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اعد التعامل ِفي بورصة قطر
قو ِ

الباب األول
تعريفات وأحكام عامة
الفصل األول  :تعريفات
1.1
 1.1.1في تطبيق أحكام هذه القواعد ،تكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني الموضحح ة ين ك م ها،ا،
ها لم قتض السياق هعاى آخن:
الدولة

دولة يطن.

القانون

القانون ريم ( )08لساة  2012بشأن هيئة يطن لألسواق المالية،

القانون الواجب التطبيق
ال،يئة

افة التشن عات الواجبة التطبيق في دولة يطن.
هيئة يطن لألسواق المالية.

البورصة

شن ة بورصة يطن.

الشخص

أي شخص طبيعي أو هعاوي.

العضو

أي شخص ت ّم يبوله في عضو ة البورصة ولم تُات،ي عضو ته في،ا.
أي شخص ُقدم إليه خدهات هك يبم العضو ،سواء باستخدام خدهات العضو

العميم

فيما تعلق بواحدة أو أ ثن هك األواهن الخاصة ببيع أو شناء واحدة أو أ ثن
هك األدوات المالية المقبولة للتداول ،أو بغينها.

هقدّم الطلب

الشخص الذي تقدم بطلب للعضو ة في البورصة ،أو بطلب يبول للتداول.
الشخص الطبيعي المعتمد هك يبم ال،يئة والمقبول لدى البورصة للعمم ت ت

الفند ال ُمعتمد

إشناف العضو وعلى هسئوليته و اوب عاه في األعمال المتعلقة باألوراق
المالية.
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الخدهات المالية التي تؤد ،ا الشن ة المن ّخص ل،ا هك يبم ال،يئة بمزاولة
الخدهات المالية

1

نشاط أو أ ثن هك أنشطة الخدهات المالية الخاضعة لنيابة ال،يئة ،أو أي
نشاط آخن تنى ال،يئة أنه خاضع لنيابت،ا.

الج،ة المصدرة
العملية
نظام توجيه األواهن
اآللي

أي شخص هعاوي صدر أورايا ً هالية يابلة للتداول في البورصة.
أي عملية بيع أو شناء أو ت و م للورية المالية في البورصة.
تخول العميم إرسال األواهن إلى العضو
أي نظام هك نظم المعلوهات التي ّ
صة بالبورصة دون تدخم بشني.
وتسليم،ا إلى هاصة التداول الخا ّ
الخاص بالبورصة والذي
سج ّم األواهن
ّ

تفظ فيه باألواهن الواردة إليه

سج ّم األواهن المن زي والتعد الت التي تجنى علي،ا ،إلى حيك تافيذها ،أو س ب،ا ،أو انت،اء
صالحيت،ا.
السعن الذي
سعن اإلغالق

دده المزاد الختاهي ،أو آخن سعن ت ّم التداول به ،في حالة عدم

وجود سعن ه دد.
هطابقة األواهن المتجمعة في سجم األواهن المن زي خالل فتنة المزاد،
الخاص بالمزاد ،و دد نظام المطابقة
بسعن ثابت بموجب نظام المطابقة
ّ
الخاص بالمزاد سعنا ً ز د هك مية األواهن القابلة للتافيذ و قلم هك اختالل
ّ

المزاد

توازن األواهن.
وال جوز إدخال أي أواهن جد دة أو تعد م أو إلغاء األواهن القائمة خالل فتنة
ت د د السعن ،و

دد المزاد في فتنة اإلفتتاح سعن اإلفتتاح ،وفي فتنة

اإلغالق سعن اإلغالق إن وجدا .
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سعن اإلغالق المعدل

سعن اإلغالق الذي تستبدله البورصة عوضا ً عك سعن اإلغالق الذي ت ّم ت د ده
هسبقاً ،و جني هذا اإلستبدال نتيجة اإلجناءات التي تقوم ب،ا الشن ة أو األخبار

األخين

أو غينها هك األسباب السائغة التي ت ددها البورصة.

المطابقة

ل ظة التافيذ اآللي لعملية الشناء والبيع بواسطة نظام التداول.

أعضاء أو أهااء حفظ هنخصون هك ال،يئة وهعتمدون هك يبم البورصة،
المشار ون المقنضون
والمقتنضون

الخاص في إيناض وايتناض
و عملون بالايابة عك عمالئ،م ،أو ل ساب،م
ّ
األوراق المالية المقبولة للتداول في البورصة.
هي شن ة الخدهات المالية العضو بالبورصة ،والمنخص ل،ا بممارسة نشاط

هزود السيولة

هزود

السيولة2.

االتفايية المبنهة بيك البورصة وهزود السيولة والتي ت دد في،ا البورصة
إتفايية هزود السيولة

الشنوط التي جب على هزود السيولة

اتباع،ا3.

االتفايية الم نرة بيك هزود السيولة وج،ة اإلصدار لورية هالية هعياة والتي
اتفايية تزو د السيولة

ت دد الشنوط التي توجب على هزود السيولة االلتزام ب،ا لت سيك سيولة
أس،م ج،ة

اإلصدار4.

صانع السوق

شن ة الخدهات المالية ،العضو بالبورصة ،والمنخص ل،ا هك يبم ال،يئة
لممارسة نشاط صااعة السوق5 .

اتفايية صانع السوق

االتفايية المبنهة بيك البورصة وصانع السوق والتي ت دد في،ا البورصة
الشنوط التي جب على صانع السوق االلتزام ب،ا6 .
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اإلتفايية المبنهة بيك البورصة والج،ة المصدرة ،يبم يبول،ا للتداول ،والتي
إتفايية اإلدراج

توافق بموجب،ا على اإللتزام بأحكام هذه القواعد باإلضافة إلى اإللتزاهات
األخنى التي تند باإلتفايية .
اإلتفايية المبنهة بيك البورصة والعضو ،والتي وافق بموجب،ا على اإللتزام

إتفايية العضو ة

بأحكام هذه القواعد باإلضافة إلى اإللتزاهات األخنى التي تند باإلتفايية .
أي هخاطبات خطية تصدرها البورصة ،بمسمى " إشعارات ،تم توجي،،ا

اإلشعارات

إلى م أو بعض األعضاء أو الج،ات المصدرة ،ب،دف تفسين أو تطبيق
تاص عليه القواعد.
القواعد أو أي هدف آخن
ّ
األوراق المالية المنخص بإدراج،ا هك ال،يئة ،والمقبولة للتداول بالبورصة،
وتشمم أي أداة هالية يابلة للت و م وهقبولة للتداول في البورصة هثم األس،م،
وش،ادات اإل داع المتعلقة باألس،م ،وسادات الد ك واألوراق المالية األخنى
المشاب،ة ل،ا ،وصكوك الشناء الالحق لألس،م ،واألوراق المالية األخنى

األوراق المالية

تخول هالك،ا ال صول على أي هك األوراق المالية المذ ورة ،أو سلة
التي ّ
األوراق المالية ،أو هبلغا ً هك الاقد تم ت د ده بالسعن المستقبلي ألي هك
األوراق المالية ،أو سلة األوراق المالية ،أو وحدات ضمك تع،دات اإلستثمار
الجماعي ،أو المشار ة في األدوات اإلستثمار ة األخنى ،وأي أوراق هالية
أخنى خاضعة للقانون الواجب التطبيق والتي تعتبنها البورصة هؤهلة
للتداول في البورصة.
أي أس،م في رأس المال أو وحدات هلكية أخنى ألس،م الملكية الصادرة عك

األس،م

شن ة أو هؤسسة أعمال أخنى.
تخول هالك،ا فنصة
األس،م واألوراق المالية األخنى القابلة للت و م التي ّ
تخول
المشار ة في بعض أو م حقوق الملكية في الج،ة المصدرة ،أو التي ّ

س،م الملكية

المخولة ل،ا ،حق ال صول
صاحب،ا عاد ت و ل،ا ،أو عاد همارسة ال قوق
ّ
على أس،م الملكية ،بشنط أن تكون األوراق المالية هك الاوع األخين صادرة
عك الج،ة المصدرة لألوراق المالية ،أو هك يبم يان تابع لفئة الج،ة
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المصدرة المذ ورة ،و كون للبورصة سلطة إلغاء أي أداة هالية هك التعن ف
المعطى ألس،م الملكية عك طن ق اإلشعار.
ورية هالية تشتمم على التمتع ب قوق خاصة هنتبطة بالورية المالية الضماية
ش،ادة اإل داع

تاص على الوفاء بأيساط الد ك بفوائد أو بدون فوائد ،ت ّم دفع،ا
أداة د ك
ّ

ساد الد ك
ج،ة اإل داع

التي صدرها يان آخن غين الج،ة المصدرة للورية المالية الضماية.

بموجب يسيمة أو ها شابه ذلك.
7

شن ة يطن لإل داع المن زي لألوراق المالية.
طن قة دخول مكك للعميم هك خالل،ا ،بصفته هشار ا ً هكفوالً ،أن ستخدم

الدخول المكفول إلى

خطوط النبط المباشنة ،والخاضعة لموافقة وهسؤولية العضو بصفته العضو

السوق

الكفيم ،وذلك بموجب الشنوط الماصوص علي،ا في المادتيك ريما (-3.2.1
)3.2.2
العضو الذي ضمك المشارك المكفول ألهداف الدخول المكفول إلى السوق

العضو الكفيم
المشارك المكفول
هاصة التداول

بموجب المواد أريام ()3.2.6-3.2.5-3.2.2
الشخص الذي ستفيد هك خطوط النبط المباشنة المقنرة للعضو.
الاظام اإللكتنوني أو أي نظام آخن لتداول األوراق المالية تد نه البورصة.
إجناءات الج،ات المصدرة المتعلقة بمالكي األوراق المالية ،هثم التوز عات

إجناءات الشن ات

اليوم

7

الاقد ة ،وتوز عات األس،م المجانية ،وحقوق اإل تتاب ،واإلندهاج .
وم هك أ ام العمم النسمية في البورصة .
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أي وم تفتح فيه البورصة أبواب،ا للتداول.

وم التداول
ساعات التداول
()8

التداول بال،اهش

ساعات التداول التي ت ددها البورصة ما هو ُهعلك في اإلشعار.
هي عمليات التداول التي بموجب،ا قوم العضو بتمو م نسبة هك القيمة السويية
لألوراق المالية التي قوم بشنائ،ا لعميله ووفقا ً التفايية التداول بال،اهش.
االتفايية المويعة بيك العضو وعميم التداول بال،اهش والتي تكون في صيغة

اتفايية التداول

هعتمدة هك يبم ال،يئة ،وتاص على األحكام والشنوط التي ت كم العالية

()9

بال،اهش

بيا،ما.

حساب التداول بال،اهش
لدى ج،ة اإل داع
العضو همول
ال،اهش

()11

ال ساب الخاص بالعميم لدى ج،ة اإل داع لغنض التداول بال،اهش.

()10

العضو المنخص له هك ال،يئة ،والمعتمد لدى البورصة ،لممارسة نشاط
التداول بال،اهش لتافيذ أواهن التداول بال،اهش التي صدرها له العميم.
الفصل الثاني  :أحكام عامة

1.2
()8

()9
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حكم العااو ك :
 1.2.1في تطبيق أحكححام هححذه القواعححد ،تكون عاححاو ك األبواب ،والفصححححححول ،والعاححاو ك الفنعيححة للمواد،
لغنض تنتيب هذه القواعد ،وتيسححححححين النجوع إلي،ا ،وال تشححححححكم جزءا ً هك أحكاه،ا ،وال تؤثن في
تفسينها وال تقيد المعاى.
التوييت الم لي :
 1.2.2ت ّم احتساب الفتنات الزهاية ال ُمشار إلي،ا في هذه القواعد ،أو اإلشعارات ،أوغينها ب سب التوييت
الم لي لمد اة الدوحة ،ها لم قتض السياق خالف ذلك.
اللغة :
 1.2.3تصحححدر هحححذه القواعحححد باللغحححة العنبيحححة ،وتتحححنجم إلحححى اللغحححة اإلنجليز حححة ،وعاحححد اإلخحححتالف بحححيك
اللغتيك ،تم اإلعتداد بالاسخة الم نرة باللغة العنبية ،سواء لغنض التفسين أو التطبيق.

 1.2.4جحححب أن تكحححون افحححة الطلبحححات ،والمخاطبحححات هحححع البورصحححة ،والمسحححتادات المقدهحححة إلي،حححا هحححك
المتعححححاهليك هع،ححححا ،باللغححححة العنبيححححة ،و جححححوز تقححححد م الطلبححححات ،أو المخاطبححححات ،أو المسححححتادات،
باللغة اإلنجليز ة ،بشنط هوافقة البورصة.
الاشن والتواصم:
 1.2.5تُاشَححن هححذه القواعححد ،والتعححد الت التححي تجححنى علي،ححا ،بالجن ححدة النسححمية ،بغححنض ت قيححق علححم
المخحححاطبيك ب،حححا ،محححا تُاشَحححن علحححى المويحححع اإللكتنونحححي للبورصحححة ،باإلضحححافة إلحححى أي وسحححيلة
أخنى تناها البورصة.

 1.2.6هحححع عحححدم اإلخحححالل بأحكحححام المحححادة السحححابقة ،حححت ّم إرسحححال هحححذه القواعحححد ،وأي تعحححد الت تجحححنى
علي،حححا أو أي إخطحححار ،أو رسحححالة ،إلحححى أححححد األعضحححاء أو الج،حححات المصحححدرة ،بواسحححطة التسحححليم
باليححححد ،أو علححححى العاححححوان البن ححححدي ،أو بواسححححطة الفا سححححميلي ،أو بالبن ححححد اإللكتنونححححي ،علححححى
الا و الذي

دده العضو أو الج،ة المصدرة خطيا ً بموجب إلتزاهات،م المستمنة.
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و ُعتبححححن اإلخطححححار ،أو النسححححالة ،يححححد تحححح ّم إرسححححاله فححححي ويححححت تسححححليمه باليححححد ،أو إرسححححاله بأحححححد
الوسائم اإللكتنونية المذ ورة ب،ذه المادة .
وفحححي حالحححة إرسحححال اإلخطحححار أو النسحححالة علحححى العاحححوان البن حححدي ،فتُعتبحححن أن،حححا يحححد تحححم إسحححتاله،ا
في اليوم السابع هك تار خ إ داع،ا بمكتب البن د المختص.
تسجيم الم ادثات ال،اتفية :
 1.2.7جحححوز للبورصحححة ،تسحححجيم الم ادثحححات ال،اتفيحححة التحححي تجحححنى هحححك هقنهحححا ،بواسحححطة أي ج،حححاز
إتصال ،بشنط أن كون التسجيم هستادا ً إلى إتفاق هسبق .

إعداد المؤشن العام للسوق :
 1.2.8حححتم إعحححداد المؤشحححن العحححام للسحححوق أو غيحححنه هحححك المؤشحححنات األخحححنى التحححي تاشحححنها البورصحححة
إسحححتاادا ً إلحححى المعحححا ين واإلجحححناءات التحححي تقنهحححا لجاحححة تُشحححكم ل،حححذا الغحححنض ت ُمثحححم في،حححا ال،يئحححة
بعضو هنايب.
سن ة المعلوهات :
1.2.9

ظحححن علحححى البورصحححة إفشحححاء المعلوهحححات والبيانحححات ذات الطبيعحححة السحححن ة ،والتحححي تصحححم إلي،حححا
هك خالل همارست،ا لصالحيات،ا وواجبات،ا وه،اه،ا ،إال للج،ات وفي ال االت التالية:

 .1صاحب الشأن المقنر لصال ه سن ة المعلوهات ها لم كك ذلك هخالفا ً ألي يوانيك واجبة التطبيق.
 .2ال،يئة.
 .3الج،ات القضائية بالدولة.
 .4أي ج،از أو هيئة أو سلطة داخم الدولة نتبط عمل،ا بمكاف ة عمليات غسم األهوال وتمو م
اإلرهاب.
 .5أي سوق أو ج،ة أخنى تضطلع بأعمال المقاصة والتسو ة واإل داع أو التسجيم المن زي نفاذا ً
لإلتفاييات التي تبنه،ا البورصة هع أي هك األسواق او الج،ات األخنى.
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 .6حاالت الضنورة التي تقدرها البورصة هك أجم أداء أو همارسة أي هك صالحيات،ا وواجبات،ا في
ضوء القوانيك واللوائح الماظمة لعمل،ا هع إخطار ال،يئة بذلك.
 1.2.10تاشحححن البورصحححة القواعحححد الخاصحححة بمكاف حححة غسحححم األهحححوال و تمو حححم اإلرهحححاب ،وفقحححا ً ألحكحححام
القوانيك المعمول ب،ا في الدولة .
التظلمات :
 1.2.11هححع عححدم اإلخححالل بأحكححام أي هححادة هححك هححواد هححذه القواعححد ،لكححم ذي صححفة وهصححل ة أن ححتظلم
أهححام ال،يئححة هححك القححنارات التححي تصححدرها البورصححة تطبيق حا ً ألحكححام هححذه القواعححد ،وفقححا ً ألحكححام
التظلمات المقنرة لدى ال،يئة.

الباب الثاني
عضوية البورصة
الفصل األول  :أحكام عامة
2.1
عضو ة البورصة:
 2.1.1جب على الج،ة التي تنغب في أن تكون عضوا ً في البورصة:
أ-

أن تكون هنخصة هك ال،يئة .

ب -أن تقدم طلب العضو ة بالتوافق هع أحكام هذه القواعد .
ج -توييع اتفايية العضو ة هع البورصة.
د-

كحححون يبحححول أي ج،حححة فحححي عضحححو ة البورصحححة خاضحححعا ً للموافقحححة الخطيحححة المسحححبقة هحححك
البورصة .
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صحححححة بالعضحححححو ،واإلشحححححعارات التحححححي تصحححححدرها
 2.1.2ت ُ حححححدّد إهتيحححححازات وإلتزاهحححححات التحححححداول الخا ّ
البورصححححة ،واإلتفاييححححات و العقححححود التححححي تبححححنم بياححححه وبححححيك البورصححححة ،بموجححححب أحكححححام هححححذه
القواعد.
 2.1.3ال جحححوز ت و حححم أو تقييحححد العضحححو ة أو إهتيحححازات التحححداول الااشحححئة عا،حححا بواسحححطة العضحححو أو
بالايابحححة عاحححه إال أن كحححون الت و حححم أو التقييحححد وفقحححا ً إلجحححناءات إعحححادة هيكلحححة الشحححن ة التحححي ال
اتج عا،ا تقييد جوهني في الملكية ووفقا ً لموافقة البورصة الخطية المسبقة.
 2.1.4كحححون أي تغييحححن فحححي سحححيطنة العضحححو خاضحححعا ً لألحكحححام المقحححنرة فحححي لحححوائح ال،يئحححة ،و جحححب
علححى العضححو إخطححار البورصححة بححأي تغييححنات تطححنأ فححي هححذا الشححأن ،مححا لتححزم بموافات،ححا بححأي
ينار تتخذه ال،يئة بشأن التغيين المتعلق بالسيطنة .
صالحيات العضو ة :
 2.1.5تكححححون صححححالحيات العضححححو ة مححححا هححححي ه ححححددة فححححي الموافقححححة الصححححادرة هححححك البورصححححة علححححى
العضو ة ،و ال تتجاوز نطاق التنخيص المماوح للعضو هك ال،يئة.

الفصل الثاني  :متطلبات العضوية
2.2

هتطلبات العضو ة :

 2.2.1جحححب علحححى هقحححدّم الطلحححب ،الحححذي نغحححب فحححي أن كحححون عضحححوا ً فحححي البورصحححة ،أن سحححتوفي
الشنوط والمتطلبات التالية -:
 .1أن كون شن ة خدهات هالية.
 .2أن كححححون هوظفححححوه هححححؤهليك وهتمنسححححيك بشححححكم ححححاف ،هححححك أجححححم إدارة وتشححححغيم األعمححححال
المتويع هزاولت،ا في البورصة .
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 .3أن لتححححزم بتطبيححححق القححححانون واجححححب التطبيححححق وأحكححححام هححححذه القواعححححد ،مححححا لتححححزم بححححاإلجناءات
والضوابط الداخلية المااسبة لألعمال المزهع هزاولت،ا بالبورصة.
 .4أن ويّحححع إتفاييحححة العضحححو ة هحححع البورصحححة ،والعقحححود الخاصحححة ،وأن سحححتوفي المتطلبحححات التحححي
ت ددها البورصة .
 .5أن ثبت بأنه ملك الموارد الكافية لألعمال التي اوي هزاولت،ا في البورصة.
ححص العضحححو ة
 .6أن سحححتوفي أ حححة هعحححا ين أخحححنى تفنضححح،ا البورصحححة ،بموافقحححة ال،يئحححة ،فيمحححا خح ّ
والتي تقوم باشنها عك طن ق اإلشعار.
 2.2.2جحححححوز للبورصحححححة رفحححححض الطلحححححب المقحححححدّم هحححححك أي شحححححخص كحححححون هقحححححنه فحححححي أي دولحححححة أو
إختصحححاص تحححنى البورصحححة أنحححه ال ملحححك همارسحححات حكوهيحححة أو تاظيميحححة تتفحححق هحححع هتطلبحححات
عضو ة البورصة.
 2.2.3تقحححوم البورصححححة باشححححن إشححححعارات بأسححححماء األعضحححاء وحقححححوق العضححححو ة التححححي تمتعححححون ب،ححححا
والماصوص علي،ا في هذه القواعد .

 2.2.4جحححب علحححى العضحححو تعيحححيك هسححح ؤول اتصحححال هحححع البورصحححة ،تكحححون ه،متحححه التاسحححيق بياحححه وبحححيك
البورصة.

األفناد المعتمدون :
 2.2.5جححححب أن تححححوفن للعضححححو عححححدد ححححاف هححححك األفححححناد المعتمححححد ك تااسححححب هححححع طبيعححححة ونطححححاق
األعمال المزهع همارست،ا في البورصة .

 2.2.6جحححب علحححى الفحححند المعتمحححد ،أن كحححون هتحححدربا ً وفقحححا ً لبحححناهج التحححدر ب التحححي ت حححددها البورصحححة،
وأن كحححون هلمحححا ً ب،حححذه القواعحححد ،ودليحححم التحححداول الحححذي تضحححعه البورصحححة ،و افحححة التشحححن عات
ذات العالية بعمله.
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 2.2.7ال جححححوز إجححححناء التححححداول إال بواسححححطة األفححححناد المعتمححححد ك ،بشححححنط اإللتححححزام بأحكححححام هححححذه
القواعد ،والقيود التي تضع،ا البورصة ،وتوافق علي،ا ال،يئة.

 2.2.8جححححب علححححى العضححححو إخطححححار البورصححححة فححححورا ً بححححأي يححححنار خححححاص بإن،ححححاء ،أو ويححححف الفححححند
المعتمححد ،أو إحالتححه للت قيحححق هححك يبححم العضحححو ،علححى أن شححتمم اإلخطحححار علححى افححة التفاصحححيم
الخاصححححة بالويححححائع التحححح ي تححححؤثن فححححي عمليححححة تقيححححيم البورصححححة إلنضححححباط وحسححححك أداء الفححححند
المعتمد.

 2.2.9ال جوز للعضو إن،اء خدهة الفند المعتمد إال بعد إخطار ال،يئة والبورصة بذلك .
الفصل الثالث  :إجراءات طلب العضوية
2.3
هلف طلب العضو ة :
 2.3.1على م طالب للعضو ة أن تقدم للبورصة بطلب على الاموذج المعد ل،ذا الغنض .
 2.3.2جححب علححى هقححدّم الطلحححب تمكححيك البورصححة أو هحححك تفوضححه بالقيححام بأعمحححال التفتححيش فححي هويحححع
العمحححم وذلحححك ب،حححدف دراسحححة طلحححب العضحححو ة ،وعلحححى هقحححدّم الطلحححب اإللتحححزام بتزو حححد البورصحححة
بكافحححة المعلوهحححات ،أو القيحححام بحححأي تعحححد الت علحححى أنظمحححة المعلوهحححات التحححي

ح ّ
ححق للبورصحححة أن

تطلب،ا بمااسبة عملية التفتيش.
الاظن في طلب العضو ة :
ححف طلحححب العضحححو ة هسححتوفيا ً لمتطلبات،حححا ،أن تفصحححم فحححي
 2.3.3جححب علحححى البورصحححة ،عاحححد اسححتالم هلح ّ
الطلحححب بحححالقبول أو الحححنفض فحححي هحححدة أيصحححاها ثالثحححون وهحححا ً هحححك تحححار خ تقحححد م الطلحححب هسحححتوفياً،
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وأن تخطححححن الطالححححب بقنارهححححا بواسححححطة البن ححححد المسححححجم باإلضححححافة إلححححى البن ححححد اإللكتنونححححي
الخاص به ،و عتبن عدم الند خالل تلك المدة رفضا ً للطلب .
ّ

 2.3.4فحححي ححححال الموافقحححة علحححى الطلحححب ،تقحححوم البورصحححة بتبليححح

ححح ّم هحححك هقحححدّم الطلحححب  ،وال،يئحححة ،

وج،حححة اإل حححداع  ،بقبحححول العضحححو الجد حححد ،علحححى أن شحححتمم اإلخطحححار علحححى تحححار خ إعتمحححاد طلحححب
العضحححو ة ،وال سحححني ت فعيحححم العضحححو ة اال بعحححد توييحححع العضحححو إلتفاييحححة العضحححو ة خحححالل هحححدة
ال تتجاوز خمسة عشن وها ً هك تار خ إخطاره.
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 2.3.5جحححوز لمحححك ُحححنفض طلحححب عضحححو ته أن تقحححدم إلحححى البورصحححة خطيحححا ً إلعحححادة الاظحححن فحححي طلبحححه،
وذلححححك خححححالل خمسححححة عشححححن وهححححا ً هححححك تححححار خ إخطححححاره بقححححنار الححححنفض صححححناحة أو ضححححمااً،
وعلحححى الب ورصحححة البحححت فحححي هحححذا الطلحححب وإبحححالل هقدهحححه بحححالقنار خحححالل إسحححبوع هحححك تحححار خ
اسححتالهه ،وفححي حالححة رفححض الطلححب جححوز للطالححب الححتظلم لححدى ال،يئححة هححك يححنار الححنفض وفقححا ً
لضوابط التظلم المقنرة لدى ال،يئة.
الفصل الرابع  :إلتزامات األعضاء
2.4
التزاهات أعضاء البورصة:
 2.4.1لتزم أعضاء البورصة بما لي :
 .1بأحكحححام القحححانون واللحححوائح والقحححنارات الصحححادرة تافيحححذا ً لحححه ،وهحححذه القواعحححد ،واإلشحححعارات التحححي
تصححححدر بموجب،ححححا ،و افححححة االتفاييححححات والعقححححود المبنهححححة هححححع البورصححححة تافيححححذا ً ألحكححححام هححححذه
القواعد.
 .2تمكحححيك البورصحححة أو هحححك تفوضحححه بحححإجناء التفتحححيش ،فحححي هقحححن عمحححم العضحححو وفحححي أي هكحححان
خاص بعمله ،وعليه تقد م المعلوهات و المستادات الالزهة إلجناء الت قيقات الالزهة .
ّ
 .3االحتفاظ بالسجالت التار خية للعمالء للمدة التي تطلب،ا القانون واجب التطبيق .
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 .4االهتثحححال للمتطلبحححات التكاولوجيحححة التحححي هحححك شحححأن،ا الم افظحححة علحححى أهحححك أنظمحححة التحححداول التحححي
توفنها البورصة.
 .5إخطار البورصة بأي تغيين جوهني في المعلوهات المقدهة ها،م رفق طلب العضو ة .
 .6إخطحححار البورصحححة بحححأي ويحححائع أو ظحححنوف أو تغييحححنات ،كحححون هحححك شحححأن،ا التحححأثين فحححي الشحححكم
أو التاظحححيم القحححانوني للعضحححو ،أو أنشحححطة التحححداول الخاصحححة بحححه فحححي البورصحححة ،بمحححا فحححي ذلحححك
األححححححداا الخاصحححححة بعمليحححححات اإلنحححححدهاج ،أو إعحححححادة ال،يكلحححححة ،أو دهحححححج ،أو تغييحححححن اإلسحححححم ،أو
تغيين اإلدارة ،أو غين ذلك هك األهور األخنى التي كون العضو طنفا ً في،ا.
 .7إخطحححار البورصحححة علحححى الفحححور ببحححدء ،أو ظ،حححور بحححوادر ،أي حالحححة إعسحححار ،أو تصحححفية أعمحححال،
أو أي عمحححم هشحححابه بمحححا فحححي ذلحححك ححححاالت التسحححو ة الود حححة التحححي خضحححع العضحححو ل،حححا أو كحححون
طنفا ً في،ا .
صحححة بممثلحححي األعضحححاء ،وبحححأي تغييحححنات فحححي هحححذه
 .8إخطحححار البورصحححة ببيانحححات اإلتصحححال الخا ّ
البيانات فور حدوث،ا .
 .9اإللتزام باإلجناءات والضوابط الداخلية الخاصة باألعمال التي زاول،ا في البورصة.
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الت قحححححق هحححححك ّ
أن المحححححوظفيك التحححححابعيك لحححححه زاولحححححون أعمحححححال،م الخاصحححححة بالبورصحححححة

بكفاءة ،وأن،م خضعون لإلشناف المااسب.
الفصل اخلامس  :وقف العضوية وإنهاءها
 2.5ويف العضو ة وإن،اءها -:
 2.5.1تات،حححي العضحححو ة فحححي البورصحححة للعضحححو أو للفحححند المعتمحححد باحححاء علحححى يحححنار هحححك البورصحححة أو
بااء على طلب العضو أو الفند المعتمد ،ما جوز ويف العضو ة لفتنات ه ددة .

إن،اء العضو ة بااءا ً على طلب العضو أو الفند المعتمد :
 2.5.2جحححوز للعضحححو أو الفحححند المعتمحححد أن ا،حححي عضحححو ته فحححي البورصحححة ،وذلحححك بموجحححب إخطحححار
خطحححي إلحححى البورصحححة ،علحححى أن تضحححمك اإلخطحححار أسحححباب طلحححب إن،حححاء العضحححو ة ،والتحححار خ
الم دد ل،ا ،وال جوز تعليق إن،اء العضو ة على شنط.
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 2.5.3صححححبح إن،ححححاء العضححححو ة سححححار ا ً إعتبححححارا ً هححححك التححححار خ المتفححححق عليححححه بححححيك العضححححو أو الفححححند
المعتمحححد والبورصحححة ،وفحححي حالحححة عحححدم اإلتفحححاق علحححى تحححار خ هعحححيك ،فإن،حححا تكحححون سحححار ة بعحححد
هححنور ثالثححون وهححا ً هححك تححار خ إسححتالم البورصححة لإلخطححار ،بشححنط هوافقححة ال،يئححة علححى إن،ححاء
العضو ة.
ويف العضو ة وإن،ائ،ا بااءا ً على ينار هك البورصة-:
صحححححة بالعضحححححو أو الفحححححند
 2.5.4جحححححوز للبورصحححححة ويحححححف حححححم أو بعحححححض صحححححالحيات التحححححداول الخا ّ
المعتمحححد ،إذا يحححام بمخالفحححة أحكحححام هحححذه القواعحححد ،أو فقحححد شحححنطا ً هحححك شحححنوط العضحححو ة ،أو إذا
توافنت حالة أو أ ثن هك ال االت اآلتية -:
 .1فشححم العضحححو أو الفححند المعتمحححد أو تحححأخنه فححي القيحححام بححأي هحححك إلتزاهاتحححه بموجححب هحححذه القواعحححد
أو أي إتفايية أخنى هتعلقة بعمم البورصة ،أو عدم القدرة على أداء تلك اإللتزاهات.
 .2تويحححف العضحححو عحححك الحححدفعات المسحححت قة لدائايحححه أو دعوتحححه إلجتمحححاع دائايحححه أو صحححدور يحححنار
إفالس أو إعسار ضده ،أو ضد غالبية شن اءه.
 .3تصححححفي ة الشححححن ة بقححححنار هححححك الجمعيححححة العاهححححة أو ب كححححم يضححححائي ،وال تشححححمم هححححذه ال الححححة
التصحححفية اإلختيار حححة ألغحححناض الحححدهج أو إعحححادة ال،يكلحححة باحححاء علحححى هوافقحححة ال،يئحححة المسحححبقة
علي،ا.
 .4إ تشحححاف أخطحححاء جوهن حححة فحححي طلحححب العضحححو ة ،أو إخفحححاء بيانحححات تحححؤثن فحححي يحححنار البورصحححة
بشأن يبوله.
 2.5.5جححب أن سححبق يحححنار الويححف المشحححار إليححه فحححي المححادة السحححابقة ،إنححذار العضحححو بإزالححة المخالفحححة،
أو إستكمال شنوط العضو ة ،بالشنوط وفي المدة التي ت ددها البورصة .
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و صحححدر يحححنار الويحححف لمحححدة ال تجحححاوز ثالثحححة أ حححام ،و جحححوز تمد حححدها لمحححدة أطحححول بعحححد هوافقحححة
ال،يئة ،و دد القنار ها جب على العضو إتخاذه هك إجناءات خالل هدة الويف .
وفححي حالحححة عححدم ييحححام العضححو بإزالحححة األسححباب التحححي تححم الويحححف هححك أجل،حححا ،للبورصححة ان تتخحححذ
ينارا ً بإن،اء عضو ته بعد هوافقة ال،يئة.
و جححححب إخطححححار العضححححو خطيححححا باإلنححححذار أو بقححححنار الويححححف أو بإن،ححححاء عضححححو ته ،و ححححتم نشححححنه
علححى افححة األعضححاء هححك خححالل المويححع اإللكتنونححي للبورصححة ،وتُخطححن ال،يئححة وج،ححة اإل ححداع
بما تخذ هك إجناءات ضد العضو.
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آثار ويف العضو ة وإن،اءها :
 2.5.6هحححع عحححدم اإلخحححالل باألحكحححام الماصحححوص علي،حححا فحححي المحححواد السحححابقة ،فإنحححه فحححي حالحححة ويححححف
العضحححو ة ،أو إن،حححاء هحححا ،جحححب هاحححع العضحححو هحححك إجحححناء التحححداول خحححالل هحححدة الويحححف ،أو هحححك
تحححار خ إن،حححاء العضحححو ة ب سحححب األححححوال ،و جحححوز لحححه تصحححفية هن حححزه المحححالي لحححه ولعمالئحححه،
و ظحححم هسحححؤوالً عحححك افحححة إلتزاهحححات العضحححو ة بمحححا فحححي ذلحححك سحححداد افحححة التكحححاليف المسحححت قة
عليه بموجب هذه القواعد  ،وأي يواعد أخنى ذات صلة هباشنة.
وفححححي جميححححع األحححححوال ظححححم العضححححو خاضححححعا ً ألحكححححام هححححذه القواعححححد إلححححى حححححيك تسححححو ة افححححة
العمليحححات التحححي جن ،حححا فحححي البورصحححة ،و فقحححد افحححة ال قحححوق المنتبطحححة باسحححتخدام إهتيحححازات
التحححداول المماوححححة لحححه ،وال جحححوز لحححه إسحححتنداد أ حححة رسحححوم أو أتعحححاب كحححون يحححد يحححام بسحححدادها
للبورصة.
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 2.5.7فحححي جميحححع األححححوال تعحححيك علحححى العضحححو الحححذي أنُ،يحححت عضحححو ته ألي سحححبب هحححك األسحححباب أن
قححوم علححى الفححور بسححداد افححة المبححال المسححت قة عليححه للبورصححة ،وأن عيححد إلي،ححا أي بححناهج أو
هعدات أو هستادات سلمت إليه بمااسبة يبول عضو ته وهزاولة نشاطه .
الباب الثالث
ترتيبات دخول السوق
الفصل األول  :أحكام عامة
3.1

أحكام عاهة -:

 3.1.1جحححوز لألعضحححاء السحححماح ل عمالئ،حححم دخحححول السحححوق هحححك خحححالل نظحححام توجيحححه األواهحححن اآللحححي أو
الدخول المكفول إلى السوق.
 3.1.2جحححب أن تحححت ّم المنايبحححة والمناجعحححة واإلشحححناف التحححام علحححى أي دخحححول للسحححوق ما حححه العضحححو
لعمالئحححه هحححك خحححالل نظحححام توجيحححه األواهحححن اآللحححي أو الحححدخول المكفحححول ،وذلحححك ب سحححب الشحححنوط
التي تضع،ا البورصة.

 3.1.3تحححت ّم افحححة األعمحححال التحححي جن ،حححا العميحححم عحححك طن حححق نظحححام توجيحححه األواهحححن اآللحححي أو الحححدخول
المكفححول إلححى السححوق باسححم العضححو ،وفححي جميححع األحححوال ضححمك العضححو سححالهة العمليححة التححي
ححححتم تافيححححذها فححححي البورصححححة بإسححححم ول سححححاب عمححححالءه ،و ت مححححم افححححة المسححححؤوليات والاتححححائج
المتنتبة علي،ا.
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الفصل الثاني  :الدخول املكفول إىل السوق
3.2

دخول العمالء المكفول إلى السوق:

 3.2.1قحححدم العضحححو للبورصحححة طلحححب تحححأهيك الحححدخول المكفحححول للسحححوق لواححححد أو أ ثحححن هحححك عمالئحححه،
والحححذي بحححيح لحححه الحححدخول المباشحححن إلحححى نظحححام التحححداول فحححي البورصحححة ،وللبورصحححة يبحححول هحححذا
الطلب أو رفضه وفقا ً للضوابط التي تضع،ا البورصة وتوافق علي،ا ال،يئة .
 3.2.2ضححححمك العضححححو الكفيححححم إهتثححححال المشححححارك المكفححححول للقواعححححد التححححي ت كححححم نظححححام التححححداول فححححي
البورصة ،وتوييع اإلتفاييات بالشكم الذي ت دده البورصة وتوافق عليه ال،يئة.
 3.2.3جحححوز للبورصحححة إجحححناء الت قيقحححات ،وال صحححول علحححى أ حححة هعلوهحححات ،أو هسحححتادات تعتبنهحححا
ه،مة ألهداف الت قيقات التي تجن ،ا هع المشارك المكفول .

 3.2.4لتحححزم العضحححو بإخطحححار البورصحححة بطن قحححة اإلتصحححال باألشحححخاص اإلدار حححيك والتافيحححذ يك عاحححد
الطلب.

 3.2.5جحححب أن حححدخم العضحححو الكفيحححم فحححي تنتيبحححات خطيحححة وفايحححة هالئمحححة هحححع المشحححارك المكفحححول
للسححححماح لححححه بمنايبححححة عمليححححة الححححدخول المكفححححول هححححك خححححالل أنظمححححة السححححيطنة علححححى المخححححاطن
حححاص بالمشححححارك
والححححتمكك هححححك إتخححححاذ اإلجححححناءات المااسححححبة فيمححححا تعلححححق باشححححاط التححححداول الخح ّ
المكفول.

 3.2.6لتححزم العضححو الكفيححم بححأن قححدم للبورصححة هححا فيححد ّ
أن تنتيبححات المنايبححة التححي قححوم ب،ححا تخضححع
ألحكحححام هحححذه القواعحححدّ ،
تخولحححه تعليحححق دخحححول المشحححارك
وأن اإلجحححناءات والتوثيقحححات الداخليحححة ّ
صحححة بالعضحححو،
المكفحححول إلحححى نظحححام التحححداول الخحححاص بالبورصحححة فحححورا ً هحححك خحححالل األنظمحححة الخا ّ
سححححواء انححححت باححححا ًء علححححى يححححناره الشخصححححي أو بطلححححب هححححك البورصححححة ،مححححا لتححححزم بالشححححنوط
األخنى التي تفنض،ا البورصة.
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الدخول الدولي المكفول:
 3.2.7جحححوز للبورصحححة يبحححول الطلبحححات المتعلقحححة بالمشحححار يك المكفحححوليك المتواجحححد ك ضحححمك نطحححاق
دولحححي ذي تنتيبحححات تاظيميحححة هااسحححبة بمحححا في،حححا تلحححك المتعلقحححة بمنايبحححة الاشحححاط االسحححتثماري ،و
في جميع األحوال تقنر ال،يئة الموافقة على الطلب هك عدهه.
الفصل الثالث  :العضوية املزدوجة
 3.3العضو ة المزدوجة :
 3.3.1جححححوز للبورصححححة ،بعححححد هوافقححححة ال،يئححححة ،أن تُبححححنم اتفاييححححة العضححححو ة المزدوجححححة هححححع بورصححححة
صحححة بقبحححول أعضحححاء تلحححك األسحححواق هحححك خحححالل العضحححو ة
أخحححنى هحححك أجحححم ت د حححد الشحححنوط الخا ّ
المتبادلة.
صححححة بالبورصححححة مححححا هححححو هعححححدّل
 3.3.2كححححون عضححححو اإلتفاييححححة المزدوجححححة هلتزهححححا ً بالقواعححححد الخا ّ
بموجحححب أحكححححام اإلتفاييحححة المزدوجححححة العضحححح و ة ،و جحححب أن متثححححم العضحححو المححححذ ور للقواعححححد
الخاصة باألسواق الشن كة التي قوم بالتداول في،ا.
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الباب الرابع
قواعد تداول األوراق املالية
الفصل األول  :أحكام عامة
4.1

أحكام عاهة :
أ ام وساعات التداول :

 4.1.1ت حححدد البورصحححة ،بعحححد هوافقحححة ال،يئحححة ،أ حححام التحححداول سحححاو اً ،و حححذلك عحححدد سحححاعات التحححداول،
وويت اإلفتتاح ،واإلغالق عك طن ق اإلشعار الذي تاشنه وتبل به األعضاء.
عملة التداول :
ُ
 4.1.2ححححت ّم تححححداول األوراق الماليححححة بالن ححححال القطححححني ،أو بححححأي عملححححة أخححححنى تكححححون هااسححححبة للوريححححة
المالية .
يواعد وهتطلبات الاظام :
 4.1.3جحححب علحححى األعضحححاء ،عاحححد إجحححناء التحححداول فحححي البورصحححة ،أن متثلحححوا للمتطلبحححات التشحححغيلية
صححححة بأنظمححححة البورصححححة وشححححبكات،ا ،مححححا هححححو ه ححححدد فححححي القواعححححد أو
واإلجنائيححححة والفايححححة الخا ّ
تاص عليه اتفايية العضو ة .
اإلشعارات التي تاشنها البورصة إضافة إلى ها
ّ

هسؤولية العضو :
 4.1.4كححون العضححو هسححؤوالً أهححام البورصححة عححك ييححام افححة األفححناد الححذ ك قوهححون بالتححداول ضحححمك
إطحححار الصحححالحيات المماوححححة لحححه ،بمخالفحححة أحكحححام هحححذه القواعحححد ،محححا لحححو انحححت صحححادرة عحححك
العضحححو نفسحححه ،وللبورصحححة اتخحححاذ افحححة اإلجحححناءات الالزهحححة ضحححدّ العضحححو بموجحححب أحكحححام هحححذه
القواعد واإلتفاييات ذات الصلة بما في ذلك ويف العضو ة أو إن،اءها.
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 4.1.5ال جححححوز للعضححححو ،إدخححححال أهححححن بيححححع أو شححححناء ،إلححححى نظححححام التححححداول ،إال بعححححد التأ ححححد هححححك أن
الوريحححة الماليحححة ه حححم األهحححن هودعحححة بإسحححم العميحححم فحححي نظحححام التسحححجيم المن حححزي لحححدى ج،حححة
اإل حححداع  ،وأن،حححا غيحححن هنهونحححة ،أو غيحححن ه جحححوز علي،حححا ،أو ه ظحححور تحححداول،ا ،وأن سحححتلم هحححك
العميححححم عاححححد الشححححناء المبلحححح الححححذ ي عححححادل ييمححححة األوراق الماليححححة المقبولححححة للتححححداول المطلححححوب
شناؤها ،أ ا انت صفة العميم ،سواء ان شخصا ً طبيعيا ً أو إعتبار اً،
و جححوز للبورصحححة ،باححاء علحححى طلححب العضحححو ،الموافقححة علحححى إسححتثااءه هحححك شححنط إسحححتالم ييمحححة
الشناء هك بعض عمالءه يبم إدخال أهن الشناء.
وفحححي جميحححع األححححوال كحححون العضحححو هسحححؤوالً أهحححام ج،حححة اإل حححداع عحححك تسحححو ة عمليحححات الشحححناء
بغض الاظن عما إذا ان يد إستلم ييمة الشناء هك عميله هك عدهه.

4.1.6

15

حححتفظ العضحححو بحححاألهوال المت صحححلة هحححك عمالئحححه ب سحححابات باكيحححة خاصحححة تكحححون هافصحححلة عحححك
حسحححاباته وبمعحححزل عحححك األصحححول الخاصحححة بحححه  ،وال جحححوز لحححه أن تقاضحححى أي فوائحححد أو أربحححاح
عك هذه األهوال  ،أو اإليتناض بضمان،ا.

16

صانعو السوق وهزودو السيولة :
 4.1.7جوز للبورصة أن تويع اتفايية واحدة أو عدة اتفاييات قوم بموجب،ا واحدا ً أو أ ثن هك األعضاء
بدور صانع السوق أو هزود السيولة ورية المالية أو األوراق المالية المقبولة للتداول ذات الصلة.
قوم ال هك صانع السوق وهزود السيولة بتوييع اتفايية هافصلة هع السوق يبم البدء بممارسة
نشاطات،م.
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 4.1.8جححححب علححححى البورصححححة أن تاشححححن يائمححححة بأسححححماء هححححزودي السححححيولة ،وصححححانعي السححححوق  ،وأن
تجني ت د ثا ً ل،ذه القائمة هك ويت إلى آخن.18
يبول صانع السوق وهزود السيولة :
 4.1.9ححتم يبححول صححانعي السححوق وهححزودي السححيولة هححك يبححم البورصححة وفق حا ً التفاييححات صححانع السححوق
واتفاييات هزود السيولة على التوالي.
ال جحححوز لمحححزود السحححيولة أن بحححدأ أنشحححطته فحححي األوراق الماليحححة المقبولحححة للتحححداول ذات الصحححلة
إلى أن بنم إتفايية تزو د السيولة هع ج،ة إصدار تلك األوراق المالية المقبولة للتداول.
4.1.10

جحححوز لمحححزودي السحححيولة ،باإلضحححافة إلحححى اتفاييحححة هحححزود السحححيولة ،أن عقحححدوا إتفاييحححات

تزو حححد سحححيولة هحححع الشحححن ات المصحححدرة  ،علحححى الامحححوذج المعتمحححد هحححك البورصحححة ووفقحححا ً لموافقحححة
ال،يئة.
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إجناءات الشن ات :
4.1.11

جحححححب علحححححى البورصحححححة ،عاحححححد تطبيحححححق يواعحححححد تحححححداول األوراق الماليحححححة أن تناعحححححي

إجحححححناءات الشحححححن ات الخاصحححححة بتوز عحححححات األربحححححاح الاقد حححححة ،واألسححححح،م المجانيحححححة ،ودفعحححححات
الفوائححححد ،وتوز عححححات األسحححح،م ،وإصححححدارات حقححححوق اإل تتححححاب ،و تجزئححححة األسحححح،م ،وعمليححححات
الحححححدهج واإلسحححححت واذ ،و حححححذا اإلصحححححدارات الثانو حححححة ،باإلضحححححافة إلحححححى اإلجحححححناءات األخحححححنى
المشاب،ة .
ّ
الفصل الثاني  :دورات التداول يف سجل األوامر املركزي
4.2

دورات التداول في سج ّم األواهن المن زي:

18
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 4.2.1جححححوز تححححداول األوراق الماليححححة هححححك خححححالل التححححداول المسححححتمن أو عححححك طن ححححق المححححزاد ،حسححححب
يحححنار البورصحححة الحححذي صحححدر وفقحححا ً لسحححيولة الوريحححة الماليحححة ،وباسحححتثااء الويحححت الم حححدد للتحححداول
المسحححتمن أو سحححوق طن حححق المحححزاد ،تطبحححق ذات المبحححادح علحححى هختلحححف هناححححم جلسحححات التحححداول
على الا و المبيك ب،ذا الفصم.
فتنات جلسة التداول المستمن :
المستمن هك سلسلة هك الفتنات التالية:
 4.2.2تتكون جلسة التداول
ّ
 .1فتنة ها يبم اإلفتتاح .
 .2ل ظة اإلفتتاح.
المستمن.
 .3فتنة التداول
ّ
 .4فتنة ها يبم اإلغالق.
 .5ل ظة اإلغالق .
 .6فتنة التداول على السعن األخين( سعن اإلغالق).
التداول عك طن ق المزاد :
 4.2.3تتكون طن قة التداول عك طن ق المزاد فقط هك المناحم التالية:
 .1فتنة إدخال األواهن.
 .2فتنة عدم اإللغاء.
 .3المزاد.
فتنة إدخال األواهن واإلفتتاح واإلغالق :
 4.2.4جححححوز لألعضححححاء فححححي البورصححححة خححححالل فتححححنات إدخححححال األواهححححن ،واإلفتتححححاح ،واإلغححححالق ،أن
قوهوا باإلجناءات التالية :
()1

إدخال أواهن جد دة ،وتعد م أو إلغاء األواهن القائمة .

()2

تسجيم األواهن في سجم األواهن المن زي بدون إجناء أي عملية هطابقة .

()3

حححدد السحححعن اإلستنشحححادي سحححعن السحححوق اإلفتناضحححي ،وذلحححك بمناعحححاة األواهحححن القائمحححة
ضحححمك سحححجم األواهحححن المن حححزي ،و حححتم ت حححد و السحححعن اإلستنشحححادي وعنضحححه بشحححكم
هستمن.
ّ
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فتنة عدم إلغاء األواهن :
 4.2.5ال جحححوز لألعضححححاء فححححي البورصححححة ،خححححالل فتححححنة عححححدم إلغححححاء األواهححححن ،إجححححناء أي تعححححد م أو
إلغححححاء لألواهححححن القائمححححة ،و مكححححا،م إدخححححال أواهححححن جد ححححدة ،و ححححت ّم تسححححجيم األواهححححن فححححي سححححجم
األواهن المن زي دون حدوا عملية المطابقة.
المـــــــــــزاد :
 4.2.6ححتم هطابقححة األواهححن المتجمعححة فححي سححجم األواهححن المن ححزي خححالل فتححنة المححزاد ،بسححعن ثابححت
الخححاص بححالمزاد سححعنا ً ز ححد
الخححاص بححالمزاد ،و ححدد نظححام المطابقححة
بموجححب نظححام المطابقححة
ّ
ّ
هك مية األواهن القابلة للتافيذ و قلم هك اختالل توازن األواهن .
وال جحححوز إدخحححال أي أواهححححن جد حححدة أو تعححححد م أو إلغحححاء األواهححححن القائمحححة خححححالل فتحححنة ت د ححححد
السحححعن ،و حححدد المحححزاد فحححي فتحححنة اإلفتتحححاح سحححعن اإلفتتحححاح ،وفحححي فتحححنة اإلغحححالق سحححعن اإلغحححالق
إن وجدا.
فتنة التداول المستمن :
 4.2.7جحححوز لألعضحححاء فحححي البورصحححة خحححالل فتحححنة التحححداول المسحححتمن ،إدخحححال األواهحححن أو تعحححد ل،ا أو
ححاص بفتحححنة التحححداول
إلغاؤهحححا ،و حححت ّم هطابقحححة األواهحححن تلقائيحححا ً وفقحححا ً لاظحححام هطابقحححة األواهحححن الخح ّ
المستمن.
فتنة التداول على السعن األخين:
 4.2.8جحححوز لألعضحححاء فحححي البورصحححة خحححالل فتحححنة التحححداول علحححى السحححعن األخيحححن ،إدخحححال األواهحححن
وإجناء العمليات بآخن سعن ت ّم التداول عليه.
فتنة ها بعد إغالق السوق :
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 4.2.9ال جححححوز لألعضححححاء فححححي البورصححححة خححححالل فتححححنة هححححا بعححححد إغححححالق السححححوق إدخححححال األواهححححن أو
تعحححد ل،ا أو إلغاؤهحححا ،و جحححوز للبورصحححة إلغحححاء العمليحححات بموجحححب الشحححنوط الماصحححوص علي،حححا
في هذه القواعد .
الفصل الثالث  :أوامر األعضاء واملشاركني املكفولني

 4.3أواهن األعضاء والمشار يك المكفوليك :
 4.3.1قتصحححن نطحححاق األواهحححن الماصحححوص علي،حححا فحححي هحححذا الفصحححم علحححى أواهحححن بيحححع وشحححناء األوراق
حححححاص
الماليححححححة التححححححي ححححححدخل،ا األعضححححححاء والمشححححححار يك المكفححححححوليك فححححححي نظححححححام التححححححداول الخح
ّ
بالبورصة ،وال تاطبق على هواصفات األواهن بيك األعضاء وعمالئ،م.
 4.3.2جححححب علححححى العضححححو أن تقححححدم إلححححى ال،يئححححة بمشححححنوع اإلتفاييححححة المزهححححع عقححححدها بياححححه وبححححيك
المشارك المكفول لل صول على هوافقت،ا .
شنوط وأحكام األواهن :
حححاص بالبورصححححة ال ححححدّ األدنححححى هححححك
 4.3.3جححححب أن سححححتوفي األهححححن المقححححدّم إلححححى نظححححام التححححداول الخح ّ
البيانات التالية:
 .1الوريححححة الماليححححة المقبولححححة للتححححداول والتححححي كححححون األهححححن هنتبطححححا ً ب،ححححا أو رهححححز التححححداول الححححذي
تعطيه البورصة للورية المالية المعياة.
 .2ها إذا ان األهن أهن بيع أو شناء .
 .3بيان مية األهن والقيم الثابتة المنتبطة ب،ا.
 .4بيان الكميات المتغينة القيمة التي ت ّم على أساس،ا ت د د السعن.
ححاص بالعضحححو فحححي البورصحححة ،أو ل سحححاب عميحححم العضحححو،
 .5بيحححان هحححا إذا حححان األهحححن لل سحححاب الخح ّ
أو خاصحححا ّ بالعميححححم الححححذي كححححون عضححححوا ً فحححي هجلححححا اإلدارة ،أو هسححححؤوالً تافيححححذ ا ً فححححي الج،ححححة
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المصحححدرة للوريحححة الماليحححة التحححي كحححون األهحححن هنتبطحححا ً ب،حححا ،أو خاصحححا ً بمحححوظفي البورصحححة أو
العضو ،أو تم تسليمه بموجب اتفايية السيولة.
وفحححي حالحححة الضحححنورة جحححوز للعضحححو وضحححع ححححدا ً أيصحححى للسحححعن ،وبيحححان أ حححة شحححنوط إضحححافية أخحححنى
نى بأن،ا ضنور ة .

ال د األدنى ل جم األواهن :
 4.3.4جحححوز التحححداول بمختلحححف أحجحححام األواهحححن ،هحححع هناعحححاة الشحححنوط الم حححددة فحححي هحححذه القواعحححد
واإلشعار فيما تعلق ببعض أنواع األوراق المالية.
هدة سن ان األواهن :
 4.3.5جححححوز أن تكححححون األواهححححن ال ُمدخلححححة فححححي سححححجم األواهححححن المن ححححزي سححححار ة المفعححححول ليححححوم
التححححداول ،أو لتححححار خ ،أو لويححححت ه ححححدد ،أو إلححححى حححححيك إلغائ،ححححا ،وذلححححك ضححححمك فتححححنة زهايححححة ال
تتعدى ساة نايص وم .
إلغاء األواهن غين المافذة :
 4.3.6حححت ّم إ لغحححاء األواهحححن غيحححن المافحححذة فيمحححا تعلحححق بوريحححة هاليحححة هقبولحححة للتحححداول هحححك سحححجم األواهحححن
صححححة بالج،ححححة المصححححدرة ،و كححححون هححححك
المن ححححزي إثححححن حححححدوا إجححححناءات شححححن ات هعياححححة خا ّ
ال ُمحححن ّجح أن تحححؤثن فحححي سحححعن الوريحححة الماليحححة .و حححتم نشحححن هحححذا ال حححدا هسحححبقا ً بإشحححعار واححححد أو
عدة إشعارات.
 4.3.7جححححب علححححى األعضححححا ء ،هححححك خححححالل تنتيبححححات،م هححححع العمححححالء ،ت د ححححد هححححا إذا انححححت األحححححداا
المحححذ ورة فحححي الفقحححنة السحححابقة تقتضحححي هوافقححححة العميحححم السحححن عة علحححى تجد حححد األواهححححن أو إذا
حححان األعضحححاء هخحححوليك بإعحححادة إدخحححال األواهحححن بعحححد القيحححام بالتعحححد الت الوافيحححة علحححى السحححعن أو
الكمية ،إن لزم األهن ،دون ضنورة ال صول على هوافقة العميم في هذا الشأن.

تسجيم األواهن واإلخطار :
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 4.3.8جحححب تسحححجيم افحححة األواهحححن التحححي حححدخل،ا األعضحححاء إلكتنونيحححا ً فحححي سحححجم األواهحححن المن حححزي،
وححححال إسحححتالم األهحححن هحححك يبحححم البورصحححة ،محححا حححت ّم حفحححظ افحححة األواهحححن ال ُمدخلحححة فحححي سحححجالت
دائمة هك يبم البورصة و جب أن تتضمك السجالت البيانات التالية على األيم-:
 .1ريم تعن ف المتداول.
 .2إسم العضو الذي يام بإدخال األهن أو أدخم األهن عك طن قه.
 .3ريم تعن ف حساب العميم.
 .4ريم تعن ف البورصة.
 .5ريم تعن ف الورية المالية المقبولة للتداول.
 .6نوع األهن (بيع/شناء ) والشنوط المتعلقة به.
 .7مية األهن والشنوط المتعلقة به.
 .8سعن األهن والشنوط المتعلقة به
الفصل الرابع  :أنواع األوامر
 4.4أنواع األواهن-:
أهن السوق :
ُ 4.4.1قصحححد بحححأهن السحححوق ،األهحححن الحححذي كحححون بحححدون ححححدّ أيصحححى للسحححعن و حححتم تافيحححذه علحححى أسحححاس
الخحححاص بسحححعن
األواهحححن المقابلحححة وضحححمك أفضحححم األسحححعار المتحححوفنة ،و مكحححك هطابقحححة األهحححن
ّ
السوق فقط ضمك ال دود السعن ة الثابتة.
األهن بسعن السوق الم دد بسعن التافيذ :
 4.4.2هحححو األهحححن غيحححن ه حححدّد السحححعن و حححت ّم تافيحححذه علحححى أفضحححم سحححعن هقابحححم ،علحححى أال تجحححاوز ذلحححك
ال ححححدود السححححعن ة الثابتححححة ،وفححححي حححححال التافيححححذ الجزئححححي ،أخححححذ الجححححزء المتبقححححي سححححعن الجححححزء
المافذ ،و بقى في سجم األواهن المن زي أهن بسعن ه دّد.
األهن بسعن ه دد :
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ُ 4.4.3قصحححد بحححاألهن بالسحححعن الم حححدّد ،أهحححن البيحححع أو الشحححناء بسحححعن ه حححدد ،و حححتم تافيحححذ األهحححن علحححى
اهحححم الكميحححة فحححي ححححال وجحححود ميحححة افيحححة وبحححافا السحححعن أو أفضحححم ،فحححي الج،حححة المقابلحححة هحححك
السحححوق ،وإال فحححإن الكميحححة المتبقيحححة تظححح ّم فحححي سحححجم األواهحححن المن حححزي بالسحححعن الم حححدد ب سحححب
سن ان فعالية األهن .
وتكحححون أسحححعار التافيحححذ – إن وجحححدت  -هحححي أسحححعار األواهحححن الموجحححودة فحححي الجانحححب اآلخحححن هحححك
السوق والتي تتطابق هع األواهن المدخلة .
أهن اإل قاف :
ُ 4.4.4قصححد بححأهن اإل قححاف ،أهححن البيححع أو الشححناء عاححد بلححول أو تجححاوز السححعن الم ححدد ضححمك سححجم
األواهحححن المن حححزي ،و جحححب أن كحححون السحححعن الم حححدد الخحححاص بحححأهن اإل قحححاف أ ثحححن هحححك سحححعن
التداول األخين في حالة البيع ،وأيم هاه في حالة الشناء.

 4.4.5صححبح أهححن ويححف الخسححائن عاححد بلححول السححعن الم ححدد تلقائيححا ً أهححنا ً بسححعن السححوق و ححتم إدخالححه
فحححي سحححجم األواهحححن المن حححزي ،محححا صحححبح أهحححن اإل قحححاف الم حححدد عاحححد بلحححول السحححعن الم حححدد
أهنا ً بسعن ه دد تلقائيا ً و ُضاف إلى سجم األواهن المن زي.

الفصل اخلامس  :خصائص األوامر
 4.5خصائص األواهن -:
 4.5.1تصدر األواهن وفقا ً للشنوط واألحكام الماصوص علي،ا في هذا الفصم .
 4.5.2األواهححن التححي تافّححذ فححورا ً أو أليصححى حححدّ ،و ُلغححى الجححزء الححذي لححم افححذ ها،ححا ،تُعححنف بححاألواهن
التحححي تافحححذ ليحححا ً أو جزئيحححاً ،سحححواء عاحححد إدخال،حححا هباشحححنة خحححالل فتحححنة التحححداول المسحححتمن أو فحححي
فتنة التداول في المنحلة األخينة ،و لغى ها لم افذ ها،ا.
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 4.5.3األواهحححن التحححي تافحححذ بالكاهحححم أو تُلغحححى هحححي أواهحححن جحححب تافيحححذها فحححورا ً وبالكاهحححم ،عاحححد إدخحححال
األهحححن وخحححالل التحححداول المسحححتمن وفحححي فتحححنة التحححداول علحححى السحححعن األخيحححن و حححتم إلغاؤهحححا فحححي
حالة عدم تافيذها بالكاهم.
 4.5.4جححب تافيححذ األواهحححن بكميححة ال تقحح ّم عحححك ال ححدّ األدنححى للكميحححة الم ححددة في،ححا عاحححد إدخححال األهحححن،
وخحححالل التحححداول المسحححتمن وفحححي التحححداول بالسحححعن األخيحححن ،وإضحححافة الجحححزء المتبقحححي غيحححن المافحححذ
إلحححى سحححجم األواهحححن المن حححزي ،ب سحححب شحححنوط السحححن ان ،بشحححنط أن حححت ّم إلغحححاء هحححذه األواهحححن
في حالة الفشم في التافيذ المباشن لل دّ األدنى هك الكمية الم ددة.
األواهن اإلحتياطية غين ال ُمعلاة :
 4.5.5األواهححن اإلحتياطيححة غيححن المعلاححة هححي األواهححن التححي ال ححتم اإلعححالن عححك اهححم ميات،ححا ولكححك
ححتم ،فقححط ،اإلعححالن عححك جححزء هححك الكميححة الححذي

ححدّده العضححو والححذي جححب أال قحح ّم عححك حححدّ

هعححححيّك هاصححححوص عليححححه فححححي دليححححم التححححداول ،باسححححتثااء الجححححزء األخيححححن ،و ححححت ّم عححححنض تلححححك
ححند تافيححذ حححم جحححزء سحححابق
األجححزاء تلقائيحححا ً علحححى سححجم األواهحححن المن حححزي بصححورة تلقائيحححة بمجح ّ
حسب توييت دخول الجزء الجد د.
أواهن المزاد:
 4.5.6أواهححن المححزاد التححي ححتم إدخال،ححا خححالل ححوم التححداول ،ححت ّم تافيححذها فححي المححزاد التححالي ،و ححتم إلغححاء
الكمية المتبقية ها،ا غين المافذة بعد إتمام المزاد هباشنة .
األواهن الصال ة لإليفال :
 4.5.7األواهحححن الصحححال ة لإليفحححال هحححي أواهحححن مكحححك إدخال،حححا خحححالل حححوم التحححداول ،و حححتم تفعيل،حححا فقحححط
عاد هزاد اإليفال ،أها الكمية المتبقية وغين المافذة فيتم إلغاؤها بعد إتمام المزاد الختاهي.
وفححي جميححع األحححوال ال جححوز أن تظ،ححن هححذه األواهححن فححي سححجم األواهححن المن ححزي يبححم فتححنة
ها يبم اإلغالق .
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إينار ص ة األواهن وتأ يد العمليات :
 4.5.8تقححوم البورصححة بححإينار ص ح ة األواهححن المدخلححة ،وذلححك هححك خححالل عححدم رفضحح،ا هححك يبححم نظححام
التححححداول ،مححححا تقححححوم بححححنفض األواهححححن التححححي ال تكححححون صححححال ة بموجححححب القواعححححد والمتطلبححححات
الفاية للبورصة .
 4.5.9تخطححححن البورصححححة األعضححححاء ذوي الشححححأن بمححححا فيححححد تافيححححذ األواهححححن ليححححا ً أو جزئيححححاً ،وبسححححعن
التافيذ.

الفصل السادس  :آليات السوق
 4.6آليات السوق-:
السعن اإلستنشادي:
 4.6.1السحححعن اإلستنشحححادي هحححو السحححعن الحححذي حححت ّم احتسحححابه أثاحححاء هنحلحححة هحححا يبحححم المحححزاد ،والحححذي
فتححححنض أن ححححت ّم عليححححه تححححداول الوريححححة الماليححححة المقبولححححة للتححححداول فححححي أي ل ظححححة أثاححححاء هححححذه
المنحلحححة فحححي ححححال إجحححناء المحححزاد عاحححد احتسحححاب هحححذا السحححعن ،و حححت ّم اإلعحححالن عحححك هحححذا السحححعن
باستمنار على فتنات زهاية .
و ستاد حساب السعن اإلستنشادي ،إلى ثالثة يواعد وفقا ً للتسلسم التالي :
( )1ياعدة هدى األسعار القابلة ألن تم التداول علي،ا.
( )2ياعدة السعن اإلستنشادي .
( )3ياعدة السعن المنجعي .
ت د د هدى السعن القابم ألن تم التداول عليه:
 4.6.2تأسححا نظحححام حسححاب علحححى سححجم األواهحححن المن ححزي للوريحححة الماليححة ذات الصحححلة بت د ححد هحححدى
األسعار على الا و التالي -:
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 -1إختيححار السححعن الححذي ححتم عليححه تححداول أ بححن ميححة همكاححة هححك األوراق الماليححة المتاحححة عاححد
ل ظحححة االفتتحححاح ،وإذا حححان هاحححاك أ ثحححن هحححك سحححعن

قحححق ذلحححك ،حححتم إتخحححاذ اإلجحححناء المبحححيك

بالباد التالي .
 -2إختيححار السححعن ضححمك المححدى السححابق الححذي ححؤدي التافيححذ عليححه إلححى بقححاء أيححم ميححة همكاححة
هك األوراق المالية المتاحة.
 -3إذا إستوفت عدة أسعار هذا المطلب تم تطبيق ياعدة السعن اإلستنشادي.

تطبيق ياعدة السعن اإلستنشادي :
 4.6.3ت قححوم القاعححدة اإلجنائيححة للسححعن اإلستنشححادي علححى عححدم إبقححاء أي أهححن كححون سححعنه أفضححم هححك
السعن اإلستنشادي دون تافيذه بسعن ه دد في سجم األواهن بعد إجناء المزاد .
هحححع هناعحححاة أحكحححام الفقحححنة السحححابقة فحححإن أي أهحححن شحححناء بسحححعن ه حححدد كحححون بسحححعن أ بحححن هحححك
السححححعن اإلستنشححححادي ،وأي بيححححع بسححححعن ه ححححدد كححححون سححححعنه أيححححم هححححك السححححعن اإلستنشححححادي،
سوف تم هطابقته بالكاهم عاد إجناء المزاد .

 4.6.4في حالة استيفاء عدة أسعار ل،ذا الشنط ،تم تطبيق ياعدة السعن المنجعي.
تطبيق ياعدة السعن المنجعي :
 4.6.5تقضحححي المنحلحححة األخيحححنة لت د حححد السحححعن اإلستنشحححادي بإختيحححار السحححعن اإلستنشحححادي سحححعن
ضحححمك الاطحححاق الم حححدد سحححابقا ً واأليحححنب هحححك السحححعن المنجعحححي للوريحححة الماليحححة أو الحححذي ت حححدده
البورصححة ،وعاحححدها كحححون السحححعن المنجعححي نفسحححه ضحححمك نطحححاق األسححعار الم حححدد ،فحححإن السحححعن
اإلستنشادي كون هساو ا ً للسعن المنجعي.
نظام المطابقة :
 4.6.6حححت ّم اسحححتخدام نظحححام المطابقحححة لمطابقحححة األواهحححن فحححي سحححجم األواهحححن المن حححزي وفقحححا ّ للتسلسحححم
التالي :
()1

اختيار األواهن ذات السعن األفضم أوالً.
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()2

فححي حالححة تسححاوي األسححعار فححي جححانبي السححوق تححت ّم هطابقححة األواهححن وفقححا ً لمبححدأ أولو ححة
المصدر على الا و التالي.
أ-

أواهححححن العميححححم  ،وعححححنوض أسححححعار صححححانع السححححوق  ،وعححححنوض أسححححعار هححححزود
السيولة.

20

ب -األواهححححن ل سححححاب ه فظحححححة العضححححو خححححالف عحححححنوض أسححححعار صححححانع السحححححوق ،
وعنوض أسعار هزود السيولة.21
ج -أواهن هوظفو البورصة أو هوظفو العضو.
د -أواهن التافيذ يك لدى الج،ة المصدرة.
()3

بالاسبة لافا المصدر ،تت ّم هطابقة األهن األيدم ورودا ً للسجم أوالً.

تفعيم هطابقة المزاد(المزاد – اإلفتتاح -اإلغالق):
 4.6.7تماثححححم طن قححححة هطابقححححة المححححزاد عححححدم تقابححححم أي هححححك األواهححححن الموجححححودة فححححي سححححجم األواهححححن
المن ححححزي للوريححححة الماليححححة ذات الصححححلة فححححي ويححححت هعححححيك ،وعاححححد حلححححول هوعححححد المححححزاد ويبححححم
إجناءه ،جب توفن المعلوهات التالية -:
 -1سعن اإلفتتاح (ال ساب األخين للسعن اإلستنشادي )
 -2الكمية اإلجمالية التي سيت ّم تداول،ا خالل المزاد .
 -3الكمية المتبقية وغين المافذة عاد تقد م السعن في المزاد .
 -4جانب هك الكمية المتبقية وغين المافذة ،سواء بيعا ً أم شنا ًء .

 4.6.8تشححتمم عمليححة إجححناء المححزاد علححى هطابقححة األواهححن هححك خححالل نظححام هححا ححند أوالً تححت ّم هطابقتححه
أوالً.
عملية المطابقة المستمنة والتداول بالسعن األخين :
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 4.6.9خحححالل عمليحححة المطابقحححة المسحححتمنة والتحححداول بالسحححعن األخيحححن ،تحححت ّم هطابقحححة األواهحححن ال ُمدخلحححة
هقابحححم األواهحححن الموجحححودة فحححي السحححجم و حححت ّم ت د حححد أسحححعار المطابقحححة باظحححام حسحححاب المطابقحححة
المنتبط ب،ذه األواهن.
 4.6.10عاد إدخال األواهن ،تم تافيذ الخطوات التالية :
 -1إختيار األواهن المقابلة ال ُمناد هطابقت،ا .
 -2تخصيص مية المطابقة .
 -3تفعيم آلية هطابقة األواهن.
 -4تفعيم أواهن اإل قاف التي كون سعن التدخم الم دد في،ا يد تمت هطابقته .
وتتم هطابقة أواهن اإل قاف ب سب تسلسل،ا.
الفصل السابع :ضمانات التداول
4.7
السعن المنجعي الثابت :
 4.7.1عاحححد افتتحححاح حححوم التحححداول ،كحححون السحححعن المنجعحححي الثابحححت إهحححا أن كحححون آخحححن سحححعن هتحححداول،
وعححححادة هححححا كححححون سححححعن اإليفححححال فححححي اليححححوم السححححابق ،والححححذي ححححتم تعد لححححه وفقححححا ً إلجححححناءات
الشحححن ات ،وإهحححا أن كحححون السحححعن الحححذي ت حححدده البورصحححة فيمحححا تعلحححق بالمعلوهحححات المتحححوفنة،
و بقحححى هحححذا السحححعن هنجعيحححا ً ثابتحححا ً خحححالل حححوم التحححداول بأ ملحححه هحححا لحححم تقحححم البورصحححة بتعد لحححه
بموجب بعض الظنوف الخاصة.
ال دود السعن ة الثابتة :
 4.7.2تكحححون ال حححدود السحححعن ة الثابتحححة بموجحححب األسحححعار اسحححبة هئو حححة هحححك السحححعن المنجعحححي الثابحححت
أو أي ييمحححة أخحححنى تقنرهحححا البورصحححة هحححك ويحححت إلحححى آخحححن ،و حححتم رفحححض األهحححن الحححذي كحححون
سعنه خارج ال دود السعن ة الثابتة تلقائيا ً عاد إدخال األواهن.
 4.7.3عاحححد إيفحححال السحححوق ،حححتم إعحححادة احتسحححاب ال حححدود السحححعن ة الثابتحححة هحححك خحححالل سحححعن اإليفحححال
الجد حححد أهحححا األواهحححن المتبقيحححة فحححي سحححجم األواهحححن المن حححزي وخحححارج ال حححدود السحححعن ة الثابتحححة
ال ُمعاد احتساب،ا ،فيتم إستبعادها تلقائياً.
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السعن المنجعي المتغين :
 4.7.4عاححد بدا ححة ححوم التححداول ،ححتم ت د ححد السححعن المنجعححي المتغيححن إلححى آخححن سححعن إيفححال هعححدّل ،أو
السعن المنجعي الذي ت دده البورصة.
 4.7.5ححتم إعححادة تعححد م السححعن المنجعححي المتغيححن إلححى آخححن سححعن ت ح ّم التححداول عليححه ،وذلححك خححالل ححوم
التحححداول ب عحححد أي هحححزاد أو خحححالل التحححداول المسحححتمن ،و حححذلك بعحححد هطابقحححة أي أهحححن هحححدخم فحححي
سجم األواهن المن زي.

ال دود السعن ة المت ن ة والسعن المنجعي المتغين:
 4.7.6ت ححححدد ال ححححدود السححححعن ة المت ن ححححة الاسححححبة القصححححوى إلتجححححاه السححححعن حححححول السححححعن المنجعححححي
المتغين ،وتكون دائما ً ه دودة ضمك ال دود السعن ة الثابتة أو عادها.
 4.7.7حححتم تعحححد م ال حححدود السحححعن ة المت ن حححة خحححالل إفتتحححاح المحححزاد وفقحححا ً لعاهحححم التوسحححع الحححذي ت حححدده
البورصة.
 4.7.8فححي ححححال تطححابق األهحححن الححوارد هحححع األهححن المتحححوفن فححي سحححجم األواهححن المن حححزي ضححمك سحححعن
خححححارج ال ححححدود السححححعن ة المت ن ححححة ،ححححت ّم رفضححححه تلقائيححححا ً هححححك يبححححم نظححححام التححححداول الخححححاص
بالبورصة وتعود الكمية المتبقية هاه إلى عضو التداول الذي أدخم األهن.
 4.7.9التافيحححذ الجزئحححي ضحححمك ال حححدود السحححعن ة المت ن حححة بقحححى سحححار اً ،وفحححي حالحححة هصحححادية العضحححو
المتحححداول علحححى الجحححزء المنفحححوض هحححك األهحححن ضحححمك الفتحححنة الزهايحححة التحححي ت حححددها البورصحححة
بموجحححب اإلشحححعار ،فحححإن عمليححح ة تفعيحححم الجحححزء المنفحححوض هحححك األهحححن هحححك يبحححم البورصحححة تبحححدأ
مححا لححو انحححت أهححنا ً جد حححداً ،و ححؤدي األهحححن المؤ ححد إلححى ت حححد و السححعن المنجعحححي إلححى ال حححدود
السحححعن ة التحححي تحححم التطحححابق علي،حححا ،و حححتم ت حححد و ال حححدود السحححعن ة المت ن حححة ححححول السحححعن
المنجعي الجد د.
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الفصل الثامن  :وقف التداول وإلغاءه

 4.8ويف التداول المؤيت :
 4.8.1جوز للبورصة ،هك تلقاء نفس،ا ،أو بااء على طلب ال،يئة ،ويف تداول أي ورية هالية ،هؤيتاً ،لماع
حاالت إضطناب السوق وعدم إنتظاهه ،أو إذا ان هك شأن إستمنار التعاهم ب،ا اإلضنار بالسوق
أو المتعاهليك فيه  ،و تم نشن ينار الويف فور صدوره .
وفحححي جميحححع األححححوال جحححب إخطحححار ال،يئحححة بمحححا تتخحححذه البورصحححة هحححك يحححنارات ويحححف التحححداول
المؤيت .
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 4.8.2خححححالل فتححححنة ويححححف تححححداول الوريححححة الماليححححة ،جححححوز لألعضححححاء إدخححححال ،أو تعححححد م ،أو إلغححححاء
األواهحححن ،بغيحححن حاجحححة إلحححى إجحححناء المطابقحححة ،محححا لحححو انحححت الوريحححة الماليحححة فحححي فتحححنة هحححا يبحححم
اإلفتتاح.
إستئااف التداول :
 4.8.3جحححوز للبورصحححة ،ب سحححب حالحححة السحححوق ،وبعحححد زوال األسحححباب التحححي تحححم الويحححف هحححك أجل،حححا ،أن
تعيححد تححداول الوريححة الماليححة عححك طن ححق المححزاد ،وذلححك عقححب يياه،ححا باشححن الويححت الححذي سححتبدأ
فيه إعادة التداول ،أو إستمنار ينار الويف ب سب األحوال .
ويف العنوض والطلبات :
 4.8.4جوز للبورصة ويف عنوض وطلبات التداول التي تنهي إلى التالعب في األسعار.
إلغاء العمليات :

22
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 4.8.5جوز للبورصة إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة ألحكام القوانيك واللوائح والقنارات الصادرة
تافيذا ً ل،ا ،أو التي تتم بسعن ال هبنر له ،ما جوز ل،ا إلغاء العمليات في ال االت اإلستثاائية التي
تشمم وال تا صن في ال االت التالية - :
 .1العمليات المافذة خارج ساعات التداول العاد ة نتيجة لعطم في الاظام أو خطأ بشني.
 .2ييام ج،ة هصدرة باإلعالن أو نشن هعلوهات ذات تأثين على أسعار األس،م بصورة إنتقائية.
 .3اإلتاحة غين المتكافئة أو غين المتساو ة لدخول األعضاء على نظام التداول ،أو أي ظنوف أخنى
تعنيم سين التداول بصورة نز ،ة وهاتظمة .
 .4المشا م المتعلقة بالاظام والتي يد كون ل،ا تأثين على التداول في السوق ،وبصفة خاصة ال دود السعن ة
الثابتة والمت ن ة.

 4.8.6جب على البورصة ،في حالة صدور ينار إلغاء العمليات أثااء التداول طبقا ً للمادة السابقة ،أن
تخطن ال،يئة وج،ة اإل داع واألعضاء بالقنار في أسنع ويت همكك ،وفي حالة صدوره بعد الجلسة
تم اإلخطار يبم إفتتاح جلسة التداول التالية

دّ أيصى.

23

الفصل التاسع  :العمليات اخلاصة
4.9
ييمة العملية الخاصة :
صححححة عشححححنة هال ححححيك أ يطححححني
 4.9.1تكححححون ييمححححة العمليححححة الخا ّ

ححححدّ أدنححححى ،و جححححوز للبورصححححة

تعد م هذه القيمة بعد هوافقة ال،يئة ،ونشن ها على األعضاء.
تافيذ العمليات الخاصة :
صة خارج سجم األواهن المن زي .
 4.9.2تم تافيذ العمليات الخا ّ

23
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أيسام العمليات الخاصة :
سححم العمليححات الخاصححة إلححى يسححميك ،أحححدهما اإلعححالن المتقابححم ،واآلخححن اإلعححالن هححك جانححب
 4.9.3تُقَ َ
واحد .
 4.9.4اإلعحححالن المتقابحححم هحححو العمليحححة التحححي حححت ّم التفحححاوض بشحححأن،ا ،و قحححوم أححححد األعضحححاء بإدخالحححه بحححيك
صة.
إثايك هك عمالئه المشار يك في يسم العمليات الخا ّ

 4.9.5اإلعححالن هححك جانححب واحححد هححو العمليححة الخاصححة ،التححي بنه،ححا أحححد األعضححاء هسححبقا ً هححع عضححو
آخن و كون هلتزها ً بأن علك عك الجزء الثاني هك العملية في فتنة زهاية ه ددة.

إفتتاح وإيفال العمليات الخاصة :
 4.9.6تكحححون خدهحححة العمليحححات الخاصحححة هتحححوفنة خحححالل سحححاعات التحححداول ،و حححتم تافيحححذ اإلعالنحححات علحححى
أن،ا عمليات في وم إدخال،ا في نظام خدهة العمليات الخاصة.
السعن المنجعي وال دود السعن ة للعمليات الخاصة :
 4.9.7كحححون السحححعن المنجعحححي للعمليحححات الخاصحححة ،هحححو ذات السحححعن المنجعحححي الثابحححت والم حححدد فحححي
صححححة هححححي ذات ال ححححدود
سححححجم األواهححححن المن ححححزي ،مححححا أن ال ححححدود السححححعن ة للعمليححححات الخا ّ
المعنفة في سجم األواهن المن زي.
السعن ة المت ن ة
ّ

 4.9.8تم رفض أي إعالن تم إبناهه خارج ال دود السعن ة للعمليات الخاصة.
إلغاء ورفض اإلعالنات والعمليات الخاصة :
 4.9.9جححوز للعضححو إلغححاء اإلعححالن الححذي كححون صححادرا ً هسححبقا ً عاححه ،هححك جانححب واحححد ،طالمححا أنححه لححم
تتم هطابقته ،و ستخدم في ذلك وظيفة اإللغاء .
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محححا جحححوز لحححه رفحححض اإلعحححالن هحححك جانحححب واححححد والصحححادر عحححك عضحححو اإلعحححالن الاظيحححن هحححك
خالل إستخدام وظيفة رفض اإلعالن.
 4.9.10قححححوم الاظححححام بإن،ححححاء أي إعححححالن ال ححححزال ييححححد المطابقححححة ،وذلححححك بعححححد فتححححنة زهايححححة ت ححححددها
البورصة .
خدهة الاشن والتقار ن :
صة فور تافيذها.
 4.9.11تقوم البورصة باشن العمليات الخا ّ

الفصل العاشر  :التداول باهلامش

()24

4.10
 4.10.1ال ساب المخصص لدى ج،ة اإل داع- :
قحححوم العضحححو همحححول ال،حححاهش بفحححتح حسحححاب تحححداول بال،حححاهش لحححدى ج،حححة اإل حححداع لكحححم عميحححم
لغنض التداول بال،اهش.

()24

()25

()25
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 4.10.2جحححب أن

حححتفظ فحححي حسحححاب التحححداول بال،حححاهش  ،لحححدى ج،حححة اإل حححداع  ،بجميحححع األوراق الماليحححة

التححي شححتن ،ا العميححم فححي إطححار التححداول بال،ححاهش ،و ححذلك األوراق التححي ححتم ال صححول علي،ححا
اتيجة ألي هك إجناءات الشن ات.

()26

 4.10.3هحححع عحححدم اإلخحححالل بصحححالحيات حححم هحححك الم كمحححة المختصحححة ،أو ال،يئحححة ،أو ج،حححة اإل حححداع ،أو
الشححححنوط المفنوضححححة بموجححححب اتفاييححححة التححححداول بال،ححححاهش ،ال جححححوز رهححححك األوراق الماليححححة
المشححححتناه بال،ححححاهش ،مححححا ال جححححوز ت و ل،ححححا هححححك حسححححاب التححححداول بال،ححححاهش ل سححححاب العميححححم
المفتوح لدى ج،ة اإل داع أو أي حساب آخن دون هوافقة العضو همول ال،اهش.

()27

 4.10.4حححتفظ العضحححو الممحححول بال،حححاهش بحححاألوراق الماليحححة التحححي اشحححتناها العميحححم عحححك طن حححق التحححداول
بال،حححاهش ،لضحححمان الوفحححاء بالتزاهحححات العميحححم لحححه بموجحححب اتفاييحححة التحححداول بال،حححاهش والتسححح،يم
االئتمحححاني محححا هحححي ثابتحححة بكشحححوف ال سحححاب اليوهيحححة التحححي قحححده،ا العضحححو الممحححول بال،حححاهش
للعميم.

()28

 4.10.5ال،اهش األولي:
جحححب علحححى العضحححو همحححول ال،حححاهش أن ت قحححق هحححك اسحححتيفاء ال،حححاهش االولحححي هحححك العميحححم يبحححم
تافيذ عملية الشناء بال،اهش.

()26

()27

()28
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و قصحححد بال،حححاه ش األولحححي المبلححح األدنحححى المحححدفوع  ،أو الواجحححب الحححدفع  ،هحححك يبحححم العميحححم ألي
عمليحححة شحححناء بال،حححاهش محححا هحححو ه حححدد فحححي إتفاييحححة التحححداول بال،حححاهش هحححع هناعحححاة المتطلبحححات
الدنيا الم ددة هك يبم ال،يئة.

()29

 4.10.6هاهش الصيانة:
جحححب علحححى العضحححو همحححول ال،حححاهش حسحححاب ييمحححة هن حححز التحححداول بال،حححاهش لكحححم عميحححم فحححي
ن،ا ة م وم عمم ،وإخطار العميم فورا ً عاد حدوا إنخفاض في هاهش الصيانة.
وعلحححى العميحححم سحححداد ال،حححاهش المطلحححوب خحححالل الفتحححنة الماصحححوص علي،حححا فحححي إتفاييحححة التحححداول
بال،اهش.
و قصحححد ب،حححاهش الصحححيانة ال حححد األدنحححى لمسحححاهمة العميحححم فحححي القيمحححة السحححويية لحححألوراق الماليحححة
و اال رصححححدة الاقد ححححة فححححي حسححححاب التححححداول الخححححاص بححححه فححححي أي ويححححت هححححك االويححححات و كححححون
خاضعا ً لل د االدنى هك المتطلبات الماصوص علي،ا في إتفايية التداول بال،اهش.
و حححتم إحتسحححاب هحححاهش الصحححيانة وفقحححا ً ألحكحححام المحححادة ريحححم ( )7هحححك يواعحححد التحححداول بال،حححاهش
الصادرة عك ال،يئة.

()30

 4.10.7فحححي حالحححة عحححدم ييحححام العميحححم بتغطيحححة الحححاقص فحححي هحححاهش الصحححيانة خحححالل الميعحححاد الماصحححوص
عليحححه بالمحححادة السحححابقة ،جحححوز للعضحححو همحححول ال،حححاهش بيحححع جحححزء هحححك األوراق الماليحححة المشحححتناه
بال،حححاهش عاحححد انخفحححاض نسحححبة هحححاهش الصحححيانة عحححك ال حححد المتفحححق عليحححه  ،وذلحححك وفقحححا ً ألحكحححام

()29

()30
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اتفاييححة التححداول بال،ححاهش وأحكححام القواعححد السححار ة فححي هححذا الشححأن  ،بمححا
للعميم.

قححق أفضححم هصححل ة

()31

األوراق المالية المنخصة للتداول بال،اهش:
 4.10.8ت دد ال،يئة بااء على ايتناح البورصة ،األوراق المالية المسموح بتداول،ا بال،اهش.
وفحححي حالحححة إلغحححاء إعتمحححاد أي وريحححة هحححك األوراق الماليحححة المتداولحححة بال،حححاهش ،تقحححوم البورصحححة ،
بعححححد هوافقححححة ال،يئححححة  ،بإصححححدار إشححححعار السححححوق بشححححأن ت د ححححد اإلجححححناءات الالزهححححة لتصححححفية
هنا ز التداول بال،اهش في هذه الورية المالية.
 4.10.9فحححي حالحححة إ تشحححاف البورصحححة ألي إخحححالل بأحكحححام يواعحححد التحححداول بال،حححاهش الصحححادرة عحححك حححم
هك ال،يئة  ،أو البورصة  ،تم إبالل ال،يئة ب،ا إلعمال شؤون،ا .
ُ
الباب اخلامس (ملغى)
املقاصة وااليداع والضمان املصريف

()32

33

الباب السادس
القبول للتداول وإلتزامات جهة اإلصدار
الفصل األول  :أحكام عامة

()31

()32
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6.1

أحكام عاهة :

 6.1.1هحححع عحححدم اإلخحححالل بإختصاصحححات ال،يئحححة تتاحححاول المحححواد التاليحححة شحححنوط يبحححول وإ قحححاف وشحححطب
تححداول األوراق الماليححة ،و ححذا إلتزاهححات ج،ححة اإلصححدار بعححد القبححول للتححداول ،هححا لححم ححتم الححاص
على خالف ذلك في القانون أو لوائح ونظم ال،يئة.

 6.1.2جحححب علحححى الج،حححات المصحححدرة أن ت صحححم علحححى هوافقحححة ال،يئحححة علحححى االدراج تم،يحححدا لقبحححول
أوراي،ا المالية للتداول في السوق.

 6.1.3جحححب لقبحححول طلبحححات التحححداول إسحححتيفاء شحححنوط ال،يئحححة المقحححنرة فحححي هحححذا الشحححأن ،و حححذا الشحححنوط
الماصوص علي،ا في هذا الباب.

6.1.4

جححححب علححححى ج،ححححات اإلصححححدار اإللتححححزام باألحكححححام والشححححنوط الماصححححوص علي،ححححا فححححي هححححذه
القواعد هك أجم تمكيك البورصة هك أداء وظائف،ا واإلضطالع بمسؤوليات،ا.

 6.1.5فححي حالححة وجححود أ ححة دالئححم علححى هخالفححة ج،ححة اإلصححدار للقححانون أو للححوائح ال،يئححة فيمححا خححص
اإللتزاهحححات األوليحححة ،أو المسحححتمنة ،أو المؤيتحححة ،فإنحححه جحححب علحححى البورصحححة أن تنسحححم تقن حححنا ً
بذلك إلى ال،يئة.

 6.1.6جحححوز للبورصحححة تقسحححيم السحححوق ألوراق هاليحححة ه حححددة أو ألنحححواع هعياحححة هحححك ج،حححات اإلصحححدار
حسب المعا ين التي ت ددها البورصة وتوافق علي،ا ال،يئة.
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 6.1.7جححححب علححححى البورصححححة أن ت ححححدد هححححك خححححالل اإلشححححعار هعححححا ين الف ححححص وإجححححناءات التشححححغيم
المتعلقحححة بحححالقبول للتحححداول فحححي أيسحححام السحححوق الم حححددة باإلضحححافة إلحححى يواعحححد القبحححول للتحححداول
ذات العالية وااللتزاهات المستمنة بشأن اإلفصاح والمعلوهات المنتبطة به.
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الفصل الثاني  :املتطلبات العامة لقبول األوراق املالية للتداول
6.2

المتطلبات العاهة لقبول األوراق المالية للتداول:

 6.2.1جب لقبول تداول األوراق المالية أن تتوافن الشنوط واألحكام التالية -:
( )1أن تقححححدم ج،ححححة اإلصححححدار المسححححتاد الححححدال علححححى هوافقححححة ال،يئححححة علححححى يبححححول األوراق الماليححححة
لحححإلدرا ج ،وفحححي جميحححع األححححوال جحححوز يبحححول الطلحححب هحححك ج،حححة االصحححدار يبحححم هوافقحححة ال،يئحححة
بشنط تقد م ها ثبت تقد م،ا لطلب االدراج إلى ال،يئة .

( )2أن تقحححدم ج،حححة اإلصحححدار المسحححتاد الحححدال علحححى هوافقحححة ج،حححة اإل حححداع علحححى يبحححول األوراق الماليحححة
لحححإلدراج  ،وفحححي جميحححع األححححوال جحححوز يبحححول الطلحححب هحححك ج،حححة االصحححدار يبحححم هوافقحححة ج،حححة
اإل داع بشنط تقد م ها ثبت تقد م،ا لطلب الموافقة إلى ج،ة اإل داع .
( )3أن توافحححق الوضحححع وال،يكحححم القحححانوني لج،حححة اإلصحححدار هحححع جميحححع القحححوانيك واللحححوائح واجبحححة
التطبيحححق ،سحححواء فيمحححا تعلحححق بتشحححكيل،ا وعمليات،حححا بموجحححب نظاه،حححا األساسحححي أو غينهحححا هحححك
الوثائق التأسيسية.
( )4أن تلتححححزم ج،ححححة اإلصححححدار بشححححنوط ال،يئححححة ،وأي ج،ححححة إختصححححاص أخححححنى داخححححم أو خححححارج
الدولة حسب األحوال هع هناعاة األحكام والشنوط الصادرة عك ج،ة اإل داع.
( )5أن تلتحححزم ج،حححة اإلصحححدار بضحححمان أن األوراق الماليحححة يابلحححة لاقحححم وتحححداول هلكيت،حححا بغيحححن ييحححود،
فيما عدا القيود القانونية.
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( )6أن غطحححي طلحححب القبحححول للتحححداول جميحححع األوراق الماليحححة لج،حححة اإلصحححدار هحححك نفحححا الفئحححة والتحححي
أصدرت في ويت الطلب أو التي تم إصدارها الحقاً.
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 6.2.2تطبحححق الشحححنوط واألحكحححام الماصحححوص علي،حححا فحححي المحححادة السحححابقة علحححى حححم إصحححدار جد حححد تصحححدره
ج،ة اإلصدار هك ذات فئة األوراق المالية األصلية.
 6.2.3جحححب علحححى هقحححدم طلحححب القبحححول للتحححداول أن نسحححم جميحححع الامحححاذج المطلوبحححة خحححالل المحححدد الزهايحححة
الم ححححددة وال صححححول علححححى الموافقححححات الالزهححححة بموجححححب هححححذه القواعححححد وذلححححك يبححححم يبححححول األوراق
المالية للتداول.
الفصل الثالث  :املتطلبات اإلضافية لقبول األوراق املالية للتداول
6.3

المتطلبات اإلضافية لقبول األوراق المالية للتداول :

 6.3.1جحححوز نشحححن الشحححنوط اإلضحححافية التحححي تتعلحححق بقبحححول تحححداول األوراق الماليحححة ،أو فئحححات ه حححددة ها،حححا،
وذلك هك خالل نشن إشعارات خاصة بذلك.

6.3.2

جب لقبول تداول األس،م أو ش،ادات إ داع األس،م ،أن تتوافن الشنوط واألحكام التالية -:
( )1توز ع عدد اف هك األس،م على الجم،ور عاد القبول للتداول ،و ت قق هذا الشنط عادها تكون
نسبة  %20هك رأس المال المكتتب به الذي تمثله فئة األوراق المالية ذات الصلة في أ دي عاهة
جم،ور المستثمن ك ،وفي حالة إهكانية عمم السوق باسبة أيم ،جوز للبورصة يبول نسبة ال تقم
عك  %5هك رأس المال المكتتب به ،وأن تاشنها البورصة بموجب إشعار ،وأن تكون ه سوبة
على أساس سعن العنض .
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( )2جب أن تكون ج،ة اإلصدار ،أو ج،ة إصدار األوراق المالية التي صدر بموجب،ا ش،ادات إ داع،
يد نشنت أو يدّهت بيانات هالية ساو ة هديقة أو حسابات هنحلية عك الساوات الثالا المالية السابقة،
ب يو تكون هوحدة ،وذلك في حالة اإلنطباق ،وأن تكون هعدّة وفقا ً لمعا ين الم اسبة الدولية
والمعا ين الدولية إلعداد التقار ن المالية ،وإذا أغلقت الساة المالية يبم أ ثن هك تسعة أش،ن هك
تار خ القبول للتداول ،جب على ج،ة اإلصدار أن تكون يد نشنت أو يدهت حسابات نصف ساو ة
هديقة.

 6.3.3جوز للبورصة إعفاء ج،ة اإلصدار هك بعض الشنوط في ال التيك اآلتيتيك -:
( )1إذا ان هك شأن،ا اإلضنار بمصل ة ج،ة اإلصدار ،بما في،ا ج،ة إصدار األوراق المالية التي
صدر بموجب،ا ش،ادات اإل داع ،أو المستثمن ك.
( )2أن تكون ج،ة اإلصدار ،بما في،ا ج،ة إصدار األوراق المالية التي صدر بموجب،ا ش،ادات
اإل داع ،يد أتاحت افة المعلوهات الضنور ة التي تم ّكك البورصة والمستثمن ك هك هعنفة
األوضاع المالية للشن ة ،وأعمال،ا.
 6.3.4جوز للبورصة ،في حالة وجود اإلعفاء الماصوص عليه في المادة السابقة،أن تخضع القبول للتداول
إلى هتطلبات إضافية فيما خص رسملة السوق أو حقوق المساهميك ،أو القيود الواردة على التداول،
هثم هاع حملة األس،م هك بيع أس،م،م إال للمشتني الم تمم يبم حاالت االست واذ،أو أ ة شنوط
أخنى تناها البورصة ،وتوافق علي،ا ال،يئة.
الفصل الرابع :الشروط اإلضافية للسندات والصكوك واملنتجات املتداولة يف البورصة
6.4

الشنوط اإلضافية للسادات والصكوك والماتجات المتداولة في البورصة -:
السادات والصكوك :

 6.4.1جوز للبورصة أن تقبم للتداول سادات وصكوك صادرة عك ال كوهة أو عك الج،ات المصدرة.
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 6.4.2جب أن ال قم المبل االسمي لسادات وصكوك الشن ات عك ال د األدنى الذي ت دده البورصة،
وتوافق عليه ال،يئة.

6.4.3

جب أن تعلق نموذج طلب القبول للتداول بجميع السادات والصكوك هك نفا اإلصدار والتي
ت مم حقويا ً هتساو ة.

 6.4.4جوز للبورصة أن تشتنط تقد م ش،ادة تصايف إئتماني لسادات أو صكوك الشن ات صادرة عك
هؤسسة تصايف هعتمدة ،وأن ت دد البورصة درجة التصايف المقبولة لد ،ا ،وذلك بعد هوافقة
ال،يئة.
الماتجات المتداولة في البورصة ( )ETPsواألوراق المالية المصدرة هك يبم صااد ق إستثمار وشن ات
إستثمار ،واألوراق المالية األخنى القابلة للت و م :
 6.4.5جب على البورصة ،بعد هوافقة ال،يئة ،وبمناعاة أي شنوط أو هتطلبات لج،ة اإل داع  ،أن تضع
شنوطا ً لقبول األوراق المالية التالية هك خالل اإلشعار -:
 .1الماتجات المتداولة في البورصة ( ،)ETPsهثم الصااد ق المتداولة ( ،)ETFsوسادات الد ك
القابلة للتداول ( ،)ETNsواألدوات القابلة للتداول (.)ETVs
 .2األوراق المالية التي تصدر عك صااد ق وشن ات إستثمار ة.
 .3األوراق المالية األخنى القابلة للت و م هثم حقوق الشناء الالحق ألس،م ج،ة اإلصدار
والش،ادات .
وعلى البورصة ،عاد ت د د الشنوط اإلضافية لقبول األوراق المالية الماصوص علي،ا ب،ذه المادة،
هناعاة طبيعة تلك األوراق ،وذلك دون اإلخالل بالمتطلبات العا ّهة للقبول للتداول الماصوص علي،ا
في هذه القواعد .
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 6.4.6جوز للبورصة أن تاشن هك خالل اإلشعار أ ة هتطلبات أو إجناءات أخنى هتعلقة بقبول سادات
الشن ات أو السادات ال كوهية والصكوك للتداول.
ما جوز ل،ا أن تقنر بأن أورايا ً هالية هعياة يابلة للت و م غين هؤهلة للقبول للتداول في البورصة
.
الفصل اخلامس  :إجراءات طلب قبول األوراق املالية للتداول
6.5

إجناءات طلب يبول األوراق المالية للتداول:

 6.5.1جب تقد م طلب القبول للتداول على الاموذج الذي تعده البورصة .
 6.5.2جب أن نفق بالاموذج المستادات اآلتية :
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( )1اتفايية القبول للتداول التي تم إبناه،ا بيك البورصة وج،ة اإلصدار .
( )2تع،د هكتوب هك يبم ج،ة اإلصدار بالقيام بما لي:
أ-

إخطار البورصة فورا ً إذا تم تغيين أي هك المعلوهات الواردة في هلف الطلب.

ب -االهتثال للقواعد وااللتزاهات الماصوص علي،ا في هذه القواعد وأ ة تعد الت تجنى علي،ا.
ج -االهتثال أل ة إجناءات أو شنوط تفنض،ا البورصة .
د -االهتثال لاللتزاهات بموجب القانون واجب التطبيق  ،واللوائح  ،والاظم  ،والقنارات  ،والتعاهيم
 ،والتعليمات الصادرة عك ال،يئة  ،فيما خص إلتزاهات اإلفصاح األولية والمستمنة والفور ة.

37
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ه -تعييك هسؤول إتصال في الشن ة ،وبد الً له ،كون هسؤوالً عك االتصاالت المستمنة هع
البورصة ،على أن كون المسؤول بدرجة هد ن إدارة على األيم.
و -بيان ها إذا ان يد تم تقد م طلب هماثم في بورصة أخنى ،أو العزم على تقد مه في المستقبم
القن ب.
( )3ها فيد أن ال،يكم والشكم القانوني لج،ة اإلصدار توافقان هع القوانيك واللوائح الواجبة التطبيق،
سواء فيما تعلق ب،يكل،ا أو فيما تعلق بعمليات،ا بموجب نظاه،ا األساسي أو غينها هك الوثائق
التأسيسية.
( )4ها فيد أن األوراق المالية يانونية ويابلة للتداول وفقا ً للقوانيك واجبة التطبيق .
( )5ها فيد تعييك و يم دفع ،وو يم ت و م األوراق المالية تع،د بضمان إدارة إجناءات الشن ات
ودفع األرباح المتعلقة باألوراق المالية ،بشنط عدم ت ميم هالكي،ا بأي أعباء هالية في هذا الشأن.
( )6نسخة هعتمدة هك أي نشنة إصدار ذات عالية بج،ة اإلصدار .
( )7نسخة هصدّية هك وثائق الشن ة التي بموجب،ا تم التنخيص بإصدار األوراق المالية .
( )8بيان هك ج،ة اإلصدار حول ييمة وعدد األوراق المالية المصدرة ويت الطلب.
( )9نسخة هك البيانات المالية المديقة الماشورة أو المقدهة أو ال سابات المبدئية للبيانات المالية .
()10

نسخة هك االتفايية المبنهة بيك ج،ة اإل داع وج،ة اإلصدار.

 6.5.3تقححدّم ال وثححائق المشححار إلي،ححا فححي المححادة السححابقة إلححى البورصححة ت ححت هسححؤولية هقححدم الطلححب هححك
أجحححم السحححماح للبورصحححة بتقيحححيم هحححا إذا حححان هقحححدّم الطلحححب يحححد أوفحححى بمتطلبحححات القبحححول للتحححداول
على الا و الم دد في هذه القواعد هك عدهه .
 6.5.4جححححب أن تكححححون جميححححع الوثححححائق المطلححححوب تقححححد م،ا باللغححححة العنبيححححة ،و جححححوز يبول،ححححا باللغححححة
اإلنجليز ة ،بشنط هوافقة البورصة.
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 6.5.5جحححححب أن قحححححدّم الطلحححححب األول لقبحححححول تحححححداول األوراق الماليحححححة هحححححك يبحححححم ج،حححححة اإلصحححححدار أو
هستشار اإلدراج.

 6.5.6جححححوز للبورصححححة بعححححد اسححححتالم الطلححححب أن تفححححنض عليححححه شححححنوطا ً تكميليححححة باإلضححححافة إلححححى
الشنوط األساسية الم ددة في هذه القواعد حسبما تناه هااسبا ً وفقا ً لكم حالة على حده .
و جب ال صول على هوافقة ال،يئة على الشنوط التكميلية التي تفنض،ا البورصة .
ينار البورصة في طلب القبول للتداول :
 6.5.7جححححب علححححى البورصححححة أن تصححححدر ينارهححححا بالبححححت فححححي طلححححب القبححححول للتححححداول خححححالل هححححدة ال
تتجحححاوز  30وهحححاً ،وذلحححك هحححك تحححار خ إسحححتيفاء المسحححتادات الواجحححب تقحححد م،ا ،هحححا لحححم حححتم اإلتفحححاق
على خالف ذلك بيك البورصة وج،ة اإلصدار .

 6.5.8جححححب أن بقححححى يححححنار البورصححححة بقبححححول األوراق الماليححححة للتححححداول سححححار ا ً لمححححدة أيصححححاها هائححححة
وعشححنون وهححا ً هححك تححار خ صححدوره ،و سححقط هححذا القححنار فححي حالححة عححدم تافيححذه هححك يبححم ج،ححة
اإلصدار خالل المدة المذ ورة .

 6.5.9ت ُ حححدد البورصحححة تحححار خ سحححن ان يحححنار يبحححول األوراق الماليحححة للتحححداول ،و اشحححن ذلحححك التحححار خ
علحححى المويحححع اإللكتنونحححي للبورصحححة باإلضحححافة إلحححى أ حححة شحححنوط لقبحححول األوراق الماليحححة المعايحححة
للتداول .

و جب ال صول على هوافقة ال،يئة على التار خ الم دد.
أسباب رفض القبول للتداول :
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 6.5.10جحححوز للبورصحححة رفحححض أي طلحححب لقبحححول أي أوراق هاليحححة للتحححداول ألسحححباب هبحححنرة ،و تضحححمك
ذلك ،على سبيم المثال ال ال صن ،ال االت التالية:
.1

تستوف ج،ة اإلصدار واحدة أو أ ثن هك المتطلبات المفنوضة بموجب هذه
إذا لم
ِ
القواعد أو القوانيك واجبة التطبيق .

.2

إذا رأت البورصة أن يبول األوراق المالية المعاية للتداول هك شأنه اإلضنار بالسوق
أو المتعاهليك فيه.

.3

إذا انت الورية المالية هقبولة للتداول في سوق آخن وأن ج،ة اإلصدار ال تمتثم
لإللتزاهات الااشئة عك هثم هذا القبول ،أو أن هستوى إهتثاله غين هقبول بالاسبة
للبورصة.

 6.5.11جحححب علحححى البورصحححة إخطحححار ج،حححة اإلصحححدار خطيحححا ً بحححنفض طلحححب يبحححول التحححداول وأسحححبابه،
وذلك خالل هدة ال تتجاوز خمسة أ ام هك تار خ النفض .
 6.5.12فحححي ححححال رفححححض القبحححول للتححححداول ،جحححوز لج،ححححة اإلصحححدار أن تححححتظلم إلحححى ال،يئححححة هحححك يححححنار
البورصة وفقا ً لضوابط التظلم المقنرة لدى ال،يئة.

الفصل السادس  :إيقاف وشطب القبول للتداول
6.6

إ قاف وشطب القبول للتداول :

 6.6.1جوز للبورصة أن تويف تداول أورايا ً هالية هعياة هؤيتا ً في ال االت التالية:
.1

باا ًء على طلب ج،ة اإلصدار إستاادا ً إلى أسباب هبنرة.
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.2

باا ًء على طلب ال،يئة.

.3

للبورصة هك تلقاء نفس،ا ،إستاادا ً إلى أسباب هبنرة ،و شمم ذلك على سبيم المثال ال
ال صن ها لي :
أ-

فشم ج،ة اإلصدار في اإلهتثال لإللتزاهات والمتطلبات المفنوضة وفقا ً ل،ذه
القواعد أو إلتفايية القبول للتداول.

صة باإلعسار المالي وفقا ً للقانون الواجب
ب -اإلفالس أو اإلجناءات المماثلة الخا ّ
التطبيق ،إذا تم إتخاذ هذه اإلجناءات هك أو ضد ج،ة اإلصدار أو هقدم الطلب.
ج -إذا رأت البورصة أن عدد األوراق المالية المتاحة للتداول لم عد هااسبا ً وفقا ً لآللية
التي تضع،ا البورصة وتوافق علي،ا ال،يئة .
د -إذا رأت البورصة أن التطورات أو األحداا التي ويعت على الشن ة ،تماع
إستمنار ورية هالية هعياة في القبول للتداول أو تجعل،ا تعتقد بعدم إستطاعة ال فاظ
على نزاهة و فاءة السوق.
ه -في حال إ قاف االدراج هك يبم ال،يئة.

 6.6.2جب تقد م طلب هك يبم ج،ة اإلصدار التي تنغب في إ قاف التداول في توييت اف سمح
للبورصة بمناجعة الطلب .

6.6.3

جوز للبورصة إلغاء يبول األوراق المالية للتداول في ال االت التالية:
 .1باا ًء على طلب ج،ة اإلصدار إستاادا ً إلى القوانيك الواجبة التطبيق.
 .2في حال شطب االدراج هك يبم ال،يئة. .
 .3للبورصة هك تلقاء نفس،ا ،إستاادا ً إلى أسباب هبنرة ،و شمم ذلك على سبيم المثال ال ال صن ها
لي :
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أ-

عملية اندهاج أو تصفية للشن ة المصدرة.

ب -ويف تداول أوراي،ا المالية لمدة تز د عك ستة أش،ن.
ج -أ ة أسباب أخنى ت ددها البورصة هك خالل اإلشعار بعد هوافقة ال،يئة.

6.6.4

جب أن قدم طلب ويف أو إلغاء يبول األوراق المالية للتداول هص وبا ً باسخة هك اإلخطار الذي
وافقت عليه ال،يئة ،ونسخة هك إعالن ج،ة اإلصدار الذي تخطن هك خالله البورصة باال قاف.

 6.6.5في حالة طلب إلغاء القبول للتداول جب إرسال الطلب إلى البورصة يبم عشن ك وها ً على األيم
هك التار خ الم دد لإللغاء.

 6.6.6في حالة صدور ينار هك البورصة بشطب ورية هالية هقبولة للتداول ،جب علي،ا إتباع اآلتي -:
.1

ت د د تار خ سن ان شطب يبول األوراق المالية للتداول.

.2

إخطار ج،ة اإلصدار عك نيت،ا بشطب القبول للتداول والتار خ الم دد للشطب.

.3

السماح لج،ة اإلصدار بماايشة أهن الشطب يبم صدوره .

.4

نشن ينار الشطب وتار خ سن انه واألسباب التي إستادت إلي،ا البورصة في إصداره
.

.5

إن،اء إتفايية القبول للتداول في تار خ سن ان ينار الشطب .

.6

في حالة شطب القبول للتداول ،جوز للبورصة أن تخضع هثم هذا اإلجناء إلى أ ة
هتطلبات إضافية أخنى تناها هااسبة.

 6.6.7التظلم :
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جوز لمقدم الطلب أو ج،ة اإلصدار ذات العالية التظلم إلى ال،يئة هك ينار شطب القبول للتداول
الصادر هك البورصة وفقا ً لضوابط التظلم المقنرة لدى ال،يئة.
الفصل السابع  :اإللتزامات املستمرة للقبول للتداول
6.7

اإللتزاهات المستمنة للقبول للتداول :

 6.7.1تظححم المتطلبححات العاهححة لقبححول األوراق الماليححة للتححداول المبيّاححة فححي هححذه القواعححد سححار ة طالمححا
ظلّت األوراق المالية هقبولة للتداول.
 6.7.2في حالة إصدار أوراق هالية إضافية هك نفا فئة األوراق المالية المقبولة للتداول ،جب تقد م طلب
لقبول هثم هذه األوراق المالية اإلضافية للتداول في أينب فنصة همكاة.

و جوز للبورصة في بعض ال االت األخنى أن تسمح بتقد م الطلب خالل هدة ال تتجاوز تسعون
وها ً هك تار خ االصدار.

 6.7.3جب على ج،ة اإلصدار ،يبم وهي تداول على األيم هك اإلعالن عك الجدول الزهاي ألي هك
إجناءات الشن ات التي سيتم القيام ب،ا والتي تؤثن على حقوق هالك األوراق المالية أن تفصح إلى
البورصة عك أي هعلوهات فيما خص األوراق المالية ما جب أن تقدم إلي،ا نسخ أصلية هك
الوثائق القانونية ووثائق الشن ات المساندة والضنور ة للبورصة لمعنفة اإلجناء المتويع لكي
تيسن ييام البورصة بوظائف،ا بصورة تتسم بالازاهة واإلنتظام والكفاءة وللقيام باإلجناءات المااسبة
ذات العالية بمثم هذه اإلجناءات  ،هع هناعاة أي شنوط أو هتطلبات صادرة هك ج،ة اال داع في
هذا الشأن.
جوز تعد م الجدول الزهاي المشار إليه والذي لم تم إخطار البورصة به هسبقا ً .
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 6.7.4هع هناعاة أي شنوط أو هتطلبات صادرة هك ج،ة اال داع في هذا الشأن تشمم المعلوهات المشار
إلي،ا في المادة السابقة ها لي:
.1

التعد الت التي تؤثن على حقوق فئات األس،م المختلفة وش،ادات إ داع األس،م وأس،م الملكية
وسادات الد ك والصكوك.

.2

أي إصدار لألس،م أو أي ا تتاب ب،ا .

.3

أي هك عمليات دهج الشن ات .

.4

أي هك إجناءات الشن ات التي تنتب اإلست قاق إلى تار خ سابق.

.5

أي توز عات على األوراق المالية أو أي تجزئة لألوراق المالية .

.6

أي توز ع أو دفع عائدات األرباح واألس،م.

.7

المصنح ب،ا بدون ييمة .
الكوبونات
ّ

.8

رفع النهك عك األوراق المالية .

.9

أي هك نشنات اإلصدار المتعلقة باإل تتابات العاهة.

.10

أي ينار إداري أو يضائي خص حاالت اإلفالس أو اإلعسار المالي.

.11

القبول للتداول أو اإلدراج في أي سوق آخن.

تخول حملت،ا ال صول على
 6.7.5في حالة يبول تداول ش،ادات اإل داع وغينها هك األوراق المالية التي ّ
أوراق هالية أخنىّ ،
فإن هبدأ اإلفصاح المقنر بموجب هذه القواعد شتمم على ها لي:
صة بالفئات المختلفة هك األوراق المالية.
 .1المعلوهات التي تؤثن على ال قوق الخا ّ
 .2إجناءات الشن ات التي تقوم ب،ا ج،ة إصدار األوراق المالية .
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 .3أي تعد م تدخله ج،ة اإلصدار على شنط همارسة ها سبق اتيجة ألي تغيين على أو
في أي هك األوراق المالية ،و شمم ذلك تفاصيم اإلجناء الذي إستلزم التعد م.

 6.7.6في حالة يبول تداول أوراق هالية أصدرت،ا شن ة استثمار أو صادوق استثماري ،فإنّه جب علي،ما
إبالل البورصة باإلعالن عك أ ة توز عات ،وإينار الفوائد بدون ت د د ييمة ،باإلضافة إلى أ ة
هعلوهات أخنى تطلب،ا البورصة .
 6.7.7في حالة يبول تداول صااد ق البورصة المتداولة ) (ETFsأو أ ة هاتجات ه،يكلة ،فإن هبدأ اإلفصاح
المقنر بموجب هذه القواعد شتمم على ها لي :
.1

هجموع صافي ييمة األصول لج،ة اإلصدار وصافي القيمة لكم س،م هك أس،م،ا
وتكو ك أصول،ا واألس،م غين المسددة واألس،م الممتازة وهستوى المؤشن المنجعي
المنتبط بصافي ييمة األصول .

.2

أي تغيين في طن قة حساب المؤشن المنجعي باإلضافة إلى أي تغيين في طن قة إختيار
هكوناته.

6.7.8

جب على ج،ة اإلصدار ،أن تتخذ الخطوات الالزهة لتمكيك هد ن ،ا هك ف،م إلتزاهات،م المقنرة
بموجب هذه القواعد ،ووضع اإلجناءات والضوابط التي هك شأن،ا ضمان تطبيق تلك اإللتزاهات .

 6.7.9جوز للبورصة أن تطلب هك ج،ة اإلصدار إتخاذ اإلجناءات الخاصة باألوراق المالية المقبولة
للتداول في البورصة لتس،يم ه،مة إدارة السوق بصورة هاتظمة وفاعلة لسوي،ا ،وهك أجم ت قيق
هذا الغنض ،وهع هناعاة القانون الواجب التطبيق ،جوز للبورصة ،فنض شنوطا ً ه ددة على
ج،ة اإلصدار لضمان اإلهتثال لإللتزاهات المفنوضة والمتطلبات المبيّاة وفقا ً ل،ذه القواعد أو إتفايية
القبول للتداول ،ما جوز ل،ا إ قاف تداول أوراق هالية هعياة ،أو شطب يبول،ا للتداول وإن،اء اتفايية
القبول للتداول .
إلتزاهات اإلفصاح :
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 6.7.10تلتزم ج،ة اإلصدار بعدم اإلفصاح عك أي هعلوهات سن ة أو هضللة .
تزود البورصة بأ ة هعلوهات ألغناض اإلفصاح عا،ا فيما خص
 6.7.11جب على ج،ة اإلصدار أن ّ
األوراق المالية المقبولة للتداول في الويت الذي ت دده البورصة .

 6.7.12قع على عاتق ج،ة اإلصدار هسؤولية ص ة المعلوهات المقدّهة للبورصة ،وتشتمم على ها لي-:
.1

التقار ن الساو ة والمنحلية ما هو هقنر بموجب هذه القواعد أو القانون الواجب
التطبيق.

.2

المعلوهات المطلوب تقد م،ا لل،يئة .

.3

التغيينات في طبيعة نشاط ج،ة اإلصدار أو التعد الت التي تطنأ على نظاه،ا
األساسي.

.4

اإلعالنات عك اإلجتماعات العا ّهة.

.5

جميع المعلوهات الجوهن ة التي هك شأن،ا التأثين على أسعار األوراق المالية الخاصة
بالج،ة المصدرة .

 6.7.13جب على ج،ة اإلصدار أن تنسم إلى البورصة عبن بن د إلكتنوني هخصص ل،ذا الغنض الوثائق
التالية باللغتيك العنبية واإلنجليز ة:
.1

البيانات الص فية والمعلوهات ما ت ددها ج،ة اإلصدار والتي تؤثن على أسعار
األوراق المالية في حالة اإلفصاح عا،ا للعا ّهة.

.2

التقار ن الساو ة والاصف ساو ة والنبع ساو ة.

 6.7.14عاد استالم الوثائق الماصوص علي،ا بالمادة السابقة ،جوز للبورصة أن تاشن هذه المعلوهات على
هويع،ا اإللكتنوني بدون هناجعة أو ال صول على أي هوافقة فيما خص ه توى أو توييت

57

اإلفصاح عا،ا ،وتقوم البورصة باشن هذه المعلوهات أو الوثائق ب،دف جعل،ا هن ز ة وفي هتااول
اليد فقط .
ما أن تقد م ج،ة اإلصدار ل،ذه المعلوهات ال عفي،ا هك الوفاء بإلتزاهات اإلفصاح هك خالل
توز ع،ا على جم،ور المستثمن ك ما هو هطلوب طبقا ً لشنوط م هك ال،يئة والبورصة.
 6.7.15ال تكو ن البورصة هلزهة بمناجعة المعلوهات يبم نشنها على هويع،ا اإللكتنوني ما ال تكون
البورصة هسؤولة عما إذا انت هثم هذه المعلوهات خاطئة أو غين هكتملة أو لم تم اإلفصاح عا،ا
في الويت المااسب ،وتكون ج،ة اإلصدار وحدها هي المسؤولة عك جميع المعلوهات التي تاشنها
البورصة.
تزود البورصة بكم المعلوهات المفصح عا،ا لألسواق األخنى التي
 6.7.16جب على ج،ة اإلصدار أن ّ
تم يبول أوراي،ا للتداول في،ا ،وذلك في هوعد ال تجاوز ويت اإلفصاح عك المعلوهات إلى الكافة
ب،ذه األسواق.

الفصل الثامن  :عالقات املستثمرين
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6.8
 6.8.1هع عدم اإلخالل بإلتزاهات ج،ة االصدار بتقد م المعلوهات إلى البورصة وفقا ً ألحكام الفصم السابق
 ،فإنه جب علي،ا إتاحة هذه المعلوهات للمستثمن ب،دف هساعدته على اتخاذ ينارات استثمار ة
هدروسة فيما تعلق باألوراق المالية الخاصة بج،ة االصدار.
 6.8.2جب على ج،ة االصدار إنشاء يسم خاص بعاليات المستثمن ك على هويع،ا االلكتنوني على شبكة
االنتننت ،و تم صيانته وت د ثه بشكم دائم  ،و اشن هك خالله افة المعلوهات التي تخضع
اللتزاهات اإلفصاح الفور ة  ،والدور ة هك يبم ج،ة االصدار ،و شتنط أن تكون هذه المعلوهات

 41تم إضافة الفصل الثامن " عالقات المستثمرين" بموجب موافقة هيئة قطر لألسواق المالية بكتابها رقم ( صادر  :م – ر – ت –  16بتاريخ )2019/01/16
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يد أرسلت إلى البورصة  ،وتم نشنها على هويع،ا االلكتنوني  ،وفقا ً ل كم المادة  6.7.14هك هذه
القواعد  ،وأن كون الاشن باللغتيك العنبية واإلنجليز ة ،وفي نفا التوييت.
 6.8.3جوز للبورصة ،ت د د هتطلبات إضافية تمثم ال د األدنى فيما تعلق بالمعلوهات التي جب توفينها
على القسم الخاص بعاليات المستثمن ك في المويع اإللكتنوني لج،ة االصدار ،ب يو تم نشن تلك
المتطلبات هك خالل إشعار السوق.
 6.8.4تعتبن التزاهات اإلفصاح المفنوضة على ج،ة اإلصدار ،الماصوص علي،ا في الباب السادس،
بمثابة هتطلبات إضافية أل ة هتطلبات إفصاح يد ت ددها ال،يئة ،وال عفي االهتثال ل،ذه القواعد ج،ة
اإلصدار هك واجب االهتثال لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عك ال،يئة.
 6.8.5جب على ج،ة اإلصدار تعييك هسؤول عاليات المستثمن ك ،تولى المسؤولية الكاهلة عك جميع
المسائم المتعلقة بعاليات المستثمن ك ،و كون هو الااطق باسم ج،ة اإلصدار ب،ذا الشأن.
ما جب أن تمتع هسؤول عاليات المستثمن ك بالمؤهالت والخبنات المااسبة التي تمكاه هك
االضطالع بواجباته ،على الا و المبيك في إشعار السوق.
 6.8.6تلتزم ج،ة اإلصدار بتزو د البورصة بمعلوهات االتصال الخاصة بمسؤول عاليات المستثمن ك
بمجند تعيياه أو استبداله ،أو أي تعد م طنأ على هذه المعلوهات.
 6.8.7جب على ج،ة اإلصدار نشن عنض تقد مي ،وعقد هؤتمن واحد عبن ال،اتف على األيم ،وذلك
بعد نشن ج،ة اإلصدار م تقن ن هك تقار نها الساو ة ،أو نصف الساو ة ،أو النبعية ،دعى إليه
المستثمن ك لماايشة األرباح ،ونتائج األعمال  ،واألحداا الجوهن ة األخنى لج،ة اإلصدار،
و جب أن كون المؤتمن بنئاسة النئيا التافيذي ،أو المد ن المالي ،أو أي هسؤول تافيذي آخن هك
اإلدارة التافيذ ة لج،ة اإلصدار.
الباب السابع
قواعد السلوك
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الفصل األول  :الواجبات العامة للنزاهة والتعامل العادل والتعاون مع البورصة
7.1

أحكام عاهة :

 7.1.1جححححب علححححى األعضححححاء هناعححححاة يواعححححد السححححلوك الخاصححححة بالبورصححححة عاححححد ييححححاه،م بأنشححححطة
التداول أو التسو ة أو غينها هك العمليات في البورصة أو ها تعلق ب،ا.
الواجبات العاهة للازاهة والتعاهم العادل :
 7.1.2عاحححد القيحححام بأنشحححطة التحححداول أو غينهحححا هحححك العمليحححات فحححي البورصحححة أو هحححا تعلحححق ب،حححا ،جحححب
علحححى العضحححو أن لتحححزم بحححأعلى هسحححتو ات الازاهحححة وأخالييحححات السحححوق والتعاهحححم العحححادل ،وأن
تصحححنف بازاهحححة وه،حححارة وعاا حححة وإهتمحححام ،وأن متاحححع عحححك أي عمحححم أو سحححلوك هحححك شحححانه أن
سحححيء إلحححى سحححمعة البورصحححة أو العضحححو نفسحححه أو أن كحححون غيحححن هتوافحححق هحححع يواعحححد التحححداول
العادلة والاز ،ة.
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 7.1.3جحححب علححححى العضححححو أن تعاهحححم بطن قححححة هسححححؤولة عاححححد إسحححتخداهه لماصححححة تححححداول البورصححححة
وأ حححة هنافحححق أخحححنى توفنهحححا البورصحححة محححا جحححب أن سحححتخدم هاصحححة التحححداول وهحححذه المنافحححق
فقط عادها تكون هااك حاجة هشنوعة لذلك.

التعاون هع البورصة :
 7.1.4جحححب علحححى األعضحححاء عاحححد التعاهحححم هحححع البورصحححة وهحححد ن ،ا وإدار ي،حححا وهوظفي،حححا وو الئ،حححا
وهمثلي،ححححا ،أن لتز هححححوا بالتعححححاون والشححححفافية ،وأن كونححححوا أهاححححاء صححححادييك ،وأال عملححححوا علححححى
تضليم المذ ور ك.
42
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 7.1.5جحححب علحححى األعضحححاء أن قحححدهوا ردودا ً اهلحححة وفور حححة لطلبحححات ال صحححول علحححى المعلوهحححات
الحححواردة هحححك البورصحححة فيمحححا خحححص األعمحححال التحححي تحححتم هباشحححنت،ا فحححي البورصحححة أو األعمحححال
المنتبطححححة ب،ححححا ،مححححا جححححب أن ححححوفنوا للبورصححححة اإلطححححالع علححححى جميححححع السححححجالت والححححدفاتن
والتسجيالت الصوتية ذات العالية وغينها هك الوثائق.

7.1.6

لتحححزم األعضحححاء بإخطحححار البورصحححة بشحححكم فحححوري بحححأي هسحححألة تكحححون ه حححم إهتمحححام البورصحححة
أو أن تحححؤثن علحححى عاليت،حححا هحححع العضحححو ،هثحححم أي إجحححناء جحححوهني أو أي أهحححن آخحححن مكحححك أن
ححؤدي إلحححى تويحححف العضحححو عحححك اإلهتثحححال ل،ححذه القواعحححد ،أو أي إدعحححاء بارتكحححاب أي خطحححأ هحححادي
هك يبم األعضاء .

اإلهتااع عك السلو يات اإلحتيالية والمضللة :
 7.1.7جححححب علححححى العضححححو اإلهتاححححاع عححححك السححححلو يات اإلحتياليححححة والمضححححللة عاححححد هزاولححححة نشححححاطه،
سححواء لافسححه أو بالايابححة عححك عمالئححه ،بححأال قححوم بححأي عمححم أو تصححنف هححك شححأنه ت ن ححك سححعن
أو ييمححححة أ ححححة أوراق هاليححححة أو أ ححححة أصححححول تتضححححما،ا أ ححححة أوراق هاليححححة أو هسححححتوى أي هؤشححححن
تكون هك أوراق هالية بشكم وهمي .

7.1.8

ظحححن علحححى العضحححو إدخحححال أواهحححن هصحححطاعة أو وهميحححة أو غيحححن ذلحححك ه ّمحححا حححؤدي إلحححى إ ،حححام
الغيحححن بوجحححود سحححوق نشحححطة علحححى الوريحححة الماليحححة أو إدّعحححاء وجحححود أو القيحححام بحححأي عمليحححة زائفحححة
أو وهمية أو التسبب في ذلك.

7.1.9

ظحححن علحححى العضحححو القيحححام بحححأي عمحححم أو تصحححنف خلحححق إنطبحححاع خحححاط أو هضحححلم للسحححوق
فيمححححا خححححص ييمححححة أي أوراق هاليححححة ،أو القيححححام بححححأي عمححححم أو تصححححنف آخححححن مكححححك أن ضححححن
بازاهة أو شفافية التداول في البورصة.
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 7.1.10فححححي جميححححع األحححححوال كححححون العضححححو هسححححؤوالً عححححك جميححححع األعمححححال التجار ححححة التححححي أجن ححححت
بإسحححمه ،سحححواء انحححت هثحححم هحححذه األعمحححال يحححد نفحححذها بالايابحححة عحححك عميلحححه أم ال ،وسحححواء أدخلحححت
هحححذه األعمحححال هحححك يبحححم العضحححو هحححك خحححالل نظحححام توجيحححه األواهحححن اآللحححي أو هحححك خحححالل الحححدخول
المكفول هك يبم العميم.

 7.1.11لتحححزم الع ضحححو بإخطحححار البورصحححة علحححى الفحححور إذا علحححم بحححأي تصحححنف أو سحححلوك يحححام بحححه عميحححم
أو عضو بالمخالفة ل،ذه القواعد.
إستخدام هاصات التداول بالبورصة :
 7.1.12عاحححد اسحححتخدام هاصحححة تحححداول البورصحححة أو أ حححة هنافحححق أخحححنى ل،حححا ،جحححب علحححى العضحححو أن ال
حححدخم فحححي أي همارسحححات مكحححك أن تسحححبب اإلضحححنار بالسحححوق ،هثحححم إرسحححال رسحححائم أو طلبحححات
إلكتنونية هفنطة ال حاجة ل،ا إلى هاصة تداول البورصة.

الضوابط الداخلية :
 7.1.13جحححب علحححى العضحححو وضحححع نظحححام هااسحححب هحححك الضحححوابط الداخليحححة التحححي هحححك شحححأن،ا ضحححمان
إهتثحححال العضحححو بصحححورة هسحححتمنة ل،حححذه القواعحححد ،سحححواء حححان عمالئحححه سحححتخدهون نظحححام توجيحححه
األواهن اآللي أو الدخول المكفول .

 7.1.14جحححب أن

تحححوي نظحححام الضحححوابط الداخليحححة علحححى إجحححناءات داخليحححة هتااسحححبة هحححع صحححالحيات

تعاهم األعضاء في السوق ،و جب توثيق هثم هذه اإلجناءات وت د ث،ا بشكم هاتظم.

 7.1.15عاححححدها قححححوم العضححححو ب تافيححححذ األعمححححال نيابححححة عححححك العمححححالء ،جححححب أن كححححون لد ححححه ضححححوابط
وإجناءات هالئمة لضمان أن هثم هذه األعمال تتوافق هع هذه القواعد.
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 7.1.16جححححب أن ت تححححوي الضححححوابط الداخليححححة للعضححححو علححححى ضححححوابط إدارة هخححححاطن األعمححححال يبححححم
وبعححححد التححححداول ،هثححححم وجححححوب تححححدييق األواهححححن يبححححم إرسححححال،ا إلححححى سححححجم األواهححححن المن ححححزي،
بغححححض الاظححححن عمححححا إذا انححححت هححححذه األواهححححن يححححد أرسححححلت ححححدو ا ً أو إلكتنونيححححاً ،و ححححذا هنايبححححة
المن ز المالي والمخاطن المالية الكاهاة في األعمال التي جن ،ا .
 7.1.17جب على العضو الذي ماح دخوالً هكفوالً لعمالئه أن كون يادرا ً على أن ثبت للبورصة أن
هتطلبات النصد التالية هي جزء هك أنظمته:
.1

حدود المن ز .

.2

تعن ف المستخدم ،هثم القدرة على تعن ف المستخدم أو المستخدهيك األفناد .

.3

تعن ف الماتج ،هثم القدرة على تقييد الوصول إلى األوراق المالية أو هجموعات هعياة
ها،ا.

.4

ال د األيصى ل جم الطلب لكم هستخدم .

 .5النفض التلقائي لألواهن في حالة تجاوز حد هعيّك أو إلغاء األهن المستلم بشكم دوي هك
هصنح له بذلك.
يبم هد ن هخاطن
ّ
 7.1.18جحححوز للبورصحححة أن ت حححدد هتطلبحححات إضحححافية أخحححنى عحححك طن حححق إرسحححال إشحححعار بحححذلك فيمحححا
خحححص تحححدييق أعمحححال هحححا يبحححم التحححداول وإدارة هخحححاطن أعمحححال هحححا بعحححد التحححداول ألوراق هاليحححة
هعياة.
 7.1.19جحححب علحححى العضحححو أن كحححون لد حححه التنتيبحححات الالزهحححة لضحححمان أن جميحححع هوظفيحححه المشحححار يك
فحححي تسحححيين األعمحححال فحححي السحححوق يحححد حصحححلوا علحححى تحححدر ب هااسحححب و حححاف وأنحححه حححتم اإلشحححناف
علي،م بشكم ص يح.

الفصل الثاني  :تسجيل أوامر العمالء
7.2
تسجيم تفاصيم األواهن :
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 7.2.1جححب علححى العضححو أن س ح ّجم ححم أهححن سححتلمه هححك العميححم و ختمححه بويححت إسححتالهه ،مححا جححب
خححتم الويححت هححنة أخححنى فححي ويححت التافيححذ وأ ض حا ً عاححد أي تغييححن أو إلغححاء علححى األهححن قححوم بححه
العميم.
 7.2.2مكححك اإلحتفححاظ بسححجالت األواهححن علححى الححورق أو هححك خححالل أنظمححة توجيححه األواهححن اآلليححة أو
هحححك خحححالل الوسحححائم األخحححنى التحححي ت حححددها أو تسحححمح ب،حححا البورصحححة بشحححنط أن تتوافحححق طحححنق
التسجيم المذ ورة هع هتطلبات هذه القواعد .

 7.2.3جب أن ت توي تسجيالت األواهن على المعلوهات التالية-:
.1

هو ة الشخص الذي أرسم األهن إلى نظام التداول .

.2

هو ة الشخص الذي يام بعملية تسجيم األهن .

.3

ال،و ة التعن فية للعميم .

.4

نوع األهن (شناء/بيع).

.5

نوع األوراق المالية ه م األهن و ميات،ا .

.6

السعن أو حد السعن .

.7

نوع األهن وشنوط التافيذ.

.8

المدة المسموح في،ا بتافيذ األهن .

 7.2.4جححححب أن تكححححون جميححححع تسححححجيالت األواهححححن أ ّححححا ً ححححان نوع،ححححا سححححليمة وآهاححححة وأصححححلية ،غيححححن
هعنضحححة للتغييحححن ،وهتاححححة للبورصحححة فحححورا ً فحححي حححوم العمليحححة ،وخحححالل هحححدة هعقولحححة هحححك الويحححت
فححححي األ ححححام الالحقححححة فححححي ححححم حالححححة حسححححب طلححححب البورصححححة ،وهقدهححححة بشححححكم سحححح،م علححححى
البورصة تف،مه .
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 7.2.5جحححححب علحححححى األعضحححححاء الحححححذ ك سحححححتخدهون نظحححححام توجيحححححه األواهحححححن اآللحححححي أن كحححححون لحححححد ،م
إجحححناءات طحححوارح فحححي حالحححة فشحححم األنظمحححة ،والتحححي مكحححك أن تشحححتمم علحححى أنظمحححة وهصحححادر
دعححم ،وأنظمححة الاسححخ اإلحتيححاطي ،وسححجالت تححدييق ورييححة وذلححك هححك أجححم ضححمان عححدم فقححدان
بيانات سجالت تدييق ال سابات.

هدة اإلحتفاظ بالسجالت والوثائق:
 7.2.6جححب علححى العضححو أن

ححتفظ بالسححجالت والوثحححائق لمححدة عشححن سححاوات أو للمححدة التححي

حححددها

القحححانون واجحححب التطبيحححق ،وذلحححك لكحححم هحححك هعحححا ين الفحححنز التلقحححائي وتعحححد الت،ا ،باإلضحححافة إلحححى
رفحححض األواهحححن المنتبحححة زهايحححاً ،والعمليحححات والتسحححو ات المنتبطحححة ب،حححا ،وأعمحححال أهانحححة ال فحححظ
لألوراق المالية المتداولة في البورصة .
 7.2.7جحححب أن تكحححون جميحححع السحححجالت التحححي جحححب اإلحتفحححاظ ب،حححا هتاححححة لتفتحححيش البورصحححة عاحححدها
تطلب ذلك.
 7.2.8التسجيم ال،اتفي :
جحححب علحححى األعضحححاء تسحححجيم ه ادثحححات األشحححخاص التحححي حححتم إجناءهحححا عحححك طن حححق أج،حححزة
اإلتصحح االت ال،اتفيححة المتعلقححة بالمعححاهالت التححي ححتم أو اححوى القيححام ب،ححا فححي البورصححة هححك يبححم
أو هححححك خححححالل األعضححححاء ،وأي تسحححححجيالت ححححتم عمل،ححححا وفقححححا ً لمثحححححم هححححذه المتطلبححححات جحححححب
اإلحتفحححاظ ب،حححا هحححك يبحححم العضحححو لمحححدة عشحححن سحححاوات أو للمحححدة التحححي

حححددها القحححانون واجحححب

التطبيحححق وذلحححك هحححك أجحححم أي تفتحححيش تجن حححه البورصحححة ،أو بمااسحححبة ت قيحححق فحححي شحححكوى ،أو أي
أهور أخنى تناها البورصة.
و تعيك أن تتم هذه التسجيالت بااء على عقد هكتوب بيك العضو وعميله.
الباب الثامن
التحقيق
الفصل األول  :أحكام عامة
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8.1

أحكام عاهة :

 8.1.1ال تخححححم أحكححححام هححححذا الفصححححم بححححأي إجححححناء أو عمححححم تقححححوم بححححه البورصححححة تافيححححذا ً ألحكححححام هححححذه
القواعحححد ،أو حق،حححا فحححي إجحححناء ت قيقحححات فحححي هقحححن الشحححن ة ،أو أي حكحححم هحححك أحكحححام القحححانون
بشأن صالحيات ال،يئة وسلطات،ا.
وفحححي جميحححع األححححوال فحححإن الت قيقحححات التحححي تجن ،حححا البورصحححة بموجحححب هحححذه القواعحححد جحححب أن
ال تخححححم وال تتعححححارض هححححع سححححلطات وصححححالحيات ال،يئححححة فححححي إجححححناء الت قيقححححات التححححي تناهححححا
هااسبة.
 8.1.2تتحححولى البورصحححة إرسحححال التقحححار ن الدور حححة إلحححى ال،يئحححة بشحححأن هنايبحححة إلتحححزام األعضحححاء ب،حححذه
القواعد ،هك خالل التاسيق بيك البورصة وال،يئة بخصوص ذلك.
 8.1.3فحححي حالحححة إ تشحححاف البورصحححة وجحححود هؤشحححنات جدّ حححة علحححى هخالفحححة القحححوانيك واجبحححة التطبيحححق
هك يبم أي عضو ،جب علي،ا رفع تقن ن بذلك إلى ال،يئة لتتخذ ها تناه هااسبا.
التدابين الفور ة:
 8.1.4إذا تبيك للبورصة وجود ت،د دا ً لسالهة وهصدايية السوق ،أو إذا تلقت تعليمات هك ال،يئة ،جوز ل،ا
إتخاذ التدابين الفور ة التي تنى أن هك شأن،ا حما ة السوق والمتعاهليك فيه ،وها،ا ويف م أو
بعض حقوق التداول الخاصة بالعضو .

الت قيق :
 8.1.5للبورصة البدء في إتخاذ إجناءات الت قيق للكشف عك حقيقة هخالفة هذه القواعد الماسوبة للعضو،
وهدى جساهت،ا .

هباشنة الت قيق:
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 8.1.6تتم هباشنة الت قيق هك يبم البورصة هك تلقاء نفس،ا ،أو نتيجة لتفتيش تجن ه اإلدارة المختصة
بالبورصة ،أو بااء على طلب هك ال،يئة ،أو بااء على شكوى هك صاحب الصفة والمصل ة ،و تم
البدء في اإلجناءات بموافقة النئيا التافيذي للبورصة أو هك فوضه.
تشكيم لجاة الت قيق وت د د إختصاصات،ا :
 8.1.7تاشأ بالبورصة لجاة تسمي لجاة الت قيق ،تشكم بنئاسة هد ن إدارة الشؤون القانونية بالبورصة،
وعضو ة ثالثة ختارهم النئيا التافيذي للبورصة.

و صدر بتشكيم اللجاة ،وت د د هكافآت،ا ينار هك النئيا التافيذي للبورصة خالل أسبوعيك هك
تار خ العمم بأحكام هذه القواعد .

و كون للجاة هقنرا ً ختاره رئيس،ا ،و ختص بمتابعة وتافيذ القنارات الصادرة بااء على توصيات
اللجاة وجميع ها تعلق بشؤون،ا ،و تقاضى ذات المكافأة المقنرة للعضو.

 8.1.8تختص لجاة الت قيق بإجناء الت قيقات هع األعضاء والج،ات المصدرة ،واألشخاص الخاضعيك
ل،ذه القواعد ،والتصنف في،ا ،وفقا ً إلجناءات الت قيق الماصوص علي،ا في هذا الباب ،وعلى اللجاة
توفين ضمانات الت قيق ،والم افظة على سن ة الت قيقات وعدم إفشاءها إال في األحوال المقنرة
بموجب هذه القواعد ،وتنفع اللجاة توصيات،ا الى النئيا التافيذي للبورصة ليقنر ها ناه هااسبا
بشأن،ا.

الفصل الثاني  :إجراءات التحقيق والتصرف فيه

8.2

إجناءات الت قيق :
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 8.2.1جحححوز للجاحححة الت قيحححق إجحححناء الت قيقحححات فحححي حالحححة ويحححوع هخالفحححة ألحكحححام هحححذه القواعحححد ،وذلحححك
وفقا ً لإلجناءات المبياة في المواد التالية.
 8.2.2حححتم إسحححتدعاء المخحححالف هحححك يبحححم اللجاحححة بموجحححب طلحححب حضحححور نسحححم لحححه خطيحححا ً أو بطن حححق
الفحححا ا أو عبحححن بن حححده االلكتنونحححي ،بشحححنط الت قحححق هحححك إسحححتالهه ل،حححذا الطلحححب ،وفحححي حالحححة
اإلسحححتعجال جحححوز االتصحححال بحححه هاتفيحححا ً السحححتدعائه للت قيحححق وسحححؤاله عمحححا هحححو هاسحححوب إليحححه ،أو
الستجوابه ،أو هواج،ته بما توافن لدى البورصة هك هستادات أو هعلوهات .
و جحححب أن تضحححمك االسحححتدعاء الزهحححان والمكحححان اللحححذ ك

ضحححن في،محححا ،وهلخحححص لموضحححوع

المخالفة ،والمستادات التي جب عليه تقد م،ا إلى لجاة الت قيق .
ضمانات الت قيق :
 8.2.3ال جححوز توييححع عقوبححة علححى العضححو إال بعححد الت قيححق هعححه تابححة وسححماع أيوالححه ،بغيححن حلححف
ميك ،وت قيق دفاعه وإثبات ذلك في التقن ن الذي تعده لجاة الت قيق .

 8.2.4جب أن بدأ الت قيق بمواج،ة العضو المخالف بالوايعة الماسوبة إليه وإحاطته بوضوح أنه بصدد
ت قيق رسمي هعه بشأن هذه المخالفة ،وإف،اهه أن ذلك ؤدي إلى توييع تدابين أو جزاءات عليه في
حالة اإلدانة ،و تم إستجوابه بأن توضح له جميع تفاصيم المخالفة الماسوبة إليه وهجاب،ته باألدلة
المختلفة القائمة ضده وهاايشته في،ا تفصيليا ً وهطالبته بالند على ها هو هاسوب إليه هك ويائع وأدلة،
وتمكياه هك الدفاع عك نفسه هك خالل المستادات التي تؤ د عدم هخالفته ،وله ال ق في تقد م
اإل ضاحات الشفو ة والمكتوبة التي تؤ د وج،ة نظنه وعلى لجاة الت قيق اإلطالع على األوراق
والمستادات المتعلقة بالمخالفة ه م الت قيق وإرفاق صورها بم اضن الت قيق.
 8.2.5للجاة الت قيق في سبيم إجناء الت قيقات في الويائع هوضوع المخالفة أن تتخذ اإلجناءات التالية -:
 .1أن تطلب هك العضو تقد م أي هعلوهات ،أو نسخ هك التسجيالت ،أو الوثائق المتعلقة
بموضوع المخالفة أو الت قيق .
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 .2أن تنسم همثالً عا،ا إلى هكاتب العضو خالل ساعات الدوام النسمية ،كون له حق
اإلطالع على السجالت والوثائق ذات الصلة بالت قيقات ،أو أي هستادات أخنى تتطلب،ا
إجناءات الت قيق والم فوظة لدى العضو .
 .3أن تستدعي أي هك هد ني العضو أو هوظفيه أو همثليه أو و الء أعماله في الويت والمكان
الذي تناه هااسبا ً سواء في هقن البورصة أو في هقن العضو ،وذلك هك أجم اإلجابة على
األسئلة أو تقد م اإل ضاحات بشأن المخالفة ه م الت قيق.
سن ة الت قيق :
 8.2.6ال جححححوز للبورصححححة إفشححححاء سححححن ة المعلوهححححات والمسححححتادات التححححي ت صححححم علي،ححححا بمااسححححبة
الت قيقحححححات التحححححي تجن ،حححححا هحححححع األعضحححححاء ،و ظحححححن إسحححححتخداه،ا إال ألغحححححناض الت قيحححححق ،أو
الت كيم ،أو الم اسبة ذات العالية بموضوع الت قيق .
وال عحححد إخحححالالً ب،حححذه المحححادة تزو حححد ال،يئحححة أو الج،حححات القضحححائية أو أي ج،حححة أخحححنى ل،حححا ال حححق
فحححي اإلطحححالع علحححى هحححذه المعلوهحححات والمسحححتادات أو ال صحححول علي،حححا بموجحححب القحححوانيك واجبحححة
التطب يححححق ،أو اإلتفاييححححات المبنهححححة هححححع البورصححححات أو هؤسسححححات المقاصححححة األخححححنى بشححححنط
إلتزاه،ا بالم افظة على سن ة المعلوهات التي ت صم علي،ا .
تقن ن الت قيق :
 8.2.7تقحححوم لجاححححة الت قيححححق بإعححححداد تقن حححن تفصححححيلي عححححك الوايعححححة عقحححب إنت،ححححاء إجححححناءات الت قيححححق
هباشحححنة ،وضحححح فيحححه ويائع،حححا ،واإلجحححناءات التحححي تمحححت بشحححأن،ا ،والت قيقحححات التحححي أجن حححت
في،ححححا ،واإل ضححححاحات والمسححححتادات المقدهححححة هححححك العضححححو ،وأوجححححه دفاعححححه ورأي اللجاححححة في،ححححا،
والاتائج التي تم التوصم إلي،ا ،والقواعد التي تمت هخالفت،ا ،والنأي القانوني في،ا.

تصنف البورصة في الت قيق :
 8.2.8عحححنض التقن حححن علحححى الحححنئيا التافيحححذي للبورصحححة ولحححه أن تخحححذ يحححناره ب فحححظ الت قيحححق ،أو
توييع أ ا ً هك التدابين أو الجزاءات التالية :
( )1توجيه تابيه تابي إلى العضو بعدم تكنار المخالفة هستقبالً.
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( )2إنحححذار العضحححو بإزالحححة المخالفحححات الماسحححوبة إليحححه بالشحححنوط وفحححي المحححدة التحححي توصحححي ب،حححا
لجاة الت قيق.
( )3توييححع غناهحححة هاليحححة ضحححد المخحححالف وفقحححا لجحححدول الجحححزاءات الحححذي تعحححده البورصحححة وتوافحححق
عليه ال،يئة.
( )4ويحححف العضحححو عحححك همارسحححة بعحححض أو حححم حقحححوق التحححداول المقحححنرة لحححه لمحححدة ال تز حححد عحححك
ستة أش،ن.
( )5إن،اء العضو ة بعد هوافقة هجلا إدارة البورصة.
 8.2.9نسحححم القحححنار الصحححادر باتيجحححة الت قيحححق للعضحححو بواسحححطة التسحححليم باليحححد أو بالبن حححد المسحححجم،
وتخطن به ال،يئة.
التظلم :
 8.2.10جححوز للعضححو أن ححتظلم هححك القححنار الصححادر ضححده أهححام ال،يئححة ،وذلححك خححالل واحححد وعشححنون
وها هك تار خ إخطاره ،وفقا ً لضوابط التظلم المقنرة لدى ال،يئة.
وفححي جميححع األحححوال ال جححوز تافيححذ يححنار إن،ححاء العضححو ة إال بموافقححة ال،يئححة حتححى ولححو لححم ححتم
التظلم هك القنار أهام ال،يئة.
 8.2.11تنتححب علححى تقححد م الححتظلم ويححف القححنار المححتظلم هاححه إلححى حححيك صححدور يححنار ال،يئححة بالبححت فححي
التظلم.
 8.2.12فحححي حالحححة صحححدور يحححنار هحححك ال،يئحححة بحححنفض الحححتظلم ،أو فحححوات هواعيحححده ،أ ،محححا أيحححنب ،حححتم
نشححححنه علححححى المويححححع اإللكتنونححححي للبورصححححة ،و خطححححن بححححه األعضححححاء والج،ححححات التححححي أبنهححححت
هع،ححححا البورصححححة اتفاييححححة عضححححو ة ،وذلححححك فححححي حالححححة هححححا إذا ححححان القححححنار صححححادرا ً بإ قححححاف
العضو ة أو إن،اءها.
الباب التاسع
إجراءات الشكاوى
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9
 9.1.1تتححححولى البورصححححة هباشححححنة الت قيححححق فححححي الشححححكاوى التححححي تقححححدم ضححححدها ،والتححححي تاشححححأ عححححك
همارست،ا ألي هك اختصاصات،ا الماصوص علي،ا ب،ذه القواعد أو لوائح ال،يئة .
 9.1.2جحححوز تقحححد م شحححكوى هحححك يبحححم الشحححخص ضحححدّ أي يحححنار تصحححدره البورصحححة بشحححأن تطبيحححق هحححذه
القواعد،وذلك خالل هدة ثالثيك وها هك تار خ ا تشاف ال قائق التي أدّت إلى الشكوى.
 9.1.3البورصحححة غيحححن هلزهحححة باتخحححاذ أي إجحححناء هحححك إجحححناءات الت قيحححق فحححي أي شحححكوى بحححيك هحححك
ظاهنهحححا أن،حححا غيحححن هاطقيحححة ،أو يد حححة ،أو غيحححن ذات أهميحححة ،أو إذا انحححت هتعلقحححة بماازعحححات
تعايد حححة أو تجار حححة تتصحححم بالبورصحححة وال تحححنتبط بوظيفت،حححا التافيذ حححة ،أو هتعلقحححة بحححدورها فحححي
إبحححداء هالحظحححات وتوصحححيات ححححول القحححوانيك أو اللحححوائح أو السياسحححات التاظيميحححة المقتنححححة أو
صياغة أي ها،ا.
 9.1.4جححححب أن تتضححححمك الشححححكوى تفاصححححيم القححححنار هوضححححوع الشححححكوى وأسححححباب،ا ،وصححححفة هقححححده،ا
وبياناته وعاوانه ،وأ ة هستادات هتعلقة ب،ا.
 9.1.5تُاشححح البورصحححة سحححجالً للشحححكاوى التحححي تقحححدم ضحححدها ،تقيحححد فيحححه الشحححكاوى بأريحححام هسلسحححلة لكحححم
سححححاة علححححى حححححده ،و جححححب أن شححححتمم السححححجم علححححى إسححححم الشححححا ي ،وصححححفته ،وتححححار خ تقححححد م
الشكوى ،وهوجز لموضوع،ا ،وينار البت في،ا ،وتار خه.
 9.1.6جححححوز للبورصححححة أن تطلححححب هححححك هقححححدّم الشححححكوى أ ححححة إ ضححححاحات أو هسححححتادات إضححححافية حححححول
الشكوى.
 9.1.7جححب علححى البورصححة أن تفصححم فححي الشححكوى خححالل هححدة ال تز ححد عححك ثالثححيك وه حا ً هححك تححار خ
تسجيم الشكوى.
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 9.1.8جحححوز للبورصحححة حفحححظ الشحححكوى ،أو تعحححد م ،أو سححح ب ،أو إلغحححاء القحححنار ه حححم الشحححكوى ،إذا
تبيك ل،ا أن الشكوى يد بيّات حقيقة لم تكك هعلوهة لد ،ا عاد اتخاذ القنار ه م الشكوى.
وفححي جميححع األحححوال جححب إخطححار الشححا ي بححالقنار الصححادر بالبححت فححي الشححكوى خححالل سححبعة
أ ام هك تار خ صدور القنار.
التظلم هك ينار البورصة الصادر في الشكوى:
 9.1.9جحححوز لكحححم ذي صحححفة وهصححححل ة أن حححتظلم هحححك القحححنار الصححححادر فحححي الشحححكوى أهحححام ال،يئححححة،
خححححالل خمسححححة عشححححن وهححححا ً هححححك تححححار خ إخطححححاره ،أو هححححك تححححار خ نشححححن القححححنار علححححى المويححححع
اإللكتنوني للبورصة ،وذلك وفقا ً لضوابط التظلم المقنرة لدى ال،يئة.

الباب العاشر
مقابل اإلشرتاك والعموالت

72

10
ت د د هقابم االشتناك والعموالت :
 10.1.1لتححححزم األعضححححاء وج،ححححات اإلصححححدار ،بححححأداء هقابححححم اشححححتناك العضححححو ة ،والتححححداول ،والقبححححول
للتحححححداول ،والتحححححي ت حححححددها البورصحححححة ،بعحححححد هوافقحححححة ال،يئحححححة ،وتُاشحححححن البورصحححححة ييمحححححة هحححححذه
االشتنا ات على هويع،ا اإللكتنوني ،أو بأي طن قة أخنى تناها هااسبة.
محححا لتحححزم األعضحححاء ،وج،حححات اإلصحححدار ،وهحححالكي األوراق الماليحححة ،وغيحححنهم هحححك المتعحححاهليك
هحححع البورصحححة ،بحححأداء العمحححوالت وهقابحححم االشحححتناك فحححي ال صحححول علحححى الخحححدهات التجار حححة
التحححي تؤد ،حححا البورصحححة ،أو اسحححتخدام التج،يحححزات أو المنافحححق المملو حححة ل،حححا ،وت حححدد البورصحححة
ييمة هذه العموالت واالشتنا ات .
استثااء بعض الج،ات هك العموالت:
 10.1.2تسححححتثاى الج،ححححات واألج،ححححزة ال كوهيححححة ،والشححححن ات المملو ححححة للدولححححة ،هححححك أداء العمححححوالت
التي تقنرها البورصة ،إذا ياهت بتافيذ عملية هك العمليات المستثااة هك نظام التداول .
عمولة الخدهات المالية :
 10.1.3صحححم األعضحححاء علحححى عمولحححة الخحححدهات الماليحححة هحححك يبحححم عمالئ،حححم فحححي هقابحححم المعحححاهالت
التححي ححتم أداءهححا تطبيقححا ً ألحكححام هححذه القواعححد ،باسححبة هئو ححة هححك ييمححة المعححاهالت وفقححا لل ححدود
التي تقنرها ال،يئة.

الباب احلادي عشر
أحكام إنتقالية
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ساعات التداول السار ة حاليا ً :
 11.1.1سحححتمن العمحححم بسحححاعات التحححداول السحححار ة فححححي تحححار خ العمحححم ب،حححذه القواعحححد و جحححوز تعححححد ل،ا
بقنار هك البورصة ،و عتمد هذا القنار هك ال،يئة.
النسوم السار ة:
ححتمن العمحححم بالنسحححوم السحححار ة فحححي تحححار خ نشحححن هحححذه القواعحححد إلحححى أن حححتم تعحححد ل،ا ونشحححنها
 11.1.2سح ّ
على الملتزهيك ب،ا وفقا ً ألحكام المادة ريم . 10.1.1
األفناد ال اليون الذ ك تمتعون ب قوق الفند المعتمد وهك في حكم،م:
 11.1.3تتحححولى البورصحححة نشحححن إشحححعارات بأسحححماء األفحححناد المعتمحححد ك لحححد ،ا وفقحححا ً ألحكحححام هحححذه القواعحححد،
وذلحححك اعتبحححارا ً هحححك التحححار خ الفعلحححي لسحححن ان،ا ،و جحححوز ألي فحححند أن سحححتمن فحححي العمحححم ب،حححذه
الصالحيات المماوحة له.
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