه

للسوق تعليق بعض أو كل نشاطات التداول الخاصة بعضو سوق  فإن ،للمركز اململوكاألعلى 

 املشتقات 
 
  السوق  تحددها مدة

 
 .لتقديرها وفقا

 مراقبة املراكز املفتوحة: والثالثون  الثالثة املادة

 املشتقات منتجات عدد طلب -إجراءات تداول وعضوية املشتقاتفي وفق ما تحدده  -للسوق  .أ

 .املشتقات سوق  لعضو  التابعة املفتوحة املدرجة

في إجراءات  للسوق أن تطلب من عضو سوق املشتقات إغالق مركز مفتوح معين وفق ما تحدده .ب

 .تداول وعضوية املشتقات
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 لى السوق : الدخول املباشر إوالثالثون  الرابعة املادة

تمكين سوق املشتقات يجوز لعضو ، القواعد من هذهالتاسعة والعشرون املادة أحكام ب دون اإلخالل .أ

 .إدخال األوامر مباشرة في نظام إدارة األوامر الخاصة به عمالئه من

 . ذات عالقة تحددها السوق  متطلبات أخرى يجب على عضو سوق املشتقات والعميل استيفاء أي  .ب

م نأ لسوق إلى ا املباشر  الدخول  خدمة ميقد   الذي سوق املشتقات عضو على  يجب .ج بشكل  - يقي 

 .مناسبة القنوات املتاحة لعميله -رممست

م خدمة الدخول املباشر التأكد من وضع اإلجراءات يجب على عضو سوق املشتقات الذي يقد   .د

 والترتيبات والضوابط املناسبة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر: 

وجود أنظمة وإجراءات وترتيبات فعالة لضمان وضع املعايير املناسبة وتطبيقها فيما يتعلق  .1

على سبيل  -بما في ذلك  ،لهمبمالءمة العمالء الذين يمكن تقديم خدمات الدخول املباشر 

 ،وأي عقوبات سبق فرضها عليه ،املعايير املتعلقة بالحالة النظامية للعميل -املثال ال الحصر

ومدى مالءمة ضوابط العميل قبل  ،املستوى املتوقع لنشاط التداول الذي سيتخذه العميلو 

 واملراقبة الفعلية.  ،وبعده التداول 

التأكد من أن العميل لديه القدرة واملرونة التقنية الكافية وإجراءات االستمرارية لربطه بنظام  .2

 . به إدارة األوامر الخاص

الراغبين في الحصول على خدمات الدخول املباشر لضمان قدرتهم تقييم وإجراء عناية للعمالء  .3

من هذه الفقرة بشكل ( 2( و )1على االمتثال للشروط املنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين )

 مستمر. 

الخاصة بمنع األوامر أو بما في ذلك الضوابط  ،على العمالءوبعده تطبيق ضوابط قبل التداول  .4

 مثل الحدود املتعلقة بالسعرالتداول عندما تعليق 
 
وعدد  ،والحجم ،يتجاوز الحد املحدد مسبقا

ر   .واملبيعة املشتراةمن املراكز والحد األقص ى  ،ةر الرسائل املم 

الزمة لتوفير مراقبة فعلية لنشاط العمالء الذين يستخدمون خدمة الدخول الترتيبات الوضع  .5

تعديل أو إلغاء األوامر أو تنفيذ الصفقات بطريقة و ، إدخال األوامراملباشر من أجل تحديد ومنع 

 تساهم في ظروف التداول غير املنظمة. 
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 عندما يتجاوز نشاط التداول للعميل الترتيبات الوضع  .6
 
الزمة ملنع أو إلغاء األوامر تلقائيا

 في أو يتم تحديدها على أنها من املحتمل أن تساهموبعده الضوابط الخاصة بما قبل التداول 

تقديم خدمات الوصول املباشر إلى السوق لعميل إلغاء وتعليق أو  ،ف التداول غير املنظمةظرو 

هذه القواعد أو أي متطلبات أخرى  من عضو سوق املشتقاتبمتطلبات في حال عدم التزامه 

 للسوق.

 ي وعن العمالء ذو إلى السوق، من الدخول املباشر  الناشئةالقدرة على إبالغ السوق عن األوامر  .7

 تكون املعلومات متاحة للسوق عند الطلب.  أن و  ،العالقة بتلك األوامر

كتابية مع أي عميل يتم تقديم خدمة الدخول اتفاقية إبرام يجب على أعضاء سوق املشتقات  .ه

املباشر له، مع تحديد الحقوق وااللتزامات األساسية لكل طرف فيما يتعلق بتوفير الدخول املباشر 

 إلى السوق.

السوق مسؤولين عن جميع مين لخدمة الدخول املباشر إلى ضاء سوق املشتقات املقد  يكون أع .و

 .   خدمة الدخول املباشر إلى السوق الصفقات املنفذة باستخدام األوامر و 

ئه وذلك في ألي من عمال  املباشرةاألوامر  تمرير  أو إلغاء بتعليقاملشتقات للسوق إلزام عضو سوق  .ز

 اآلتية: الحاالت -حصر دون  - ذلك ويشمل ،أي وقت وفق تقديرها

 .واملستثمرين أعضاء سوق املشتقات اآلخرينحماية  .1

 .ةلحفاظ على سوق منتظما .2

 تفاوض عليهاامل صفقاتال: والثالثون  الخامسة املادة

 املشتقات ملنتج مشتقاتمن خالل نظام تداول  ةصفقتنفيذ ل تمرير أمر املشتقات  سوق يجوز ألعضاء 

في  املحددة والشروط اآلليةحسب باملشتقات رج نظام تداول خا االتفاوض واالتفاق عليهبعد  مدرج

 .املشتقات عضويةتداول و إجراءات 

 ومقاصة الصفقات تسوية: والثالثون السادسة املادة 

تداول املنفذة عبر نظام  في منتجات املشتقات املدرجة الصفقاتجميع  ومقاصة تسوية تكون  .أ

 األوراق املالية. قاصةم مركز  قواعدأحكام وفق  املشتقات
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 عر  السوق من خالل مركز املقاصة توفر  .ب
 
  ضا

 
 وف تداوالتهم لتسوية سوق املشتقات ألعضاء مفتوحا

 
 قا

 ذتنف  و  في منتجات املشتقات املدرجة. الصفقات جميع في شأن مقاصة األوراق املالية قواعد مركز ل

قواعد مركز أحكام صفقة مقاصة وفق الدخول في عند في منتجات املشتقات املدرجة الصفقات 

 مقاصة األوراق املالية.

 التداول  سجالت: والثالثون السابعة املادة 

 السجالت هذه يةج  ح  وتكون  ،لها املمررةجميع األوامر والتعليمات  في سجالتها توثقأن على السوق  يجب

 .قدم على غيرها من األدلةتو قطعية 
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 الرابع الباب

 عامة أحكام

 : صالحيات عامةوالثالثون الثامنة املادة 

 للسوق:  ،ألغراض التأكد من االلتزام بأحكام هذه القواعد  .أ

 عضويةفي نطاق  عنها أو االمتناعمعينة بنشاطات الخاضعين ألحكام هذه القواعد إلزام  .1

 . املشتقات سوق 

 .باستيفاء أحكام هذه القواعد ةتعلقامل املعلومات والتقارير  طلب  .2

 اتحددهاملعايير التي  وفق –تعيين جهة مستقلة املشتقات من عضو سوق أن تطلب  .3

 .القواعدللتحقق من التزامه بأحكام هذه  -السوق 

 لتنفيذ أحكام هذه القواعد.  .ب
 
 للسوق وضع اإلجراءات التقنية الالزمة وفق ما تراه مناسبا

 

 والنفاذ النشر : التاسعة والثالثون  املادة

 .من تاريخ نشرهاتكون هذه القواعد نافذة 


