
 
 تداول السعوديةشركة 

 

 

 

 

 والعضوية التداول قواعد

 
 (1-82-2018) رقم المالية السوق هيئة مجلس بقرار عليها الموافق

 م30/7/2018ه الموافق 17/11/1439بتاريخ 

 

ه الموافق 1/9/1440( بتاريخ 2019-50-1المعدلة بموجب قراره رقم )و

 ،م6/5/2019

ه الموافق 30/5/1443بتاريخ  ((1-2-2022 والمعدلة بموجب قراره رقم

 .م30/01/2022

 

 

ه الموافق 02/9/1443واعد نافذة ويعمل بها من تاريخ ستكون هذه الق

 م3/4/2022

 

 

  



2 
 م 3/4/2022ه الموافق 02/9/1443نافذة ويعمل بها من تاريخ القواعد ستكون هذه 

 

 المحتويات

 

 4 .................................................................................................................................................. الباب األول

 4 ............................................................................................................................ المادة األولى: أحكام تمهيدية

 4 ...................................................................................................................................... النطاقالمادة الثانية: 

 4 ..................................................................................................................................... المادة الثالثة: اإلعفاء

 4 ..........................................................................................................................عة: الحاالت الطارئةالمادة الراب

 5 ...................................................................................................................... المادة الخامسة: تحديد المسؤولية

 7 ..................................................................................................................................................الباب الثاني

 7 ............................................................................................................................................. عضوية السوق

 7 .......................................................................................................................... الفصل األول: النطاق والتطبيق

 7 ......................................................................................................................... المادة السابعة: عضوية السوق

 7 ............................................................................................... عضوية السوقالحصول على المادة الثامنة: شروط 

 8 .............................................. تجاه الطلب المادة التاسعة: إجراءات طلب الحصول على عضوية السوق وصالحيات السوق

 9 ........................................................................................................................... المادة العاشرة: صنّاع السوق

 9 .......................................................... : اآلثار المترتبة على اإلشعار بالحصول على عضوية السوقالحادية عشرةالمادة 

 9 ............................................................................................................. أعضاء السوق مسؤولياتالفصل الثاني: 

 9 ............................................................................................ المادة الثانية عشرة: المتطلبات التقنية ألعضاء السوق

 10 ......................................................................................................عشرة: التزامات أعضاء السوق الثالثةالمادة 

 10 ........................................................................................... المادة الرابعة عشرة: تقديم أعضاء السوق للمعلومات

 10 ................................................................................... المادة الخامسة عشرة: اإلشعارات المقدمة من عضو السوق

 11 ............................................................................................................... المادة السادسة عشرة: حفظ السجالت

 12 ................................................................................................................ المتداولون المسجلون :الفصل الثالث

 12 ....................................................................................................................المادة السابعة عشرة: أحكام عامة

 12 ................................................................................................ المادة الثامنة عشرة: شروط المتداولين المسجلين

 13 ................................................................................................................. المادة التاسعة عشرة: طلب التسجيل

 13 ....................................................................................................................... : إلغاء التسجيلالعشرون المادة

 14 ............................................................................................. عضوية عضو السوق وإلغاؤهاالفصل الرابع: تعليق 

 14 ......................................................................................... : تعليق عضوية عضو السوقالحادية والعشرونالمادة 

 15 ............................................................................................ المادة الثانية والعشرون: إلغاء عضوية عضو السوق

 16 ..........................................................................................................الفصل السادس: المقابل المالي والعموالت

 16 ............................................................................................... المادة الثالثة والعشرون: المقابل المالي والعموالت

 17 ............................................................................................................................................... الباب الثالث



3 
 م 3/4/2022ه الموافق 02/9/1443نافذة ويعمل بها من تاريخ القواعد ستكون هذه 

 

 17 ............................................................................................................................................... نظام التداول

 17 ................................................................................................. دخول إلى نظام التداولالمادة الرابعة العشرون: ال

 17 ........................................................................................................ المادة الخامسة والعشرون: جلسات التداول

 17 ................................................................................................المادة السادسة والعشرون: تسعير األوراق المالية

 17 ........................................................................................................... والعشرون: تمرير األوامر السابعةالمادة 

 18 .............................................................................................................. المادة الثامنة والعشرون: تنفيذ األوامر

 19 .................................................................................. التعطيل واإللغاءوالمادة التاسعة والعشرون: تعليمات التعديل 

 19 ......................................................................................................................... حدود التداولالمادة الثالثون: 

 19 .............................................................................................................. مفتاح اإللغاءالمادة الحادية والثالثون: 

 19 ............................................................................................. المادة الثانية والثالثون: الدخول المباشر إلى السوق

 21 ............................................................................................... المادة الثالثة والثالثون: الصفقات المتفاوض عليها

 21 ............................................................................................... المادة الرابعة والثالثون: تسوية ومقاصة الصفقات

 21 ......................................................................................................... المادة الخامسة والثالثون: سجالت التداول

 22 ............................................................................................................................................... الباب الرابع

 22 ................................................................................................................................................ أحكام عامة

 22 ......................................................................................................... المادة السادسة والثالثون: صالحيات عامة

 22 ............................................................................................................. والنفاذالمادة السابعة والثالثون: النشر 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 م 3/4/2022ه الموافق 02/9/1443نافذة ويعمل بها من تاريخ القواعد ستكون هذه 

 

 األول الباب

 أحكام تمهيدية

 المادة األولى: أحكام تمهيدية

المرسوم بقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر ي   .أ

 هـ. 2/6/1424وتاريخ  30الملكي رقم م/

نظام وفي قصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في الي   .ب

  لنص بغير ذلك.ما لم يقِض سياق ا السوق قواعدقائمة المصطلحات المستخدمة في 

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

 هذه القواعد. وفق أحكام أو السوق الهيئة

 عالقة.ال تخل هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات ال .د

 نطاق الالمادة الثانية: 

 :تنظيم إلى القواعد هذه تهدفدون اإلخالل بأحكام النظام، 

 .نظام التداوللى إ والدخول العضوية في السوق .أ

 .ينالمسجل ينالمتداولتسجيل  .ب

 .للسوق المعلومات عنالسوق  أعضاء إفصاح .ج

 .المدرجة المالية األوراق في السوق أعضاء تداول .د

 الثالثة: اإلعفاءالمادة 

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

 .السوق من بمبادرة نفسه أو الشخص من طلب

 : الحاالت الطارئةالرابعةالمادة 

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

 .وقتهاأو تعديل تمديدها أو  هاتقصيرليق أي جلسة تداول أو تع .1

  في ورقة مالية واحدة أو أكثر. التداول تعليق .2

 .إلغاء األوامر المدخلة من قبل عضو السوق في نظام التداول .3

 .والتي لم يتم تسويتها بشكل نهائي ء الصفقات المنفذة في نظام التداولإلغا .4

 :يأتي ما الطارئة الحاالتب يقصد المادة، هذه أحكام تطبيق ألغراض .ب

 .زئيجبشكل كلي أو والتسوية اإليداع نظام  أو أو نظام المقاصةالتداول تعطل نظام  .1
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 ذلك يؤدي أن بشرط بشكل كلي أو جزئيالسوق الخاصة بعضو التقنية المعدات تعطل  .2

 سالمة على يؤثر أن أو التداول نظام إلى صحيحة غير معلومات إرسال إلى العطل

 .التداول

بشرط أن يؤدي  بشكل كلي أو جزئي السوقوعضو السوق بين  شبكة االتصالتعطل  .3

المة سذلك العطل إلى إرسال معلومات غير صحيحة إلى نظام التداول أو أن يؤثر على 

 .التداول

ع نظام اإليداأو  أو نظام المقاصةنظام التداول بر ضرااإلإلى أي حدث قد يؤدي  .4

 مثل الهجمات اإللكترونية. والتسوية

يداع نظام اإلأو  أو نظام المقاصةنظام التداول في  يير أو تحديثتغخلل أثناء أي   .5

 .والتسوية

 قاصةأو نظام الم تداولنظام القدرة السوق على تشغيل  تؤدي إلى عدماألحداث التي  .6

واألحداث  لكوارث الطبيعيةا -على سبيل المثال ال الحصر– أو نظام اإليداع والتسوية

 .غير المتوقعة

ام اإليداع نظأو  أو نظام المقاصةنظام التداول أي خلل في معالجة البيانات المدخلة في  .7

 أو عدم دقتها. والتسوية

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

 طريقةب التداول يشمل ذلك استمرارو مبشكل مالئمع الحالة التعامل ومنتظم و بشكل عادل

 ومؤقتة. بديلة

 هذه من( أ) الفقرة في إليها المشار الطارئة الحاالتخالف و النظام، بأحكام اإلخالل دون .د

 القواعد ذهه أحكام من أي تطبيق تعليق -الهيئة موافقة على الحصول بعد- للسوق المادة،

 بشكل داولالت تعليق إلى باإلضافة ،جديدة بأحكام مؤقتًا هااستبدال وأ ،جزئي أو كلي بشكل

 .جزئي أو كلي

 المادة ههذ أحكام وفق المتخذة بالتدابير السوق أعضاء إلشعار المعقول الجهد السوق بذلت .ه

 . ممكن وقت أسرع في

. في أسرع وقت ممكن المعتاد وضعهإلى  التداولالسوق تعيد ، العطل سببزوال بعد  .و

 .المعتاد وضعهإلى التداول  الذي تعيد فيهتوقيت ال وتحدد السوق

 ،تداولأو نظام ال األوامر إدارة نظام تعطل عن فوراً  عمالئه إشعار السوق عضو على يجب .ز

 .االعتيادي بوضعه للعمل عودته فور بذلك وإشعارهم

 : تحديد المسؤوليةالخامسةالمادة 

الجسيم أو وباستثناء الخطأ –دون اإلخالل بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق .أ

ال تتحمل السوق أي مسؤولية عن األضرار أو الخسائر التي يتكبدها أي من ، -المتعمد
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مباشر أو غير مباشر  إذا كان ذلك بسبب مقدمي المعلوماتأعضاء السوق أو عمالئهم أو 

 أي من اآلتي:  من

 ألحكام هذه القواعد. خاضعة صفقات أو أوامر أو إجراءات أي .1

 التداول.استخدام نظام  .2

 لسوق.اصفقة معينة أو إغالق إلغاء إلغاء التداول أو  الجزئي أو أو الكلي تعليقال .3

 هذه القواعد.أحكام ممارسة السوق أي من صالحياتها بموجب  .4

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

لجسيم أو االخطأ وباستثناء – السوق وقواعد التنفيذية ولوائحه دون اإلخالل بأحكام النظام .ب

و توقيت أ عن دقة أو اكتمال تجاه أي شخص ، ال تتحمل السوق أي مسؤولية-المتعمد

تنشر  من المعلومات التيأي بيانات السوق أو  وأاألسعار معلومات  وأالمصدر معلومات 

  .على موقعها اإللكتروني من وقت آلخر

 : اإلفصاح عن المعلوماتالسادسة المادة

ً  اله المتاحة المعلومات أو البيانات جميع على تحتوي بسجالت السوق تحتفظ .أ  هذهل وفقا

مدة  وتكون سوق،ال بعضو التي تتعلق أو سوقال أعضاء أحد اله يقدمها التي أو القواعد

 .األقل على سنوات عشر السجالت تلك حفظ

 لمتعلقةا المعلومات تقديم للسوق يجوز ال ،باألنظمة واللوائح ذات العالقة اإلخاللدون  .ب

 : اآلتية للجهات إالوفقاً لهذه القواعد سوق العضو بنشاطات 

 مركز المقاصة أو أي مركز مقاصة آخر أبرمت معه السوق اتفاقية اتفق الطرفان .1

 بموجبها على تبادل المعلومات بحسب ما هو مطلوب ومحدد في هذه القواعد.

ألنظمة وفق ا لها يحق حكومية جهة أي أي جهة قضائية أو أو البنك المركزي أو هيئةال .2

 .معلومات أو تفاصيل أي طلب أو استقبال واللوائح ذات العالقة

 أي تابع للسوق. .3

 -عالقةاألنظمة واللوائح ذات ال وفق - ةملزم السوق كونت أخرى جهات أو أشخاصأي  .4

 .المعلومات عنم له باإلفصاح

 طاتبنشا المتعلقة المعلومات لهم تقدّم أن السوق وافقت أخرى جهات أو أشخاصأي   .5

 -لحصراعلى سبيل المثال ال  –بما في ذلك  ،لهذه القواعد الخاضع المعنيالسوق  عضو

 مزودو المعلومات التكنولوجية أو أي مزودي خدمات خارجيين للسوق.

 .مماثلة جهة أي أو بيانات إيداع مركزأي  .6

 .مالية أوراق تسوية نظام أو إيداع أي مركز .7

 تحدده الهيئة.أي شخص آخر  .8
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 الباب الثاني

 عضوية السوق

 التطبيقو نطاقال: الفصل األول

 عضوية السوق: السابعةالمادة 

 .وقعلى عضوية الس الحصول الدخول إلى نظام التداولفي  الراغبين األشخاص على يجبأ. 

ب. استثناء من أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، للسوق منح صالحية الدخول إلى نظام التداول 

ً لما هو محدد في اإلجراءات التي تحددها السوق. وال  لمراكز مقاصة األوراق المالية وفقا

تنطبق أي من الشروط والمسؤوليات وااللتزامات الخاصة بأعضاء السوق والمتداولين 

واردة في هذه القواعد على مراكز مقاصة األوراق المالية عند منحها صالحية المسجلين ال

 الدخول إلى نظام التداول. 

 عضوية السوقالحصول على : شروط الثامنةالمادة 

 هذهألغراض ويشار إليه فيما بعد  - السوقالحصول على عضوية  في يرغب منيجب على 

 :آلتيةا استيفاء الشروط -" الطلب ممقدّ “القواعد بـ 

 .التعامل في ممارسة أعمال الهيئة من اله مرخصة مؤسسة السوق المالية تكون أن .أ

د قواع ألحكام، وفقاً الحفظ ألعمالترتيبات مناسبة  لديه يكونأن ، أو عضو حفظأن يكون  .ب

 كز إيداع األوراق المالية.مر

المحددة  عمالاأل استمراريةمتطلبات و ،واألمنية ،والفنية التقنية، فر لديه المتطلباتاتتوأن  .ج

 التداول نظامالتداول والمحافظة على سالمة بنظام  ربطهإمكانية لضمان من السوق 

وقواعد  النظام ولوائحه التنفيذيةبما يتوافق مع  األوامر تمريروتسلم  وضمان، وكفاءته

 .واألنظمة واللوائح ذات العالقة السوق

 ليةالداخ المخاطر بإدارة ترتبط ومحدثة بشكل دائم وفاعلة قوية أنظمة لديه أن تكون .د

  .المعلومات وتقنية الداخلية والمراجعة

بما  كافييب الالخبرة والمعرفة والكفاءة والتدريتمتعون ب موظفون مؤهلونلديه يتوافر أن  .ه

 في هذه القواعد.المنصوص عليها المتطلبات بجميع  االلتزام يمكن مقدم الطلب من

 .لقواعدامن هذه  الثالثة والعشرينالمادة م احكأالمقرر بموجب مالي ال يدفع المقابل أن  .و

 السوق وتوافق عليه الهيئة. تقترحهشرط آخر لتزام بأي اال .ز
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 الطلب تجاه السوقوصالحيات  عضوية السوقالحصول على طلب  : إجراءاتالتاسعةالمادة 

لسوق إلى ا كتابي طلب تقديم السوق عضويةالذي يرغب في  يجب على مقدم الطلب .أ

 .لهذا الغرض حدده السوقتالذي  وفق النموذجلحصول على العضوية ل

تحديد لالطلب السوق تدرس من هذه المادة، في الفقرة )أ(  المشار إليهالطلب تسلم  عند .ب

 عد.من هذه القوا الثامنةنصوص عليها في المادة الم الشروطمقدم الطلب  مدى استيفاء

من  إجراء الدراسة المشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، ولغرض التحققلغرض  .ج

كل بش من هذه القواعد الثامنةالشروط المنصوص عليها في المادة بعضو السوق التزام 

 :القيام باآلتي ، للسوقمستمر

ً  راهتإجراء أي استقصاء  .1  .مناسبا

أي عن لإلجابة أمام السوق  ممثليهمأو  (أو عضو السوق) مقدم الطلبطلب حضور  .2

 عالقة بالطلب.أن لها السوق  مسألة ترىشرح أي  ، أواستفسار

ق السو ىرت معلومات إضافية ممثليهمأو  (عضو السوقأو )مقدم الطلب طلب تقديم   .3

 .طلبهاأيام من تاريخ ( 10) خاللضرورتها 

 مع الهيئة في أي وقت.التنسيق  .4

 .(عضو السوقأو ) من مقدم الطلبمقدمة المعلومات الالتأكد من صحة  .5

يثما ح- أو أي طرف ثالث أي التزام أو طلب (أو عضو السوق)إذا لم ينفذ مقدم الطلب  .د

ذه المادة، ( من الفقرة )ج( من ه3)( و2و)( 1الفقرات الفرعية )أحكام بموجب  -ينطبق

المنصوص عليها شروط لل غير مستوف (أو عضو السوق)مقدم الطلب  اعتبارللسوق ف

 . من هذه القواعد الثامنةالمادة في 

وتتخذ ، بةعند تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوكتابياً مقدم الطلب السوق  تشعر .ه

ً يوم )30(خالل مدة أقصاها  السوق  :اآلتية القرارات أحد ا

ً مقدم الطلب  كانإذا  .1 قرار اليكون ، من هذه القواعد الثامنةشروط المادة  مستوفيا

 واعد،الق هذه من الحادية عشرة المادة في الواردة للشروط استيفائهبالموافقة شرط 

ً  السوق تراه قيد أو شرط أي إلى باإلضافة  .مناسبا

 .الرفض أسباب مع بيان الطلب رفض .2

-ب كامالً، أو الطلتسلم إما من تاريخ ليها في الفقرة )ه( من هذه المادة تبدأ المدة المشار إ .و

لفقرات اأحكام مطلوبة بموجب الضافية اإلمعلومات جميع التسلم من تاريخ  -ينطبقحيثما 

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

ً  بذلك إشعارهفعليها  السوق،السوق منح مقدم الطلب عضوية  تإذا قرر .ز  حكامأ وفق كتابيا

 .( من الفقرة )ه( من هذه المادة1الفقرة الفرعية )
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ه ( من الفقرة )ه( من هذ2الفرعية )لفقرة أحكام ا وفق الطلبرفض  السوق تقرر إذا .ح

ً  بذلك طلبالمقدم  ت شعر فعليها أن ،المادة  .كتابيا

 السوق  نّاع: صالعاشرةالمادة 

ا والتي تحدده -حيثما ينطبق-االلتزام بمتطلبات صناعة السوق  السوقيجب على أعضاء 

 . السوق وتوافق عليها الهيئة

  عضوية السوقبالحصول على شعار على اإل ةالمترتبر اثاآل: الحادية عشرةالمادة 

اً إشعارتسلم ال يجوز لمقدم الطلب الذي  اإلشعار،تضمنه مع مراعاة أي شرط أو قيد  .أ

ال إ عضو سوق،ك التصرفمن هذه القواعد  التاسعة( من المادة زالفقرة )أحكام بموجب 

 :باآلتيااللتزام بعد 

 حدده السوق.تالذي لنموذج اتفاقية العضوية مع السوق وفق توقيع ا .1

 السوق. تحددهاالتي والمتطلبات إلرشادات اوفق االعتماد إكمال إجراءات  .2

 واعد.من هذه الق الثالثة والعشرينالمادة م احكأفع المقابل المالي المقرر بموجب د .3

تعد ة، المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادمتطلبات العند استيفاء مقدم الطلب  .ب

 .التداول بنظام بربطه وتسمحللسوق  عضواً  الطلب مقدم السوق

أن يكون عضو مقاصة، أو عضواً غير مرخص له بالمقاصة على عضو السوق  يجب .ج

ً ألح كام أبرم اتفاقية العضو غير المرخص له بالمقاصة مع عضو المقاصة العام، وفقا

 مركز مقاصة األوراق المالية.قواعد 

 تحدددة، ( من هذه الماجمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة )العند استيفاء مقدم الطلب  .د

 جاوزتت ال مدة خالل التداول في البدء السوق بموجبه لعضو يمكن الذي التاريخ السوق

 .يوًما( 30)

 

 أعضاء السوق مسؤوليات: الفصل الثاني

 المتطلبات التقنية ألعضاء السوق: الثانية عشرةالمادة 

تصال رتباط وااللالمسؤولية تركيب معدات تقنية مناسبة وحده  السوق عضوعلى تقع  .أ

 .بنظام التداول

لى الحصول عدون به  الخاص األوامر إدارة تحديث نظامضو السوق تعديل أو ال يجوز لع .ب

 السوق.من  كتابية موافقة

  .االعتماد إلجراءات السوق عضوبالخاصة  التقنية المعدات عتخض أن يجب .ج

 والتقنية نيةفال واإلجراءات والمعايير الختباراتاوفق  المعدات التقنية اعتماد إجراءات تمت .د

 . السوق تحددها التي
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دده تح ماوفق  التقنية معداته سالمةعلى عضو السوق في جميع األوقات التأكد من  يجب .ه

 .السوق

ً  حسب ما- للسوق .و  تقنيةالمعدات لعلى اإضافية اعتماد ات إجراء وضع -تراه مناسبا

 عضو سوق.أي المستخدمة من قبل 

 أعضاء السوقالتزامات : عشرة الثالثةالمادة 

 :باآلتيااللتزام  -في جميع األوقات- أعضاء السوق يجب على

أو مركز  السوق أو الهيئة من صادرةقواعد السوق وأي تعليمات النظام ولوائحه التنفيذية و .أ

 .وجميع األنظمة واللوائح ذات العالقة اإليداعأو مركز  المقاصة

 .عضو السوقعلى نشاطات  الهيئة أو السوققيد تفرضه أو شرط أي  .ب

 .عضوية السوقتفاقية في اعليه منصوص متطلب أي  .ج

 .دهذه القواعمن المادة الثامنة المنصوص عليها في  ذات العالقة السوق عضويةشروط  .د

 على األقل.اثنين  مسجلينمتداولين لدى عضو السوق أن يكون   .ه

بالخدمات  المتعلقة المهمة المعلومات لجميع داخلي وخارجي احتياطي نسخ نظام توفير .و

 .المقدمة

 للمعلومات السوقعشرة: تقديم أعضاء  الرابعة المادة

ً وف السوق تحددها التي الزمنية الفترة خالل – ميقدّ  أن سوق عضو كل على يجب  – لتقديرها قا

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

 . القواعد هذهأحكام لغرض تطبيق  السوق تطلبها قد

 السوق اإلشعارات المقدمة من عضو: ةعشر الخامسةالمادة 

 :اآلتيةفي أي من الحاالت  ،كتابةً إشعار السوق فوًرا يجب على أعضاء السوق  .أ

  قواعد السوق. مخالفة لىقد يؤدي إ يؤدي أو بأي مخالفة، أو أي حدث العلم .1

لق بالحماية متعأو أي أمر  المعدات التقنيةفي  أو فني تقنيخلل بوجود أي العلم أو الشك  .2

نفيذ تأو األوامر استقبال ، أو التداول الربط مع نظامسالمة على  التأثيرمن شأنه 

 . نظام التداول الصفقات من خالل

تزويد السوق بتقرير يوضح  -أيام (3)خالل مدة ال تتجاوز - يجب على عضو السوق  .ب

أحكام  قوف االسوق بشأنه أشعر التيالحاالت الجة ست تخذ لمعالمتخذة أو التي اإلجراءات 

 .اإلجراءات ررة لهذهالمق المددباإلضافة إلى  -حيثما ينطبق-)أ( من هذه المادة لفقرة ا

ً  السوق ارشعإ السوق أعضاء على يجب .ج  :اآلتي من أي عن كتابيا

  .أي تغيير في المعلومات المقدمة إلى السوق بشأن طلب عضوية السوق .1
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تطلبات متؤثر على استيفائه  أي تغيير في أعمال عضو السوق أو نشاطاته التي يمكن أن .2

 القواعد وإجراءات التداولهذه أحكام عضوية السوق أو تأديته التزاماته وفق 

 والعضوية.

 أي واقعة من شأنها أن تؤثر على استيفاء عضو السوق متطلبات عضوية السوق أو .3

اله، أو المعايير األمنية أو معايير تقنية المعلومات لعضو السوق أو استمرارية أعم

التداول،  هذه القواعد أو على ربطه بنظامأحكام تؤثر على استيفائه اللتزاماته بموجب 

 :آلتيا-دون حصر-بما في ذلك 

 عطل في المعدات التقنية الخاصة به.أي  .أ

 تغيير أو تحديث نظام إدارة األوامر الخاص به.أي  .ب

 صشخ أي أو تابعيه أوسوق ال بعضو يتعلق آخر تغيير أو ظرف أو مسألة أو حدثأي  .4

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

 وأ مكتملة غير أو دقيقة غير السوق إلىسوق ال عضو مهاقدّ  معلومات أي تصبح أن

 عضو استيفاء في جوهري تأثير عليه يترتب أو األسباب، من سبب ألي منسوخة

 .هذه القواعد بموجب التزاماته أداء أو السوق عضوية لمتطلباتسوق ال

 فقرةال في مشار إليهاال واقعةال أو تغييرال حدوثب مسبق علم علىعضو السوق  كان إذا .د

ً يوم (30) قبل السوق خطارإ عليه فيجب ،المادة هذه من( ج)  يخالتار من األقل على ا

 .الواقعة أو التغيير حدوثل توقعالم

لمه بحدوث تمكن عضو السوق االلتزام بمتطلبات الفقرة )د( من هذه المادة لعدم عي لم إذا  .ه

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

 .وقع لحدوثهاالتاريخ المت -ينطبق

 شعارإ على السوق يجب ،المادة هذه من( أ) الفقرة في الوارد اإلشعار السوق تسلم عند .و

 اإلشعار قدم الذي السوق عضو إلزام تراه ما حسب للسوقو تأخير، دون بذلك الهيئة

 .كليهما أو الجمهور أو لعمالئه محتواه عن باإلفصاح

 شعارإ على السوق يجب المادة، هذه من( ب) الفقرة في الوارد التقرير السوق تسلم عند .ز

 .تأخير دون بذلك الهيئة

 عشرة: حفظ السجالت السادسة المادة

 لجميع ثالمحدّ  السجل من بنسخة األوقات جميع في االحتفاظ السوق عضو كل على يجب .أ

 السوق إلى هاميقدّ  التي المعلومات من غيرها أو المواد أو الحسابات أو البيانات أو الدفاتر

 هذه ملتتش أن يجبو ،سنوات عشر عن تقل ال دةم السوق عضو بنشاطات يتعلق فيما أو

 : اآلتي على السجالت

التداول ، أو التعليمات وأي رسائل مدخلة الى نظام األوامر جميع عن معلومات  .1

تعليمات أي  -على سبيل المثال ال الحصر –، بما في ذلك السوقمن قبل عضو 
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تعديل وتعطيل وإلغاء و قبل إدخال أي أمر بيع أو التأكيد المستلم بالتحقق تتعلق

المسجل المسؤول عن  متداولالوهوية  ،معلومات توقيت اإلدخالو ،األوامر

 اإلدخال.

ومعلومات حول وقت  ،السوقمن قبل عضو  مدخلة صفقات أي عن معلومات .2

 . صفقةتنفيذ كل 

 ل. يعمل نيابةً عن عميالسوق  ن عضووالعميل في حال ك بهويةمتعلقة  معلومات .3

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

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

 .قيقالتح أو المطالبة أو القضائية الدعوى تلك انتهاء حين إلى السجل بذلك االحتفاظ

 المسجلون المتداولون :الفصل الثالث

 : أحكام عامةعشرة السابعةالمادة 

 متداوالً  ألغراض نشاطات التداول إال إذا كان التداولال يمكن ألي شخص الدخول إلى نظام  .أ

 .مسجالً 

 دخولصالحية اللحصول على باالمخولين  األشخاص تسجيلالسوق على أعضاء  يجب .ب

من هذه  رةعش الثامنةالمادة في هو محدد  ماوفق  السوقعن أعضاء  تداول نيابةً النظام  إلى

 .القواعد

يكون عضو و، وعمالئه عضو السوق تداولعن نشاطات  مسؤوالً المسجل  المتداوليكون  .ج

 المسجلين. متداوليهعن اإلشراف على نشاطات  السوق مسؤوالً 

 ألنظمةواوقواعد السوق  التنفيذية المسجل االلتزام بالنظام ولوائحهالمتداول يجب على  .د

 .األوقات جميع في السوقإلى عضو  صادرة تعليماتوأي واللوائح ذات العالقة 

ً في حال  المتداولتسجيل  يلغى .ه ة. العالق ذيعضو السوق  عضوية ألغيتالمسجل تلقائيا

ً  المسجل المتداولويعلق تسجيل    قة.العال ذيفي حال تعليق عضوية عضو السوق  تلقائيا

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

 ،المسجلين متداوليه تصرفاتبشكل كامل عن تجاه السوق و مسؤوالً يكون عضو السوق 

األوامر والمراسالت  ويشمل ذلك ،من وقت آلخر عنهنيابة  شخص آخر يتصرفوأي 

  .السوقعضو ل المعدات التقنية من خالل المرسلة

  المتداولين المسجلينشروط : عشرة الثامنة المادة

 : الشروط اآلتية استيفاء مسجالً متداوالً على أي شخص يرغب في أن يكون  يجب

 أن يكون سعودياً. .أ
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في عالقة ذات الألحكام اواجبة التسجيل وفق ة فلتأدية وظي لدى الهيئة يكون مسجالً أن  .ب

 .مؤسسات السوق الماليةالئحة 

 من السوق.المطلوبة  ينالمسجل ينالمتداولالخاصة ب االختباراتاجتياز  .ج

 التسجيل عشرة: طلب التاسعةالمادة 

 الذي تحدده السوق.لنموذج اوفق م طلب التسجيل يجب تقدي .أ

 عضو يتقدم فيه الذينفسه في الوقت  المتداول المسجلطلبات تسجيل تقديم  يجوز .ب

الحصول على  بعد وقت أي في أو السوق،بطلب الحصول على عضوية السوق 

  .قبل دخول الموظف إلى نظام التداول ،الحاالتوفي جميع  ،العضوية

 يفبمعلومات تعرالمسجل  المتداول السوق تزود على الطلب، في حال موافقة السوق .ج

ً  مستخدمال  .التداولليتمكن من الدخول إلى نظام  كتابيا

 إلغاء التسجيل :العشرون المادة

 عنالمسجل  المتداولعند توقف فوراً  كتابةً  على عضو السوق إشعار السوق يجب .أ

 تسجيل السوقوتلغي ، عضو السوقب عالقتهعند انتهاء أو  المسجل المتداول وظيفة أداء

 .الفقرة هذه في الوارد اإلشعار على حصولها فور المسجل المتداول

 التنفيذية حهلوائ وأأياً من أحكام النظام خالف  إذامسجل ال متداولال تسجيلإلغاء  للسوق .ب

 .و األنظمة واللوائح ذات العالقةأ هذه القواعد ، أوالسوق قواعد أو

 من توقف فوراً  التأكد السوق عضو على يجب مسجل،ال المتداول تسجيل إلغاءعند  .ج

 .التداول نظام إلىالدخول  عن ذلك الشخص
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 وإلغاؤها عضوية عضو السوقتعليق : الرابعالفصل 

 عضوية عضو السوق: تعليق الحادية والعشرونالمادة 

 اضروريً  الفوري التعليق فيها يكون التي الحاالت فيالسوق  عضوية عضوللسوق تعليق  .أ

 :اآلتية الحاالتأي من  في التداول نظام سالمة على للحفاظ -هاتقديرق وف–

 –في ذلك  ابم، من هذه القواعدعضوية السوق متطلبات أياً من إذا لم يَع ْد مستوفياً  .1

 .من هذه القواعد لمتطلبات الواردة في الباب الثانيا -على سبيل المثال ال الحصر

 تداولالبنظام  ربطهعلى سالمة  شأنه التأثير التقنية من همعدات في إذا حدث خلل .2

 الصفقات التي تتم من خالله.على أو 

 صالحمسالمة السوق أو ل تهديداً يشكل  التداولبنظام  هربط ستمراراإذا كان  .3

 المستثمرين.

 إذا ع لقت عضوية المقاصة الخاصة بعضو السوق. .4

تم من خالله مقاصة تلقت عضوية المقاصة الخاصة بعضو المقاصة الذي إذا ع   .5

 .السوقعمليات عضو 

 إذا ع لقت عضوية الحفظ الخاصة بعضو السوق. .6

 اتتسوية الصفقتم من خالله تالذي  الحفظالخاصة بعضو  الحفظلقت عضوية إذا ع   .7

 .السوقعضو الخاصة ب

ثما العالقة )حي يعند تلقي تعليمات من مركز المقاصة أو عضو المقاصة العام ذ .8

 .من هذه القواعدالحادية والثالثين ينطبق( وفق أحكام المادة 

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

 :اآلتية حاالتأي من ال فيعضو السوق  عضوية تعليق

 .أو اتفاقية العضوية هذه القواعد بأحكامعضو السوق  عدم التزام .1

 .للسوق مستحق مالي مقابل أيعضو السوق  عدم تسديد .2

ً كتا السوقتطلب ، في الفقرة )ب( من هذه المادة الحاالت الواردةأي من  تحققعند  .ج فور  بيا

 -السوقتوافق عليه -زمني مناسب جدول  وتحديد، الحالةشرح عضو السوق من  اعلمه

مني الز جدولال خالل التعامل مع الحالةمن السوق  عضويتمكن  وإذا لم .هالتعامل معل

 .عضويتهالمذكور، للسوق تعليق 

شعر ، تالفقرتين )أ( أو )ب( من هذه المادةأحكام بموجب عند تعليق عضوية عضو السوق  .د

 السوق الهيئة بذلك فوراً.
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)أ(  الفقرتينأحكام المطبق بموجب  يتقدم إلى السوق بطلب رفع التعليقعضو السوق أن ل .ه

لب أن الطدراسة ، وللسوق بعد ما يفيد زوال سبب التعليق وتقديمأو )ب( من هذه المادة 

 .من عدمهتقرر رفع التعليق أو 

، تشعر من هذه المادة (هالفقرة )م احكأعند رفع تعليق عضوية عضو السوق بموجب  .و

 السوق الهيئة بذلك فوراً.

 ذلك.بإذا أصدرت الهيئة تعليمات  فوراً  عضو السوقعضوية لسوق ات علّق  .ز

 ذه المادة،همن ( ز)لفقرة أحكام االهيئة وفق  صادرة من عليماتتعلى  ءً بناإذا كان التعليق  .ح

الهيئة  يتقدم إلىالسوق أن لعضو و الهيئة تعليمات بذلك.عند إصدار التعليق رفع السوق ت

وللهيئة بعد  ،التعليق سببوتقديم ما يفيد زوال رفع التعليق  بطلب -من خالل السوق  -

 .من عدمهإصدار التعليمات للسوق برفع التعليق  الطلب دراسة

ً  السوق عضو السوق تشعر .ط  مع بيان المادة هذهأحكام  وفق صادر تعليق أي عن كتابيا

 .أسباب التعليق

 ليقبتع إشعاًرا تسلمه فور عضويته بتعليق كتابيًا عمالئه إشعار السوق عضو على يجب .ي

 .السوق من عضويته

 تطلبم بأي االلتزام أو إجراء أي اتخاذ السوق عضو من الطلبأي إجراء أو  اتخاذ للسوق .ك

 .نالمستثمري مصلحة أو السوق على العضوية تعليقعدم التأثير السلبي من  من للتأكد

 خدمة عضو السوق تقديم أي يحظر على ،( من هذه المادةكمع مراعاة ما تضمنته الفقرة ) .ل

ألي شخص ، أو أن يظهر عضويتهخالل مدة تعليق وذلك عضويته في السوق مرتبطة ب

 . الخدمة مثل هذهتقديم أن له صالحية 

المادة  أحكام مستحقة وفقمتراكمة و وعموالت مالي مقابل أي دفع السوق عضو على .م

 .تكون مستحقة خالل فترة التعليق القواعد هذه من رينوالعش الثالثة

 عضوية عضو السوق: إلغاء والعشرونالثانية المادة 

في  التداولبنظام  وإنهاء ربطه ضوية عضو السوقع إلغاء -بناًء على تقديرها-للسوق  .أ

 :اآلتيةالحاالت 

 سوق بأحكام هذه القواعد أو اتفاقية عضوية السوق.العدم التزام عضو  .1

ذه همن  الحادية والعشرينالمادة أحكام بموجب  ة عضو السوقعضويتعليق ستمر اإذا  .2

  .التعليقاألسباب التي أدت إلى زوال دون  أشهر (6)القواعد لمدة 

 شهراً. (12) عنال تقل  التداول لمدةنظام ل أمرعضو السوق أي  يمررإذا لم  .3
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 إذا ألغيت عضوية المقاصة الخاصة بعضو السوق )حيثما ينطبق(. .4

 إذا ألغيت عضوية الحفظ الخاصة بعضو السوق )حيثما ينطبق(. .5

 لسوقاالذي تعده لنموذج الغاء عضويته وفق بإلى السوق إإذا قدم عضو السوق طلباً  .6

ثر يؤسإلغاء العضوية رأت أن رفض الطلب إذا  -على تقديرها ناءً ب-وللسوق  لذلك.

 .السوقسلباً على مصلحة المستثمرين أو أعضاء السوق اآلخرين أو 

 أصدرت إذا التداولبنظام  ربطه وإنهاء عضوية عضو السوق إلغاءيجب على السوق  .ب

 . ذلكبتعليمات الهيئة 

 ، تشعر السوقمن هذه المادة أحكام الفقرة )أ(بموجب عضوية عضو السوق إلغاء عند  .ج

 الهيئة بذلك فوراً.

ً  هارشعإفعليها عضوية أحد أعضاء السوق  السوق إلغاءإذا قررت  .د يان ب مع، بذلك كتابيا

 .أسباب اإللغاء

ً ك عمالئه إشعار -من السوق إلغاء عضويتهبإشعاراً  تلقيه عند-عضو السوق  يلتزم .ه  تابيا

تقديم  ل أوالتداومن خالل نظام  أمرتنفيذ أي من  والتأكيد على عدم تمكنه، بذلكعلى الفور 

 .بعضوية السوقمتعلقة خدمة أي 

 متطلب بأي االلتزام أوإجراء  أي اتخاذ السوق عضو من الطلبأي إجراء أو  اتخاذ للسوق  .و

 خرينالسوق اآلأو أعضاء  السوق على العضويةإلغاء عدم التأثير السلبي من  من للتأكد

 .المستثمرين مصالح أو

 

 والعموالت المقابل المالي: السادسالفصل 

 والعموالت : المقابل الماليالثالثة والعشرونالمادة 

 بموجبللسوق  مستحقة عموالت أو وعضو السوق دفع أي مقابل مالييجب على مقدم الطلب 

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

 نظام التداول

 

 لى نظام التداول إخول : الدالعشرون الرابعة المادة

لى نظام إخول الدالسوق  ألعضاءمن هذه القواعد،  والثالثين الثانيةالمادة  دون اإلخالل بأحكام

آخر  وأي متطلب هذه القواعدأحكام وفق  فقط، وذلك المسجلين متداوليهم من خالل التداول

 .من وقت آلخرالسوق  تحدده

 التداول اتجلس: والعشرون الخامسةالمادة 

سبقاً مخالل جلسات تداول محددة ومن  العمل الرسميةأيام  خاللالتداول في السوق  يكون .أ

 ر.السوق من وقت آلخعنه  تعلنو التداول والعضوية إجراءاتفي تفصيالً  حسب المبين

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

 ية. لكل فئة من األوراق المال التداول والعضوية في إجراءاتاإلغالق، كما هو محدد 

 لتداولا إجراءات في محدد هو كما الصيانة ألغراض معينة ماليةللسوق تعليق تداول أوراق  .ج

 .والعضوية

 لمالية.اورقة مالية معينة وذلك في أول يوم تداول للورقة لتداول ال تعديل أوقاتللسوق  .د

 : تسعير األوراق المالية والعشرون السادسةالمادة 

وسعر ي اليوم التداول سعرسعر االفتتاح وونشر  في تحديدالطريقة المستخدمة تحدد السوق  .أ

 .إجراءات التداول والعضويةفي  ذات العالقة لفئة الورقة الماليةاإلغالق 

 .إجراءات التداول والعضويةفي مالية  كل ورقةلسعر ال وحدة تغيرتحدد السوق  .ب

 األوامر  تمرير :والعشرون السابعةالمادة 

 وامرمتطلبات األ واستيفاءاألوامر من خالل أعضاء السوق  تمريربيكون نشاط التداول  .أ

  .والعضويةالتداول  في إجراءاتكما هي محددة 

الخطوات الالزمة  جميعتخاذ ا من التأكدأي أمر،  تمريرقبل يجب على عضو السوق  .ب

 : تياآل -دون حصر-ويشمل ذلك ستيفاء المتطلبات ذات العالقة للتسوية النهائية. ال

لمتاحة في حساب عميله ايع لعميله من كفاية األوراق المالية أمر ب تمريرقبل التحقق  .1

 في حسابه المتاحةوراق المالية األ على كفايةأو استالم تأكيد من قبل العميل  )البائع(

السوق، وأن األوراق المالية ليست خاضعة ألي قيود مسجلة تحول دون وفق ما تحدده 
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العميل أوراق يعتبر لدى ، أو التأكيد )حيثما ينطبق( ولغرض هذا التحقق إتمام البيع.

 :أي من الحاالت اآلتيةفي حسابه في  متاحةمالية 

عضو  أو ذاتهالحفظ  عضووجود أوراق مالية في حساب آخر للعميل )سواء مع  (أ)

 العالقة قبل التسوية. يلى الحساب ذإ( ويمكن نقلها حفظ آخر

 .العميل أوراق مالية قابلة للتحويل قبل التسوية لدى أن يكون (ب)

أي أو  إعادة إقراض أوراق مالية اتفاقيةشتقات أو م صفقةأن يكون العميل قد أبرم  (ج)

 .قبل التسويةالعالقة  للحساب ذيأخرى تتعلق بتسليم األوراق المالية  اتفاقيات

من  ميلهأمر شراء لع تمريرقبل  )حيثما ينطبق( أو استالم تأكيد من قبل العميل لتحققا .2

 .قبل التسوية استيفاء العميل للمتطلبات النقدية لتسوية الصفقة

تي والتفاقية مع أي عميل الحقوق وااللتزامات األساسية لكل طرف اال أن تتضمن يجب .3

 في المنصوص عليه لعميللتأكيد المستلم من اا -على سبيل المثال ال الحصر–تشمل 

 ( من الفقرة )ب( من هذه المادة.2( و)1) تين الفرعيتينالفقر أحكام

ى حد طأن األوامر المدخلة ال تتخمن  المراقبة، أي أمر تمريرقبل يجب على عضو السوق  .ج

اً ألحكام وفق )حيثما ينطبق(، التداول المحدد من قبل مركز المقاصة أو عضو المقاصة العام

 .وإجراءات المقاصة قواعد مركز مقاصة األوراق المالية

سطة القناة ا، التحقق من إدخال األمر بوأي أمر تمريرقبل يجب على عضو السوق  .د

 .في إجراءات التداول والعضويةكما هو محدد المخصصة التي تتناسب مع غرضها 

  :أمريمرر أي ال يجوز لعضو السوق أن  .ه

لوائح ذات األنظمة والو أ قواعد السوق وأ التنفيذية أو لوائحهالنظام  ألحكام مخالف (1)

 .العالقة

 .والعضويةفي إجراءات التداول  الواردةالمتطلبات  غير مستوفِ  (2)

د( لضمان االلتزام بالفقرة ) ةيجب أن يكون لدى عضو السوق سياسات وإجراءات مكتوب .و

 .من هذه المادة

ات إجراءهذه القواعد أو الواردة في المتطلبات  تستوفِ التي ال للسوق رفض األوامر  .ز

 .التداول والعضوية

 .التداولإلى نظام  هيمرريبقى عضو السوق مسؤوالً عن أي أمر  .ح

 األوامر تنفيذ: والعشرون الثامنة المادة

ً  األوامرتنفذ  .أ ً تطابق عند  في نظام التداول كلياً أو جزئيا  وتكون الصفقة. األوامر كلياً أو جزئيا

ألعضاء  الصفقة يتم تأكيدتنفيذها. وعند الطرفين قبل من وغير قابلة لإللغاء ملزمة  الناتجة
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قواعد  أحكاممعها بعد ذلك وفق وي تعامل  بعد تنفيذها في نظام التداول، السوق ذوي العالقة

 يعد جزء األمروال  .إيداع األوراق المالية قواعد مركزو مركز مقاصة األوراق المالية

  .إلغائهأو ه ، وبذلك يمكن تعديلاً منفذ الغير مطابق

ل إجراءات التداو السعر والوقت كما هو مبين فيوفق أولوية األوامر  السوق تطابق .ب

 والعضوية.

 واإللغاء التعطيلو التعديل تعليمات: والعشرون التاسعة المادة

ذه هتكون  الو ،أمرأو إلغاء  تعطيل أو تعديلنظام التداول ل تعليمات في تمريريجوز  .أ

كما هو  القةقبل تنفيذ األمر ذي الع تداولالفي نظام  تمريرهاإال في حال  التعليمات سارية

 . محدد في إجراءات التداول والعضوية

ا هو كم والسعر الوقت في األولوية قواعدعلى تطبيق أثر ألمر ا تعطيلأو  تعديلليكون  .ب

 .والعضوية التداولإجراءات محدد في 

يجوز للسوق إلغاء جميع األوامر القائمة في نظام إدارة األوامر قبل تطبيق إجراءات  .ج

 المصدر ذات العالقة.

 التداول ودحد :الثالثون المادة

ول المحدد تقوم السوق بإلغاء جميع األوامر المدخلة من قبل عضو السوق التي تتخطى حد التدا

 فقووذلك  ،حيثما ينطبق()ذي العالقة المقاصة أو عضو المقاصة العام له من قبل مركز 

  .قواعد مركز مقاصة األوراق المالية أحكام

 مفتاح اإللغاء :والثالثون الحادية المادة

ركز واردة من معلى عضو السوق بناًء على تعليمات مفتاح اإللغاء تقوم السوق بتنفيذ  .أ

د مركز قواع أحكام وفقوذلك  ،)حيثما ينطبق( ذي العالقة المقاصة أو عضو المقاصة العام

  .مقاصة األوراق المالية

سوق األوامر تلغي الالفقرة )أ( من هذه المادة،  وفق أحكاممفتاح اإللغاء عند تلقي تعليمات  .ب

رفض جميع األوامر المدخلة من قبل عضو السوق. وللسوق تعليق عضوية تالقائمة و

 .عضو السوق وفق أحكام المادة الحادية العشرين من هذه القواعد

 السوق لىإ المباشر الدخول: والثالثون الثانية المادة

تمكين  قيجوز لعضو السووالعشرون من هذه الالئحة،  السابعةأحكام المادة ب دون اإلخالل .أ

 .هب إدارة األوامر الخاص في نظاممباشرةً األوامر  إدخال عمالئه من

 والعميل استيفاء أي متطلبات أخرى ذات عالقة تحددها السوق. السوقيجب على عضو  .ب
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 -رموبشكل مست- يقيّم نأ للسوق المباشر الدخول خدمة يقدم الذي السوق عضوعلى  يجب .ج

 .مناسبة القنوات المتاحة لعميله

يجب على عضو السوق الذي يقدّم خدمة الدخول المباشر التأكد من وضع اإلجراءات  .د

 والترتيبات والضوابط المناسبة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:

ا فيما وجود أنظمة وإجراءات وترتيبات فعالة لضمان وضع المعايير المناسبة وتطبيقه .1

 -ي ذلك يتعلق بمالءمة العمالء الذين يمكن تقديم خدمات الدخول المباشر لهم، بما ف

متعلقة بالحالة النظامية للعميل، وأي عقوبات المعايير ال -على سبيل المثال ال الحصر

ى سبق فرضها عليه، والمستوى المتوقع لنشاط التداول الذي سيتخذه العميل، ومد

 .وبعده، والمراقبة الفعلية قبل التداول مالءمة ضوابط العميل

تمرارية لربطه التأكد من أن العميل لديه القدرة والمرونة التقنية الكافية وإجراءات االس .2

 به. بنظام إدارة األوامر الخاص

 تقييم وإجراء عناية للعمالء الراغبين في الحصول على خدمات الدخول المباشر .3

( و 1المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ) لضمان قدرتهم على االمتثال للشروط

 ( من هذه الفقرة بشكل مستمر.2)

منع ضوابط قبل التداول وبعده على العمالء، بما في ذلك الضوابط الخاصة بتطبيق  .4

متعلقة بالسعر، األوامر أو تعليق التداول عندما يتجاوز الحد المحدد مسبقاً مثل الحدود ال

 عة.من المراكز المشتراة والمبيّمررة، والحد األقصى والحجم، وعدد الرسائل الم

خدمة  وضع الترتيبات الالزمة لتوفير مراقبة فعلية لنشاط العمالء الذين يستخدمون .5

ر أو تنفيذ الدخول المباشر من أجل تحديد ومنع إدخال األوامر، وتعديل أو إلغاء األوام

 الصفقات بطريقة تساهم في ظروف التداول غير المنظمة.

ً عندما يتجاوز نشاطلمنع  وضع الترتيبات الالزمة .6 التداول  أو إلغاء األوامر تلقائيا

المحتمل  للعميل الضوابط الخاصة بما قبل التداول وبعده أو يتم تحديدها على أنها من

ول أن تساهم في ظروف التداول غير المنظمة، وتعليق أو إلغاء تقديم خدمات الوص

قواعد من هذه ال السوقعضو في حال عدم التزامه بمتطلبات المباشر إلى السوق لعميل 

 أو أي متطلبات أخرى للسوق.

وعن  من الدخول المباشر إلى السوق، الناشئةالقدرة على إبالغ السوق عن األوامر  .7

 لطلب.العمالء ذوي العالقة بتلك األوامر، وأن تكون المعلومات متاحة للسوق عند ا

اتفاقية كتابية مع أي عميل يتم تقديم خدمة الدخول المباشر يجب على أعضاء السوق إبرام  .ه

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

 إلى السوق.



21 
 م 3/4/2022ه الموافق 02/9/1443نافذة ويعمل بها من تاريخ القواعد ستكون هذه 

 

 يكون أعضاء السوق المقدّمين لخدمة الدخول المباشر إلى السوق مسؤولين عن جميع .و

 خدمة الدخول المباشر إلى السوق. األوامر والصفقات المنفذة باستخدام

ي أئه وذلك في ألي من عمال المباشرةاألوامر  تمريرللسوق إلزام عضو السوق بتعليق  .ز

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

 .المستثمرينأعضاء السوق اآلخرين وحماية  .1

 .ةلحفاظ على سوق منتظما .2

 متفاوض عليهاال صفقاتال: والثالثون الثالثة المادة

بعد  جةمدر لورقه ماليةمن خالل نظام التداول  ةصفقتنفيذ ل تمرير أمر سوقيجوز ألعضاء ال

ات إجراءفي  المحددة والشروط اآلليةحسب رج نظام التداول خا االتفاوض واالتفاق عليه

 لعضوية.االتداول و

 ومقاصة الصفقات تسوية: والثالثون الرابعة المادة

مركز  الصفقات المنفذة عبر نظام التداول وفق أحكام قواعد بمقاصة مقاصةمركز اليقوم  .أ

  .األوراق المالية مقاصة

واعد قأحكام وفق التداول المنفذة عبر نظام الصفقات جميع  تسويةب يقوم مركز اإليداع .ب

 مركز إيداع األوراق المالية.

 التداول سجالت: والثالثون الخامسة المادة

 جيةحلها. وتكون  الممررةجميع األوامر والتعليمات  في سجالتها توثقأن على السوق  يجب

 .قطعية وتقدم على غيرها من األدلة السجالت هذه
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 الرابع الباب

 عامة أحكام

 : صالحيات عامةالثالثونو السادسة المادة

 ألغراض التأكد من االلتزام بأحكام هذه القواعد للسوق:   .أ

ق في نطا عنها أو االمتناعبنشاطات معينه الخاضعين ألحكام هذه القواعد إلزام  .1

 . السوق عضوية

 .باستيفاء أحكام هذه القواعد ةتعلقالم المعلومات والتقارير طلب  .2

 -السوق اتحددهالمعايير التي  وفق–الطلب من عضو السوق بتعيين جهة مستقلة  .3

 .القواعدللتحقق من التزامه بأحكام هذه 

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

 والنفاذ النشر: والثالثون السابعة المادة

ً وفقتكون هذه القواعد نافذة   .قرار اعتمادهال ا

 


