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 أحكام عامة .1
على أعضاء السوق والمتداولين يجب التي  ،جراءات التداول والعضويةإلى تحديد إ تهدف هذه الوثيقة -1-1

 قواعد التداول والعضوية. بأحكام لاللتزام اتباعهاالمسجلين 

إما بناًء على طلب تتلقاه من هذا  تيجوز للسوق أن تعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه اإلجراءا -2-1

 الشخص أو بمبادرة منها.

 تكون هذه اإلجراءات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها. -3-1

 الدخول إلى نظام التداول .2
 حقوق الدخول -1-2

بالمتطلبات  -في جميع األوقات-االلتزام عند الدخول إلى نظام التداول  أعضاء السوقيجب على  -1-1-2

  السوق من وقت آلخر. اتحددهالتي 

 أوقات التداول .3
استثناء العطالت الرسمية في ب الخميس،يوم األحد إلى يوم من  األوراق المالية الُمدرجةتداول يكون  -1-3

 المملكة. 

 من وقت آلخر. وتنشرها ،المحددة لكل عطلة التقويمية السوق عن األيام علنت  -2-3

الذي تحدده السوق من وقت المعتمد  يجب ضبط نظام إدارة األوامر الخاص بعضو السوق وفقاً للتوقيت -3-3

 .آلخر

 : اآلتيالتداول تسلسل الجلسات المحدد في الجدول يتبع يوم  -4-3

 (:1الجدول )

 )وفق التوقيت الرسمي في المملكة( الجدول الزمني  الجلسة

 الجلسة األولى:

 االفتتاح مزاد

9:30- 10:00 

 الجلسة الثانية:

 تنفيذ - مفتوح السوق

10:00- 15:00 

 لثة:الجلسة الثا

 اإلغالقمزاد 

: -الدين وصناديق المؤشرات المتداولة أدوات ذلك من ويستثنى-المدرجة  المالية األوراق

15:00-15:10  

 الجلسة الرابعة: 

 التداول على سعر اإلغالق

: -الدين وصناديق المؤشرات المتداولة أدوات ذلك من ويستثنى-المدرجة  المالية األوراق

15:10-15:20 

 :لخامسةاالجلسة 

 السوق مغلق

-وصناديق المؤشرات المتداولة الدين أدوات ذلك من ويستثنى-المدرجة  المالية األوراق

:15:20- 16:00 

  16:00 -15:00: وصناديق المؤشرات المتداولة الدين أدوات
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 .جلسة الرابعةوال والجلسة الثانية والجلسة الثالثة األولىجلسة الخالل وتعديل وإلغاء األوامر تمرير  يتاح -5-3

خالل يوم  منفذةالغير ويتاح تعطيل األوامر  .الخامسةويتاح تعديل صالحية األمر وإلغاؤه خالل الجلسة 

 التداول.

خالل  حسب السعر(بمحدد )عرض السوق  يسعر ىعند مستومجّمعة بحسب السعر عرض األوامر تُ  -6-3

 .والجلسة الثالثة األولىجلسة ال

 .والجلسة الرابعة الثانية ةوخالل الجلسوالجلسة الثالثة األولى  لسةجال في نهايةتُطابق األوامر  -7-3

في  مزاداتللاألوقات المحددة وفق ثانية  30خالل متغير يومياً بشكل  جميع المزادات نتهاءايحدد وقت  -8-3

 .من هذه اإلجراءات (1الجدول )

آخر ر سوق غير مطابقة أو إذا كان أوامفي حال وجود والثالثة لمدة دقيقتين تلقائياً تمدد الجلستين األولى  -9-3

 .الثابت الحدفتراضي في نهاية الحد العلوي أو السفلي من سعر ا

 . تقويمية ( أيام7لمدة ال تزيد عن سبعة )دين محددة لغرض دفع العوائد  ةلسوق تعليق تداول أدال -10-3

 . اراإلصدفي نشرة  درالمصيحدده ما  بناًء على حقوق األولوية السوق فترة تداول حددت -11-3

 قنوات إدخال األوامر .4
 من خالل القنوات اآلتية:إال األوامر  ال يجوز إدخال -1-4

 .المسجلين إلدخال األوامر المخصصة للمتداولين: القناة Tقناة  -1-1-4

 ةاإللكترونيوالتطبيقات قع االمو من خالل إلدخال األوامر المخصصة للعمالء: القناة Iقناة  -2-1-4

  .ألعضاء السوق

 .جهاز الصراف اآللي من خالل إلدخال األوامر للعمالء المخصصة: القناة Aقناة  -3-1-4

 .المكالمات الهاتفية من خاللإلدخال األوامر  المخصصة للعمالء: القناة Vقناة  -4-1-4

 .(SMS) الرسائل القصيرة من خاللإلدخال األوامر  المخصصة للعمالء: القناة Sقناة  -5-1-4

 محددة مسبقاً أو عمليات حسابية تعليمات إلدخال األوامر آلياً بناًء على  المخصصةالقناة  :Gقناة  -6-1-4

(Algorithmic Trading). 

: القناة المخصصة لصناع السوق إلدخال األوامر الخاصة بالتزاماتهم كصناع سوق من Mقناة  -7-1-4

بناًء على تعليمات الدخول المباشر للسوق، ويشمل ذلك األوامر اآللية  خالل المتداولين المسجلين أو

ً دة أو عمليات حسابية محد  (.Algorithmic Trading) مسبقا

 .السوق من وقت آلخر اأي قناة أخرى تحدده -8-1-4

ناة المشار إليها في الفقرة يجب على عضو السوق تطبيق المعيار الثنائي للتحقق من الهوية في استعمال الق -2-4

 ألوامر المباشرة. اهذه اإلجراءات، وتستثنى من هذا اإلجراء  ( من2-1-4)

 أنواع األوامر .5
 محددأمر  -1-5

أفضل  في حال كان األمر المحدد )من خالل خفضه للمشتري أو رفعه للبائع(تنفيذ  سعريُعدل  -1-1-5

ينفذ األمر و من السعر المحدد لذلك األمر.حسب الحال( باألوامر المقابلة )أعلى أو أقل سعر في 

 إذا لم يكن هناك أفضل سعر في األوامر المقابلة.بالسعر المحدد 

 هدخولبحسب أولوية  ألمرل( من هذه اإلجراءات 5.1.1لمشار إليه في الفقرة )سعر التنفيذ ايُعدل  -2-1-5

 إلى نظام التداول.

وقد يكون  ةاالفتراضير اسعاأل على جميع المزاداتالمشاركة في المحددة يمكن تنفيذ األوامر  -3-1-5

 األمر. لهذا هذا السعر أفضل من السعر المحدد 

 الرابعة وذلك بسعر اإلغالق.جلسة يمكن تنفيذ األوامر المحددة خالل ال -4-1-5

 أمر سوق -2-5

ً أو جزئياً( ينفذ أمر السوق -1-2-5 من منفذ الل الجزء غير يحوّ و ،في الجلسة الثانية واحدبسعر  )كليا

 . الجزء المنفذإلى أمر محدد بسعر أمر السوق المنفذ جزئياً 

 سعار االفتراضية.األتدخل أوامر السوق في تكوين  -2-2-5

األمر حسب بعرض السوق وال يكون . (حسب السعرب قعرض السو)في أوامر السوق  تعرض -3-2-5

 .الجلسة األولى والجلسة الثالثة أثناء امتاحً 
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 علىيحّول الجزء غير المطابق من أي أمر سوق إلى أمر محدد  جميع المزادات،نهاية عند  -4-2-5

غير  قائمسوق مر أ أيى لغ، ي، و في حال لم يتكون سعر افتراضيالسعر االفتراضي األخير

 .جزئيًّا أولياً كمطابق 

 مرواشروط األ .6
 : اآلتيةالشروط يكون األمر مشروطاً بأحد  يجوز أن -1-6

في حال و ،للمطابقة ابمجرد أن يصبح متاحً  تنفيذ األمر كامالً يعني (: FoK) اإللغاءالتنفيذ أو  -1-1-6

 يجب مراعاة اآلتي:و .على الفور األمر عدم تحقق ذلك يلغى

 محددة.الشرط متاح ألوامر السوق واألوامر ال -أ

 .غير متاح ألدوات الدين الشرط -ب

 .والجلسة الثالثة األولىجلسة الغير متاح في  الشرط -ج

 

للمطابقة،  ابمجرد أن يصبح متاحً  على األقل جزئيًّااألمر  تنفيذيعني (: FaK)واإللغاء التنفيذ  -2-1-6

 تي:يجب مراعاة اآلو .)أو الجزء غير المطابق( على الفور األمروفي حال عدم تحقق ذلك يلغى 

 الشرط متاح ألوامر السوق واألوامر المحددة. -أ

 شرط غير متاح ألدوات الدين.ال -ب

  .األولى والجلسة الثالثةجلسة الشرط غير متاح أثناء ال -ج

 

، يُفصح وعند مطابقة الجزء الُمفصح عنهاألمر،  ةكمي جزء من عن يعني اإلفصاح: الكمية الخفية -3-1-6

 اآلتي: يجب مراعاةو .من األمر ذاته مماثل جزءعن 

 .ةاالفتراضي راسعاألفي حساب كامل كمية األمر الخاضع لهذا الشرط تحسب  -أ

 الشرط متاح لألوامر المحددة. -ب

 . ( لاير سعودي50,000باستثناء أدوات الدين ) ،( ورقة مالية50.000الحد األدنى لكمية األمر هي ) -ج

 كمية األمر.إجمالي %( من 5) للجزء المفصح عنه هوالحد األدنى  -د

 مر واحية األصال .7
 : ، وذلك حسب اآلتيإدخالها عنديجب تحديد صالحية األوامر  -1-7

على أن  ،الجلسة الثالثة وأاألولى جلسة النهاية حتى بأن األمر صالح للتنفيذ كلياً يعني  :جلسة -1-1-7

  .اليومنفس في  أو الجلسة الثالثة األولىجلسة الخالل  يُمرر األمر

ً ك للتنفيذ صالح األمر بأن يعني: يوم -2-1-7 )أو الجلسة الثانية إذا كانت  الرابعة جلسةال حتى نهاية ليا

 . ذلك اليومفي  (أدوات الدين والصناديق المؤشرات المتداولةحالة  كما في ال تنطبق الرابعةالجلسة 

ً من تاريخ 30كلياً حتى ) للتنفيذ صالح األمر بأن يعني (:GTCه )ئصالح حتى إلغا -3-1-7 ( يوما

 تمريره.

ً  للتنفيذ صالح األمر بأن يعني (:GTDعين )صالح حتى تاريخ م -4-1-7 تاريخ معين، وبحد  حتى كليا

ً ( 30)أقصى    .تمريره تاريخ من يوما

 

 األوامرتمرير متطلبات  .8
 : اآلتيةالمتطلبات تستوف إلى نظام التداول الممّررة  أن األوامرمن على عضو السوق التأكد يجب  -1-8

المعتمدة وفق وحدة تغير السعر من مضاعفات  أن يكون سعر الورقة المالية: السعر تغير وحدة -1-1-8

  :اآلتيالجدول 

 (:2الجدول )

 )باستثناء أدوات الدين( السعر تغير وحدة )باستثناء أدوات الدين(األسعار شرائح 

 لاير سعودي 0.01 لاير سعودي 10أقل من 

 لاير سعودي 0.02 لاير سعودي 24,98إلى  10

  سعوديلاير 0.05 لاير سعودي 49,95إلى  25
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 لاير سعودي 0.10 لاير سعودي 99,90إلى  50

 لاير سعودي 0.20 لاير سعودي 100عند أو أعلى من 

 أدوات الدين

 %(0.001سمية، وتكون وحدة تغير السعر المستخدمة هي )يُحدد سعر أدوات الدين بنسبة مئوية من قيمتها اإل

 

ً ذبذبالت حد -2-1-8 متطلبات حدود التذبذب المشار إليها في القسم  : أن يكون سعر الورقة المالية مستوفيا

 .( من هذه اإلجراءات11)

 . أن تكون كمية األمر ورقة مالية واحدة أو إحدى مضاعفاتها: وحدة تغير الكمية -3-1-8

 من وقت آلخر.  السوقتنشرها أي متطلبات إضافية  -4-1-8

 تعديل وتعطيل وإلغاء األوامر .9
 تعديل األمر:  -1-9

 الظاهرة( الكمية 3( الكمية 2سعر ( ال1 :من حيث بعد تمريرهر األمتعديل يتيح نظام التداول  -1-1-9

  ( الصالحية.4

 ( من هذه اإلجراءات. 8في القسم ) الواردةيخضع األمر المعدَّل للمتطلبات  -2-1-9

الجدول  وفق ( من هذه اإلجراءات(10)المشار إليها في القسم ) أولويتهعلى تعديل األمر  يؤثر -3-1-9

 : االتي

 (: 3الجدول )

 النتائج المتعلقة باألولوية الجلسات المعدلالمجال 

الثانية الجلسة الجلسة األولى و السعر

 والجلسة الرابعة  الثالثةالجلسة و

 يؤدي ذلك إلى فقدان األولوية

الثانية الجلسة الجلسة األولى و الكمية الكلية 

 والجلسة الرابعة الثالثةالجلسة و

 الزيادة تؤدي إلى فقدان األولوية -

 يؤدي إلى فقدان األولوية ال اضاالنخف -

الجلسة األولى والجلسة الثانية  الكمية الظاهرة 

 والجلسة الرابعة والجلسة الثالثة

 الزيادة تؤدي إلى فقدان األولوية -
 التحديث يؤدي إلى فقدان األولوية -

 االنخفاض ال يؤدي إلى فقدان األولوية -

الثانية الجلسة األولى والجلسة  المدة الزمنية

 الرابعةلجلسة الثالثة والجلسة وا

 والجلسة الخامسة

 ال يوجد تغيير في األولوية
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 إلغاء األمر:  -2-9

 . منفذةاليتيح نظام التداول إلغاء األوامر غير  -1-2-9

 تعطيل األمر:  -3-9

 . منفذةاليتيح نظام التداول تعطيل األوامر غير  -1-3-9

 ال يمكن تنفيذ األمر المعطل. -2-3-9

 ( من هذه اإلجراءات( عند تعطيله.10ي القسم )يفقد األمر أولويته )المنصوص عليها ف -3-3-9

 ،تنشيط األمر عندإلى أن يُنشط من المتداول المسجل. و يبقي األمر المعطل في نظام التداول -4-3-9

 ( من هذه اإلجراءات.8في القسم ) الواردةالمتطلبات استيفاء يجب 

 تنفيذ األوامر .10
ووقت دخولها وسعرها  )بيع أو شراء( وعهاإلى نظام التداول بناًء على نعند تمريرها األوامر  تصنف -1-10

 .إلى نظام التداول

 سعًرا األعلىالشراء  أمر ىيُعط .ووقت دخوله إلى نظام التداولعلى سعره  بناءً تُحدد أولوية األمر  -2-10

 . أولوية أعلى األقل سعًرا بيعال أمرأعلى. وعلى العكس، يُعطي أولوية 

 . دائًما أعلى السوق أولوية وامريكون أل -3-10

تُنفَّذ األوامر  ،إلى نظام التداول اقت دخولهفق وونفسه السعر ب الممّررةترتيب أولوية األوامر كون ي -4-10

 . أواًل  في البداية عند تمريرها

 . المزاداتخالل هذه  االفتراضيةسعار األحساب في  المزاداتفي  الممّررةاألوامر تشارك  -5-10

 :حسب اآلتي االفتراضيةسعار األ السوق تحسب -6-10

 من األوراق المالية. هايمكن تداول تيال كميةالالحد األقصى من  سعر ام التداولنظيحدد  -1-6-10

السعر الذي يترك نظام التداول يحدد ، نفسها إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية -2-6-10

 وهو عدد األوراق المالية غير المطابقة بهذا السعر.  ،حد األدنى المتبقيأقل 

 :اآلتيالسعر وفق نظام التداول يحدد  ،الحد األدنى المتبقيبنفس ر سعران أو أكث ُوجدإذا  -3-6-10

 الشراء فقط. طرف الكمية غير المطابقة في  توازنعند عدم  اً على سعراأل -أ
 البيع فقط. طرف الكمية غير المطابقة في  زنتواعند عدم  اً قل سعراأل -ب

 الطرفين )البيع والشراء(. عدم توازن الكمية غير المطابقة في متوسط أسعار )أ( و)ب( عند)ج(  -ج

 . اإلمكان عندأقرب وحدة تغير السعر  إلىيقرب متوسط السعرين 

 (: 4الجدول )

 (: زاداتللم) سعار االفتراضيةاأل يقدم المثال التالي حساب

كمية الشراء 

 المتراكمة
كمية 

أمر 

الشرا

 ء

السع

 ر
الحد األقصى  كمية البيع المتراكمة كمية أمر البيع

للكمية 

 داولةالمت

الحد 

األدنى 

 المتبقي

  1.08 300 600   

100 100 1.07 100 300 100 200 

100 0 1.06 100 200 100 100 

200 100 1.05 100 100 100 100 

500 300 1.04     

دة، ينتج عن حساب الحد . ونظًرا لوجود أسعار متعد)100في المثال أعاله، هناك ثالثة أسعار يمكنها إنتاج العدد األقصى من التداول وهو )

عدم توازن الكمية غير المطابقة في نفس الطرف بالنسبة للسعرين، فإن للاير سعودي. و )1.06(لاير سعودي و )1.05(األدنى المتبقي سعرين 

 .)1.06(إلى تُقرب  1.055= 2(/ 1.05+  1.06سعر االفتتاح سوف يكون متوسط السعرين، مقربًا إلى أقرب وحدة مستخدمة لتغير السعر. )
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 لورقة أو كامالً  السوق مستوى على واإلغالق االفتتاح سعر على الاّلزمة التعديالت إجراء للسوق  -7-10

ً  تراه ما وفق محددة مالية  .في الجلستين األولى والثالثة مناسبا

كمية األوراق  التي تعني ،فتراضيةاال ةالكميإلى جانب  فتراضياالسعر الينشر  ،خالل جميع المزادات  -8-10

 التي يمكن تداولها بهذا السعر.المالية 

مع أوامر نتج ويشترط أن يتكون  ،هو سعر االفتتاح األولىجلسة للاألخير االفتراضي سعر االفتتاح   -9-10

سعر االفتتاح هو فإن ، افتراضي سعر افتتاح   يتكونإذا لم و .عن تطابقها صفقة عادية واحدة على األقل

 .من هذه اإلجراءات (11.2)ة في الفقرمحدد ال حسبالسعر المرجعي 

مزاد التذبذب السعري هو السعر الثابت الجديد ويشترط أن يتكون مع أوامر السعر االفتراضي األخير ل -10-10

 آخرسعر نتج من تطابقها صفقة واحدة على األقل. وإذا لم يتكون سعر افتراضي يكون السعر الثابت هو 

 .اءاتمن هذه اإلجر (11.7)محدد في الفقرة ال حسب مزاد

 يتكونويشترط أن  هو سعر اإلغالق مالية للجلسة الثالثةألوراق السعر اإلغالق االفتراضي األخير ل -11-10

يكون  سعر اإلغالق االفتراضي يتكونإذا لم و. تطابقها صفقة عادية واحدة على األقلمن أوامر نتج  مع

 إلغالق هو السعر المرجعيسعر آخر صفقة يكون سعر ا يتكونإذا لم و. هو سعر آخر صفقةسعر اإلغالق 

 من هذه اإلجراءات. (11.2محدد في الفقرة )ال حسب

 .الدين وصناديق المؤشرات المتداولة باستخدام سعر آخر صفقة يتم حساب سعر اإلغالق ألدوات -12-10

وبين الجلسة الثالثة  الثانيةجلسة الو األولىجلسة الالتطابق بين  لحظة فترةفي الممّرره األوامر  رفضت -13-10

 . بعةوالرا

إذا ومعه. يطابقه أمر مقابل  من وجوديتأكد نظام التداول  ،الثانيةجلسة الأمر جديد أثناء تمرير  عند -14-10

أن يكون يجب ، افوري مرينفذ األوحتى واحده أو أكثر.  صفقةتتكون  ،يللتنفيذ الفور كان األمر قاباًل 

 :األمر

 أمر سوق مع وجود أوامر متاحة في الجانب المقابل.  -1-14-10

 شراء بسعر أعلى من أو يساوي أقل عرض. محدد لل اً أمر -2-14-10

 . طلببيع بسعر أقل من أو يساوي أعلى محدد لل اً أمر -3-14-10

وقد ينتج عن األوامر المحددة العديد من الصفقات الجزئية بأسعار  ،جزئيًّايمكن تنفيذ األوامر كليا أو  -15-10

أن يكون  ويشترط ،الجديد لألمر المحدد مقابل سعر ىمستوأول كمية كافية عند  عدم وجودعند مختلفة 

 تستمر العملية في نطاق السعر المحدد لألمر.، والسعر الثاني في نطاق السعر المحدد ىمستو

على سبيل المثال: قد ينتج عن األمر تنفيذ ، وأوقات مختلفة فيعدة مرات المحدد  ألمريمكن أن ينفذ ا -16-10

 باقي في مرحلة الحقة قبل انتهاء صالحيته.الالجزء بينما يمكن تنفيذ  ،جزئي عند الدخول

 : الجلسة الثانيةتحديد السعر في اآلتية األمثلة توضح  -17-10

 المقابل: الطرف في  كمية كافيةذات  أمثلة على أوامر -1-17-10

 :(5)الجدول 

 لتنفيذ الكامل على أفضل مستوى سعري:اإلى إيضاح المثال التالي  يهدف

 . ورقة مالية (100)بيع أمر سوق ل عند تمرير الطلبط في جانب المحددة فق األوامراآلتي المثال يتضمن 

 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية

200 85   

400 84   

1000 83   

 لاير سعودي.  (85)بسعر  (100) مما ينتج عنه التنفيذ التالي: المباع ؛للطلبتنفيذ أمر البيع مقابل أعلى حد النتيجة: 

 :(6)الجدول 

 كامل على مستويات مختلفة للسعر:التنفيذ الاآلتي ثال يوضح الم

 (83)بسعر  ورقة مالية (1000(بيع أمر  عند تمرير الطلباألوامر المحددة فقط في جانب اآلتي المثال يتضمن 

 لاير سعودي.
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 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية

200 85   

400 84   

1000 83   

لاير سعودي، وبيع  (84)بسعر  ورقة مالية (400)لاير سعودي، و (85)بسعر  ليةورقة ما (200)بيع  النتيجة:

 لاير سعودي. (83)بسعر  ورقة مالية (400)الكمية المتبقية 

 المقابل: الطرف في  ةكافيغير كمية ذات  على أوامر أمثلة -2-17-10

 :(7) الجدول

  .ورقة مالية (2000)بيع مر سوق لأ عند تمرير فقطالطلب على أوامر محددة في جانب اآلتي يحتوي المثال 

 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية

200 85   

400 84   

1000 83   

عند  سعرفي أفضل مستوى للتنفيذ كمية ال عدم إتاحةل ،لاير سعودي (85)بسعر ورقة مالية  (200)النتيجة: بيع 

 لاير سعودي.  (85)بقيمة  (1800) سهم متبقي إلى أمر بيع محدد لعدد (1800)أمر السوق حول ذلك ي

 :(8)الجدول 

 (82)بسعر  ورقة مالية (2000)بيع  أمر  عند تمرير فقط طلبالعلى أوامر محددة في جانب  اآلتي المثاليحتوي 

 لاير سعودي.

 لاير (82)بسعر  ورقة مالية (2000)بيع ل أمر جديد 

 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية

200 85   

400 84   

1000 83   

 (83)بسعر  (1000)لاير سعودي وبيع  (84)بسعر  (400)لاير سعودي وبيع  (85)بسعر  (200)النتيجة: بيع 

سهم متبقي في جانب البيع بسعر  (400)محل تلقائياً يحل األمر المحدود  ،للتنفيذكمية العدم إتاحة  عند لاير سعودي

 لاير سعودي. (82)

وسعر  ،ومتوسط السعر ،دنىاألو األعلى: التالية التداول اليومية ياناتب الصفقات العادية تُحدث -18-10

عدد  بيانات التداول اليومية التالية:الصغيرة( و)العادية  الصفقاتث جميع حدّ  تُ كما اإلغالق. و االفتتاح

 .الصفقاتوقيمة وكمية ، الصفقات

في أول  سعراً مرجعياً سترشادي ويتم استخدام السعر اال ولويةاأل لحقوق االسترشاديةالقيمة  حسبت -19-10

يعتمد سعره و، الطرحبسعر  بسهم جديد االكتتاب كل حق يخول لحاملهيوم إدراج لتلك الحقوق. 

 التالية:  باستخدام المعادلةالطرح على الفارق بين السعر الحالي للسهم وسعر  االسترشادي

 الجديد للسهمطرح السعر  –الحالي  السهم سعر األولوية = رشادية لحقستاالالقيمة 
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  لتذبذبحدود ا .11
ينفذ األمر على األوراق  ،( من هذه اإلجراءات10في القسم ) مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها -1-11

مقابل  حدود التذبذب اليومية حددتُ وبسعر ضمن حدود التذبذب  -باستثناء أدوات الدين–المالية المدرجة 

 مقابل السعر الثابت. للسوق تحديد حدود تذبذب ثابتة و  ل.السعر المرجعي وتكون صالحة خالل يوم التداو

. -تنطبق حيثما-أخرىالسعر المرجعي هو سعر إغالق يوم التداول السابق، بما في ذلك أي تعديالت  -2-11

ً مرجعي اً م سعر اإلدراج سعرستخدإذا لم يكن هناك سعر إغالق سابق، يو  على أنهالسعر الثابت ويعّرف  .ا

 المزاد. أنشأ الذي ذا كان خالل مزاد التذبذب السعري، السعر أو إ ،سعر آخر مزاد

نسب  باستخدام األولىجلسة الفي نظام التداول قبل بدء  والسفلية العلويةحدود التذبذب اليومية  تُعيَّن -3-11

 مسبقا. مكّونة مئوية

لجلسة األولى وفي يُعيًن السعر الثابت للحد الثابت العلوي والسفلي قبل بدء الجلسة األولى و في نهاية ا -4-11

 .باستخدام نسب مئوية مكّونة مسبقابداية مزاد التذبذب السعري وفي نهاية مزاد التذبذب السعري 

 :حسب اآلتيلألوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية  حدود التذبذب تُعيَّن -5-11

ً  مدرجة مالية أوراق تداول من أيام ثالثة ألول ثابت حد٪ ±10و  يومي حد٪ ±30 (أ)  .حديثا

ً  مدرجة مالية أوراق تداول منيليه  وما الرابع اليوم من يومي حد ٪ ±10 (ب)  .حديثا

 حسب اآلتي: تُعين حدود التذبذب لألوراق المالية المدرجة في السوق الموازية   -6-11

 .ثابت حد٪ ±10يومي و  حد٪ ±30 (أ)

لسعر األسهم  ةلمطلقحركة االكل يوم بناء على  لحقوق األولوية المتداولةلتذبذب احد  نسبةوتحدد تحسب  (ب)

 :المعادلة اآلتية وفق ،بهااالكتتاب المسموح 

)قيمة التغير  ±عند اإلغالق  األولوية حقل القيمة االسترشادية أسهم حقوق أولوية = حد التذبذب اليومي إلصدار
 1 – األولوية حقسعر اإلغالق ل÷ في سعر السهم( 

 ٪1±  هوالمتداولة لحقوق األولوية  اليومي الحد األدنى (ج)

 :التذبذب السعري اتمزاد  -7-11

عند إمكانية  خالل اليوم لمدة خمس دقائق )خالل الجلسة الثانية(مزادات التذبذب السعري  أتنش  -1-7-11

 نهاية الحد العلوي من الحد الثابت أونهاية ل في مقاباألمر )بغض النظر عن حجمه( ألمر  مطابقة

  . ٪ ±10الحد السفلي من الحد الثابت 

وينتقل ليشارك في مزاد التذبذب السعري مزاد التذبذب السعري  أأنشاألمر الذي ال يتم تنفيذ  -2-7-11

 (. عند بداية المزاد )يمعنى أن الصفقة ال تتم

 دفتراألمر ويدخل  إدخالالسعر الثابت الجديد لمزاد التذبذب السعري عند  ناشئيصبح السعر ال -3-7-11

 في مزاد التذبذب السعري.  األوامر

 الصفقات على آخر سعر افتراضي ويتم استئناف التداول.  تنفذب السعري، في نهاية مزاد التذبذ -4-7-11

نهاية النطاق السعري للحد الثابت الحالي، ال يتم عند  األخير االفتراضي السعر أصبححال  في -5-7-11

 . مرة أخرى مزاد التذبذب السعري اءانش

ثابت إلى السعر عند عدم وجود سعر افترضي في نهاية مزاد التذبذب السعري، يرجع السعر ال -6-7-11

 الثابت السابق. 

 

 . لألوراق الماليةللسوق تعديل حدود التذبذب  -8-11

 البيع على المكشوف .12
 :المكشوفاإلفصاح عن صفقة بيع على  -1-12

األمر  يحمل نيجب أكأصيل أو وكيل،  سواء ق أمر بيع على المكشوفعند تمرير عضو السو -1-1-12

 أمر بيع على المكشوف في نظام التداول. إشارة الممرر

ب على عضو السوق الذي يتصرف كوكيل أن يطلب من عمالئه اإلبالغ عن أي أمر بيع يج -2-1-12

 على المكشوف مدخل.

  من قبل أعضاء السوق: المتوقعةالبيع على المكشوف إشارة أمثلة على نشاطات  -3-1-12

 (:9) الجدول
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أوامر البيع على المكشوف  مركز العميل 

من قبل العميل إلى  الممررة

 عضو السوق

 المتوقع عضو السوق  تصرف يع على المكشوفإشارة الب

 بيع على المكشوف نعم 2000 1000

قيام عضو السوق أو وكيل 

اإلقراض باقتراض أو إقراض 

أوراق مالية للعميل لتغطية 

 .صفقة البيع على المكشوف

 بيع على المكشوف  نعم 500 1000

قيام عضو السوق أو وكيل 

اإلقراض باقتراض أو إقراض 

ية للعميل لتغطية أوراق مال

 .صفقة البيع على المكشوف

 بيع  ال 500 1000

التحقق قبل تمرير أمر بيع لعميله 

من كفاية األوراق المالية المتاحة 

في حساب عميله )البائع( أو 

استالم تأكيد من قبل العميل على 

وراق المالية المتاحة في كفاية األ

وأن األوراق المالية حسابه 

يود مسجلة ليست خاضعة ألي ق

 تحول دون إتمام البيع.

 

 رفض األمر ال 2000 1000

التحقق من عدم كفاية األوراق 

المالية المتاحة في حساب عميله 

)البائع( أو عدم استالم تأكيد من 

قبل العميل على كفاية األوراق 

 .المالية المتاحة في حسابه

 

 

 الصفقات المتفاوض عليها .13
 :مقدمة -1-13

األوراق  وسعر بائع والمشتري كميةمن ال كل  يقرر ما بعد عليهاوض الصفقة المتفاتحدث  -1-1-13

 لصفقة.محل االمالية المدرجة 

كل  ( عندما يقرر 2-13يجب بدء آلية تنفيذ الصفقة المتفاوض عليها المشار إليها في الفقرة ) -2-1-13

(. 1-1-13وفق الفقرة ) من البائع والمشتري كمية وسعر األوراق المالية المدرجة محل الصفقة

بعد  كمية وسعر األوراق المالية المدرجة محل الصفقةوفي حال قرر كل من البائع والمشتري 

 .أوقات التداول، يجب تنفيذ آلية تنفيذ الصفقة المتفاوض عليها في يوم التداول التالي

عدد الصفقات المتداولة في السوق وعدد  أو نشر ند حسابع عليها تحتسب الصفقات المتفاوض -3-1-13

 وراق المالية المتداولة.وقيمة األ

ال تحتسب الصفقات المتفاوض عليها في حساب سعر آخر صفقة،  ،باستثناء أدوات الدين  -4-1-13

وأعلى وأدنى سعر للورقة المالية، وسعر االفتتاح واإلغالق، وحساب مؤشر السوق ومؤشرات 

 القطاعات.
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 :آلية تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها -2-13

ا خالل الجلسة الثانية وعند سعر اإلغالق في الجلسة الرابعة، تنفّذ الصفقات المتفاوض عليه -1-2-13

 .يُسمح بهذه الصفقات خالل جميع المزادات وال

 :اآلتيةيجب اتباع الخطوات  ،لعضوي سوق مختلفين البائع والمشتري عميالن إذا كان -2-2-13

 حددهنظام التداول وفق ما ت من خالللتنفيذ الصفقة  الخاص بالبائع أمراً  عضو السوق مرريُ  -أ

 السوق. 

إدخال األمر بعد  -حدده السوقت ماوفق - الخاص بالبائع السوق فوراً  عضو السوقيُشعر  -ب

 الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة.  في المشار إليه

الفقرة الفرعية  المشار إليه في األمر لقبول المشتري إشعاراً ب الخاص عضو السوقتسلم  -ج

  .في نظام التداول )أ( من هذه الفقرة

 األمربعد قبول  -تحدده السوق ماوفق - السوق فوراً  لمشتريالخاص با عضو السوق يشعر -د

 .ج( من هذه الفقرةالفقرة الفرعية )في  المشار إليهإلشعار ا وفقالمستلم 

 

 :آلتيةيجب اتباع الخطوات ا ،نفسه عضو السوقلعميالن البائع والمشتري  إذا كان  -3-2-13

 

 .كما تحدده السوق لبائع والمشتري في نظام التداول،ا تنفيذ صفقةأمر عضو السوق  يُمرر -أ

 المشار إليه فياألمر  تمريربعد  -تحدده السوق ماوفق - السوق فوراً  ،عضو السوق يُشعر -ب

 لفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة.ا

البائع والمشتري على  تفقما لم ي T+2المتفاوض عليها  تكون المدة الزمنية للتسوية للصفقات  -4-2-13

 .T+5و T+0 بينما تسوية مختلفة مدة 

 اإلشعار بتنفيذ الصفقة المتفق عليها: -3-13

 .الصفقةعند تنفيذ  تداولالنظام  ن خاللتأكيداً م السوق اءعضأ مليست -1-3-13

 اإللكتروني.السوق تُعرض معلومات الصفقة المنفذة على موقع  -2-3-13

 

 الصفقات المتفاوض عليها:متطلبات  -4-13

 :اآلتي التأكد من، يجب على عضو السوق لتداولصفقة إلى نظام التنفيذ أمر  تمريرقبل  -1-4-13

 

 لألوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية تقل قيمة الصفقة عن مليون لاير سعودي أال -أ

ألف لاير سعودي  300أو  (ووحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولةاألسهم  )باستثناء

 .لألوراق المالية المدرجة في السوق الموازية

الصفقة لألسهم ووحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة  قيمةل د الحد األدنىيُحد -ب

 المدرجة في السوق الرئيسية وفق ما هو موضح في الجدول التالي:

 (:9الجدول )

لألسهم ووحدات صناديق االستثمار العقارية المتداولة  الصفقة قيمةيوضح الجدول الحد األدنى ل

 :متوسط القيمة المتداولة في الستة األشهر السابقة المدرجة في السوق الرئيسية بناًء على

ة مليون لاير حديثًا في السوق الرئيسي يجب أن تكون قيمة الصفقة لألوراق المالية المدرجة -ج

 سعودي على األقل لحين اكتمال ستة أشهر من تاريخ إدراجها.

 .لألوراق المالية محل الصفقة التذبذب حدودب التزام الصفقة -د

الحد األدنى  

لمتوسط القيمة 

 المتداولة

الحد األعلى  المعيار

لمتوسط القيمة 

 المتداولة

 الحد األدنى لقيمة الصفقة

لاير سعودي      متوسط القيمة المتداولة ≤ 50,000,000 1 5,000,000  

  3,000,000 لاير سعودي 50,000,000  <متوسط القيمة المتداولة ≤ 5,000,000 2

  1,000,000 لاير سعودي 5,000,000  <متوسط القيمة المتداولة ≤ 1,000,000 3

وديلاير سع 1,000,000  <متوسط القيمة المتداولة    4  300,000  
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لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد  تكون وأاليجب أن تكون الصفقة المطلوبة حقيقية،  -ه

لصفقة، ويتحمل عضو السوق با العالقةالمباشر أو غير المباشر باألوراق المالية ذات 

 وعميله المسؤولية كاملة إذا ثبت خالف ذلك.

شار إليها في الفقرتين الفرعيتين )ب( و)ج( مراجعة وتحديث الحد األدنى للقيمة المللسوق  -و

 بشكل نصف سنوي.من هذه الفقرة 

 عليها في جميع األوقاتمتفاوض لمشتري والبائع في صفقة الخاص با يجب على عضو السوق -2-4-13

 :اللتزام باآلتيا

 

 .لقسمهذا اأحكام وفق عليها متفاوض ال الصفقاتاتباع آلية  -أ

 التأكد من أن جميع المعلومات المدخلة والمقبولة دقيقة وكاملة. -ب

في قواعد التداول والعضوية وإجراءات التداول  منصوص عليهامتطلبات أخرى  أياستيفاء  -ج

 .حيثما تنطبقوالعضوية، 

 اليةعملية شراء األوراق الم .14
 الحاالت التالية: لتسهيل عملية شراء األوراق المالية ليةآتستخدم  -1-14

 .)شراء األوراق المالية( أوراق مالية لمعالجة العجز في األوراق الماليةشراء  -أ

 . )بيع األوراق المالية( لمعالجة العجز في النقدبيع األوراق المالية  -ب

، ويتم نيابة عن عضو السوق األوراق المالية من قبل مركز مقاصة الشراء الجبري أوامريتم إدخال  -2-14

 عضو السوق. من قبل االختياريالشراء  أوامرإدخال 

 .T+0االختياري  والشراء الجبري الشراء صفقةتسوية المدة الزمنية لتكون  -3-14

 .المدرجة المالية األوراقجميع على  اختياريوشراء  بريجصفقة شراء يوجد  -4-14

الشراء صفقة  البدء فييتم ، حيث إجراءات تعثر التسويةجزء من الشراء الجبري صفقة كون ت -5-14

 لتجنب تعثر التسوية. االختياري

 ، باستثناءالمالية لجميع األوراق ٪±30 لعملية شراء األوراق المالية اليومية تكون حدود التذبذب -6-14

 أدوات الدين.

 التالي:كما هو موضح في الجدول  تسلسل الجلسات عملية شراء األوراق المالية تبع كلت -7-14

 (:10) الجدول

)وفق التوقيت الرسمي في  الجلسات المزادات 

 المملكة(

 المتاحة األوامروأنواع  عملية شراء األوراق المالية 

 

 المزاد األول

 :عملية شراء األوراق المالية 9:00 – 8:00

 .البيع االختياريو االختياري والشراء الشراء الجبري أوامر

 

 نوع األمر:

هذه الجلسة  الجبريالشراء  جميع أوامر تكونيجب أن  -

 .أوامر سوق

 

الشراء االختياري أوامر سوق أو أوامر  قد تكون أوامر -

 محددة.

يقوم أعضاء السوق بإدخال األوامر الستيفاء العرض والطلب،  9:30– 9:00

 .صباحا 9:30 تنفيذ الصفقات في نهاية المزاد عند الساعة ويتم

 

 نوع األمر:

 جميع األوامر في هذه الجلسة أوامر محددة.تكون يجب أن 

 عملية شراء األوراق المالية: 2:30 – 1:30 
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 والبيع االختياري الشراء الجبري والشراء االختياري أوامر المزاد الثاني

 

 نوع األمر:

 في هذه الجلسة الشراء الجبريتكون جميع أوامر يجب أن  -

 أوامر سوق.

أوامر سوق أو أوامر قد تكون أوامر الشراء االختياري  -

 محددة.

يقوم أعضاء السوق بإدخال األوامر الستيفاء العرض والطلب،  3:00 – 2:30

 مساء. 3:00ويتم تنفيذ الصفقات في نهاية المزاد عند الساعة 

 نوع األمر:

تكون جميع األوامر في هذه الجلسة أوامر يجب أن  -

 محددة.

 مر الغير متطابقة.تلغى جميع األوا جميع المزادات،عند نهاية  -8-14

 في نهاية كل مزادالصفقات  المزادات، وذلك لتنفيذ جميع خالل على األقلواحد  محدد أمر يجب إدخال -9-14

ولن يتم  جميع األوامر يلغي نظام التداول، محدد حال عدم وجود أي أمر وفيسعر االفتراضي. ال وتكوين

 .كل مزادالصفقات بنهاية  ذتنفي

تاريخ تحديث واليوم السابق لتحديث سجل األحقية  ، باستثناءفتر األوامربديتم ربط السعر المرجعي  -10-14

 .من إجراءات المصدر سجل األحقية
 


