IPTM2

TRADING RULEBOOK IPTM2

IPTM2

 .1الفصل األول :أحكام عامة
 .1.1تشغيل نظام التداول
 .1.2المسؤولية
 .1.3الدخول إلى قاعة التداول
 .1.4حقوق مسئولي عمليات التداول
 .1.5أوقات وجلسات وأيام التداول
 .1.6عملة التداول
 .1.7حساب اإلستثمار (رقم التداول)
 .1.8إيقاف عملية التداول

 .2الفصل الثاني :تقسيم السوق
 .2.1تنقسم البورصة إلى ثالث أسواق
 .2.1.1السوق األول
 .2.1.2السوق الرئيسي
 .2.1.3السوق المزادات
 .2.2آلية حساب البورصة لمتطلبات السوق

 .3الفصل الثالث :التداول
 .3.1التداول من خالل النظام
 .3.2األوامر
 .3.3المعلومات المطلوبة عند إدخال األوامر في نظام التداول
 .3.4الحدود السعرية
 .3.5صالحية األمر
 .3.6صالحية اإلطالع على األوامر
 .3.7إدخال األوامر
 .3.8تعديل و إلغاء األوامر الغير منفذة
 .3.9تعديل و إلغاء األوامر المنفذة

 .4الفصل الرابع :دورة التداول
 .4.1نظرة عامة للسوق األول والرئيسي
 .4.2دورة التداول السوق األول والرئيسي
 .4.3حساب السعر المرجعي
 .4.4نظرة عامة لسوق المزادات
 .4.5دورة تداول سوق المزادات
 .4.6المؤشرات
 .4.7قواطع الدوائر
 .4.7.1قاطع دائرة األسهم
 .4.7.2قاطع دائرة المؤشر
 .4.7.3الكمية الدنيا للسهم المطبقة في مزاد قاطع الدائرة لألسهم
 .4.8التأكيد و النشر
 .4.9اإلبالغ عن تحويل األوراق المالية خارج قاعة التداول
إبالغ وكاالت المقاصة
.4.10
إلغاء وتعديل السوق لألوامر أو الصفقات
.4.11
الحاالت اإلستثنائية:
.4.12
 .4.12.1بيع كميات كبيرة من األوراق المالية التقل عن  %5أو أكثر من أسهم شركة مدرجة
 .4.12.2بيع األسهم المحجوزة و التي صدر بها حكم أو قرار قضائي
 .4.12.3الصفقات ذات الطبيعة الخاصة (الصفقات المتفق عليها)
 .4.12.4نقل الملكية في األحوال المستثناة بموافقة البورصة
 .4.12.5نقل الملكية في األحوال المستثناة دون موافقة البورصة
اإلجراءات المؤسسية (إجراءات الشركات)
.4.13

1

IPTM2

2

IPTM2

التعريفات
الهيئة
القانون
الالئحة النتفيذية
البورصة
وكالة مقاصة
الوسيط المرخص
عضو التداول
نظام التداول
دليل السوق
حساب استثمار
مدير المكتب
مستخدم
سجل األوامر الخاصة
القيمة السوقية
السيولة
القيمة االسمية
السعر المرجعي
الدخول المباشر في السوق
Direct Market Access
الدخول المكفول
Sponsored Access
تقابل
محفظة تحت إدارة العميل
محفظة مدارة من قبل شركة
مزود خدمة البيانات
األوامر
األوامرالقائمة
الصفقات
اإلجراءات المؤسسية

هيئة أسواق المال.
القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتعديالته.
الالئحة التنفيذية للقانون.
السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في األوراق المالية ويتبع
اإلجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل األسواق المالية.
الجهة التي تقوم بالتقاص و تسوية تداوالت األوراق المالية و عملية اإليداع المركزي لألوراق
المالية ،والخدمات األخرى المتعلقة بذلك.
وسيط أوراق مالية مرخص لة من قبل هيئة أسواق المال ذو دراية كافية بعمليات البورصة،
ويقوم بعقد تعامالت األوراق المالية في البورصة خالل األوقات المخصصة لذلك ،وذلك
لحساب العمالء مقابل عمولة يتلقاها من المتعاملين ،ويعتبر مسؤوال وضامنا لصحة كل عملية
ثم تنفيذها.
أي وسيط مرخص له من الهيئة تم قبوله في عضوية البورصة ،ولم تنتهي عضويته فيها ألي
سبب من األسباب.
أي نظام من نظم تقنية المعلومات يسمح بإرسال أوامر البيع والشراء وغيرها من التعامالت
بشكل آلي من خالل منصة التداول الخاصة بالبورصة ودون تدخل بشري.
كتاب تفصيلي لنظام التداول )(Market Model
هو حساب العميل المخصص إلدارة وحفظ إمواله وأصوله ،ويستخدم لتنفيذ كل تعامالت
األوراق المالية عن طريق الخصم أو االضافة إليه بشكل المباشر.
مستخدم لنظام التداول تمثيال لشركة الوساطة لديه خاصية االطالع على جميع أوامر المدخلة في
النظام بواسطة مستخدمي النظام من نفس شركة الوساطة
هو ممثل للوسيط الذي استحدث له رقم تعريفي خاص في نظام التداول يميزه عن باقي ممثلي
شركة الوساطة
هي خاصية في نظام تداول بورصة الكويت تتييح للمتداول بإدخال أوامر غير مفعلة وله الحرية
المطلقة بنقلها أو تفعيلها في سجل األوامر العام خالل ساعات التداول.
قيمة األسهم القائمة في السوق
قياس للقيمة المتداولة من األسهم القائمة في السوق خالل مدة زمنية محددة
القيمة التي تصدر بها الشركة المدرجة الورقة المالية بدون عالوة إصدار
هو السعر األساسي في بداية يوم التداول بعد تعديله في حال اإلجراءات المؤسسية (إن
وجدت) ،والذي يعتمد على سعر االقفال في اليوم السابق .وال يتغير السعر المرجعي خالل
ساعات التداول.
الخدمة المقدمة من الوسطاء (الذين يتمتعون بدخول مباشر الى السوق) الى عمالءهم من خالل
استخدام أنظمة تداول تسمح للعمالء التداول مباشرة في األسواق المالية أو مع المتعاملين في
األوراق المالية من خالل قنوات تواصل الكتروني.
هو دخول المتداولين الي أنظمة التداول من خالل قنوات تقنية مرتبطة بموجب رمز التداول
العائد الى الوسيط الضامن.
عند تنفيذ صفقة بيع وشراء من حساب الى آخر
هو الحساب الذي ال يمكن للوسيط التصرف به اال بعد الحصول عل تفويض من قبل العميل.
حساب مدار من قبل مدير محفظة أو شركة استثمار )(Discretionary
أي طرف يشكل مصدر لمعلومات التداول في بورصة الكويت سواء كانت فورية أو تاريخية.
هي األوامر التي يطلب العميل من خاللها شراء أو بيع ورقة مالية بسعرمعين ولم يتم تنفيذها.
و هي إما الصفقات الفورية التي يتم من خاللها تسليم األوراق المالية موضوع التعامل بشكل
فوري من البائع الى المشتري أو خالل فترة زمنية وجيزة ،أو الصفقات اآلجلة التي يتم تنفيذها
بعد فترة معينة من ابرامها.
هي األحداث التي بعد موافقة مجلس اإلدارة والجمعية العمومية تأثر على سعر سهم الشركة
المساهمة العامة.
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 .1الفصل األول :أحكام عامة
 .1.1تشغيل نظام التداول
تضع البورصة قواعد وإجراءات تشغيل نظام التداول ،وذلك وفقا ً ألحكام المادة ( )1-5من الكتاب الرابع لالئحة التنفيذية ،وذلك
بعد اعتمادها من الهيئة .
 .1.2المسؤولية
 .1.2.1يتحمل أعضاء التداول بمناسبة القيام بنشاطه المسئولية عن تصرفات أعضاء مجلس إدارته وموظفيه وتابعيه.
 .1.2.2يتحمل أعضاء التداول المسئولية عن ضمان التسوية وسداد االلتزامات عن كافة العمليات التي تتم من خالله،
حتى لو لم يقم العميل الذي تمت العملية لصالحه بالتسوية والوفاء بهذه االلتزامات.
 .1.2.3يتحمل أعضاء التداول المسئولية عن ضمان تسوية كافة العمليات التي تجرى من خالله سواء كانت عن طريق
الدخول المباشر للسوق ( ،)Direct Market Accessاو عن طريق الدخول المكفول إلى السوق
(.)Sponsored Access
 .1.2.4يتحمل أعضاء التداول مسئولية األخطاء الناتجة عن إدخال أوامر غير صحيحة أو أي فشل في أنظمة التداول
الخاصة بهم .
 .1.3حقوق مسئولي عمليات التداول
 .1.3.1تتولى إدارة عمليات التداول مسؤولية متابعة عمليات التداول اليومية في السوق.
 .1.3.2تشتمل مسؤولية إدارة عمليات التداول –على سبيل المثال ال الحصر -على التالي:
 .1.3.2.1تعديل أو الغاء األوامر في أي وقت.
 .1.3.2.2وضع األساس الذي تقوم عليه األسعار Ex-Div., Cum-Div.
 .1.3.2.3تعديل السعر المرجعي (سعر األساس)
 .1.3.2.4إنشاء وتعديل الرموز التعريفية لحساب االستثمار (رقم التداول).
 .1.3.2.5ايقاف أو تقييد عملية التداول ألي مستثمر.
 .1.3.2.6تعديل توقيت وتنظيم جلسات التداول.
 .1.3.2.7اعداد ونشر اإلعالنات.
 .1.3.2.8ايقاف أو تفعيل التداول على ورقة مالية أو أكثر.
 .1.3.2.9ايقاف أو تفعيل التداول على سوق أو أكثر.
 .1.4الدخول إلى قاعة التداول
يجوز لممثلي الوسيط – دون غيرهم – الدخول إلى األماكن المخصصة للتداول لدى عضو التداول .
 .1.5أوقات وجلسات وأيام التداول
 .1.5.1يجوز التداول في االوراق المالية خالل أيام التداول الرسمية وأثناء جلسات وأوقات التداول التي تحددها
البورصة.
 .1.5.2يجوز للبورصة تحديد أيام وعدد ساعات ووقت االفتتاح واالغالق لجلسات التداول.
 .1.5.3يجوز للبورصة تغيير أوقات التداول ومدة جلسات التداول لشهر رمضان الكريم.
 .1.6عملة التداول
يتعين أن تتم كافة عمليات التداول بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى تعتمدها البورصة.
 .1.7حساب اإلستثمار (رقم التداول)
 .1.7.1تخصص وكالة المقاصة لكل مستثمر رقم تعريفي استثماري محدد لهذا المستثمر.
 .1.7.2ال يسمح لحسابات االستثمار تحت إدارة شركة استثمار واحدة التقابل مع بعضها البعض في عمليات التداول
مالم تكن هذه الحسابات بإدارة العميل.
 .1.8إيقاف عملية التداول
 .1.8.1يجوز للبورصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الهيئة إيقاف أو رفع اإليقاف في األحوال التالية:
 .1.8.1.1ورقة مالية أو أكثر
عضو تداول أو أكثر أو مشترك أو أكثر لدى عضو التداول سواء كان يحق له الدخول المباشر للسوق
.1.8.1.2
(  ) Direct Market Accessأو الدخول المكفول للسوق ( .) Sponsored Access
أي حساب إستثمار (رقم تداول).
.1.8.1.3
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 .1.8.2يجوز للبورصة القيام بوقف ورقة مالية أو أكثر ،وذلك في الحاالت التالية:
في حاالت الظروف الطارئة (كارثة طبيعية ،حوادث ،حاالت الحرب ،اإلضطرابات) على أن يتم
.1.8.2.1
إخطار الهيئة فورا.
 .1.8.2.2امتناع أو تأخير الشركة المدرجة عن دفع رسوم اإلدراج السنوية المحددة من قبل البورصة.
 .1.8.2.3وجود خلل تقني أو عطل يطرأ على نظام التداول في البورصة.
 .1.8.2.4صدور قرار من لجنة النظر في المخالفات في البورصة بوقف الورقة المالية.
 .1.8.2.5بمجرد اإلعالن عن االستحواذ االختياري أو اإللزامي ولمدة ساعة.
 .1.8.2.6بناء على طلب الشركة المدرجة.
 .1.8.2.7امتناع أو تأخير الشركة المدرجة عن التعقيب على التكهنات أو األخبار أو المعلومات أو الشائعات.
 .1.8.2.8امتناع أو تأخير الشركة المدرجة عن التعقيب عن التداوالت غير االعتيادية.
 .1.8.2.9صدور قرار من الرئيس التنفيذي للبورصة بإلغاء العمليات المنفذة.
وفي األحوال المنصوص عليها في الفقرات (– 1.8.2.8 – 1.8.2.7 – 1.8.2.6
 ) 2.9.1.8يتم التنسيق مع الهيئة قبل وقف التداول للورقة المالية.
 .1.8.3على البورصة إلغاء العمليات المنفذة على الورقة المالية أو أكثر في الحاالت التالية:
 .1.8.3.1صدور قرار بإلغاء العمليات المنفذة من الهيئة.
 .1.8.3.2صدور قرار بإلغاء العمليات المنفذة من مجلس التأديب بالهيئة.
 .1.8.3.3صدور قرار بإلغاء العمليات المنفذة من لجنة النظر في المخالفات بالبورصة.
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 .2الفصل الثاني :تقسيم السوق
 .2.1تنقسم البورصة إلى ثالث أسواق
السوق األول

السوق الرئيسي

سوق المزادات

 .2.1.1السوق األول
 .2.1.1.1يجب أن تستوفي الشركات المؤهلة لإلدراج في السوق األول المتطلبات التالية:
 .2.1.1.1.1أن تكون مدرجة في البورصة لمدة عامين على األقل.
 .2.1.1.1.2أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع األوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة من قبل
البورصة ،وذلك على مدار عامين في السوق الرئيسي.
 .2.1.1.1.3أن يتم تداول األوراق المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة من قبل البورصة ،وذلك
على مدار عامين في السوق الرئيسي.
 .2.1.1.1.4أن تتساوى أو تزيد نسبة السعر إلى القيمة السوقية وذلك على مدار عامين في السوق
الرئيسي.
 .2.1.1.1.5أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها لفترة سبع سنوات تشغيلية.
 .2.1.1.2يشترط لالستمرار الشركة المدرجة بالسوق األول االلتزام بالمتطلبات التالية:
 .2.1.1.2.1توافر شرط القيمة السوقية على النحو المنصوص عليه في المادة .2.1.1.3.1
 .2.1.1.2.2توافر شرط السيولة على النحو المنصوص عليه في المادة .2.1.1.3.2
 .2.1.1.2.3توافر شرط نسبة السعر إلى القيمة اإلسمية على النحو المنصوص عليه في المادة 2.1.1.3.3
 .2.1.1.2.4عقد مؤتمر واحد على األقل للمحللين في كل سنة مالية.
 .2.1.1.2.5االمتناع عن تكرار ارتكاب مخالفات ،وعلى األخص تلك المخالفات التي تؤدي إلى وقف
الورقة المالية المصدرة عن الشركة.
 .2.1.1.2.6االلتزام بنشر اإلفصاحات واإلعالنات باللغتين العربية واالنجليزية.
 .2.1.1.3جزاء اإلخالل بمتطلبات السوق األول:
شرط القيمة السوقية:
.2.1.1.3.1
إذا انخفض متوسط القيمة السوقية للشركة في عام واحد عن القيمة السوقية المحددة من
قبل البورصة ،تمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.
.2.1.1.3.1.1

إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن القيمة السوقية خالل فترة توفيق
األوضاع يتم إدراج الشركة في "قائمة مراقبة اإلخالل بالتزامات السوق األول"،
وذلك لمدة ثالث سنوات متعاقبة .وفي حالة انخفاض متوسط القيمة السوقية السنوية
خالل فترة توفيق األوضاع إلى أقل من الحد المسموح به يتم إعادة تصنيف الشركة
في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية.

.2.1.1.3.1.2

إذا أخفقت الشركة المدرجة باستيفاء التزامها الخاص بشرط القيمة السوقية خالل فترة
توفيق األوضاع ،يتم إعادة تصنيف الشركة وإدراجها في السوق الرئيسي ،ويجوز
للشركة المدرجة التي تم إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي أن تستوفي
متطلبات اإلدراج في السوق األول مرة أخرى.

.2.1.1.3.2

.2.1.1.3.2.1

شرط السيولة:
إذا انخفض متوسط القيمة اليومية لسيولة الورقة المالية التي يتم تداولها في السوق األول
عن القيمة المحددة من قبل البورصة ،وذلك خالل عام واحد فيجب على الشركة تعيين أحد
صناع السوق لتوفير السيولة الالزمة ،تُمنح الشركة المدرجة مدة عام لتوفيق أوضاعها.
إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن التزامها المتعلق بالسيولة خالل
فترة توفيق األوضاع يتم إدراج الشركة في "قائمة مراقبة اإلخالل بالتزامات السوق
األول" ،وذلك لمدة ثالث سنوات متعاقبة .وفي حالة انخفاض متوسط القيمة السوقية
السنوية الذي يتم تداوله خالل فترة توفيق األوضاع إلى أقل من الحد المسموح به يتم
إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية.
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.2.1.1.3.2.2

.2.1.1.3.3

إذا أخفقت الشركة المدرجة باستيفاء التزامها الخاص بشرط السيولة خالل فترة توفيق
األوضاع ،يتم إعادة تصنيف الشركة وإدراجها في السوق الرئيسي ،ويجوز للشركة
المدرجة التي تم إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي أن تستوفي متطلبات
اإلدراج في السوق األول مرة أخرى.
شرط نسبة السعر إلى القيمة االسمية:
إذا انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة االسمية الحدى الشركات المدرجة في السوق
األول إلى أقل من واحد عند نهاية السنة ،تمنح الشركة المدرجة مدة سنة لتوفيق
أوضاعها.

.2.1.1.3.3.1

إذا أخفقت الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن الشرط المتعلق بقيمة السعر
إلى القيمة االسمية خالل فترة توفيق األوضاع يتم إدراج الشركة في "قائمة مراقبة
اإلخالل بالتزامات السوق األول" ،وذلك لمدة ثالث سنوات متعاقبة .وفي حالة
انخفاض معدل قيمة السعر إلى القيمة االسمية خالل فترة توفيق األوضاع إلى أقل
من واحد عند نهاية السنة ،يتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في
المراجعة السنوية التالية.

.2.1.1.3.3.2

إذا أخفقت الشركة المدرجة باستيفاء التزامها بمعدل قيمة السعر إلى القيمة األسمية
خالل فترة توفيق األوضاع ،يتم إعادة تصنيف الشركة وإدراجها في السوق
الرئيسي ،ويجوز للشركة المدرجة التي تم إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق
الرئيسي أن تستوفي متطلبات اإلدراج في السوق األول مرة أخرى.

.2.1.1.4

الحقوق
يحق للبورصة – في أي وقت  -تخفيض تصنيف أي شركة وإدراجها في سوق آخر وفقا لما تراه
مناسبا  ،وذلك في حالة تكرار ارتكابها للمخالفات ،وعلى األخص تلك المخالفات التي يترتب عليها
وقف تداول األوراق المالية المصدرة عنها.

.2.1.1.5

قوائم مراقبة الشركات في السوق األول
تضع البورصة قائمة تسمى "قائمة مراقبة االلتزام بشروط السوق األول" تخصص للشركات
المدرجة في السوق األول أخلت بشرط أو أكثر من شروط االستمرارية في السوق األول ،كما تضع
قائمة أخرى تسمى "قائمة الشركات المحتمل تأهلها للسوق األول" وتخصص للشركات غير المدرجة
في السوق األول وتفتقد إلى أحد المتطلبات الالزمة للتأهل من أجل اإلدراج في هذا السوق.

.2.1.1.5.1

قائمة مراقبة خرق االلتزامات
تمنح الشركات التي أخلت بأحد متطلبات االستمرار في السوق األول سنة واحدة كفترة
لتوفيق أوضاعها مع تلك المتطلبات ،ويتم إدراجها ضمن قائمة مراقبة االلتزام بشروط
السوق األول لمدة ثالث سنوات طالما ضلت مستوفية لمتطلبات اإلدراج وإال جرى
إدراجها في السوق الرئيسي ،ويتم نشر تلك القائمة على الموقع اإللكتروني للبورصة.

.2.1.1.5.2

قائمة مراقبة الشركات المحتملة
تقوم البورصة بوضع قائمة بالشركات التي تفتقد لمتطلب واحد من متطلبات اإلدراج في
السوق األول ويتم مراقبة تلك الشركات ،وفي حال استيفاءها لكافة المتطلبات تدرج تلقائيا ً
في السوق األول عند إجراء المراجعة التالية الستيفاء كافة الشروط .ويجوز للشركة أن
تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق األول حتى في حال استيفائها كافة
متطلبات اإلدراج في السوق األول .ويتم نشر هذه القائمة على الموقع اإللكتروني
للبورصة.
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 .2.1.2السوق الرئيسي
 .2.1.2.1يجب ان تستوفي الشركات المؤهلة لإلدراج في السوق الرئيسي المتطلبات التالية:
 .2.1.2.1.1متطلبات اإلدراج
 .2.1.2.1.2القيمة السوقية المطلوبة والمحددة من قبل البورصة.
 .2.1.2.1.3مستوى السيولة المطلوبة والمحددة من قبل البورصة.
 .2.1.2.1.4أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها لفترة ثالثة سنوات تشغيلية.

.2.1.2.2
.2.1.2.3

.2.1.2.4

يشترط لالستمرار بالسوق الرئيسي االلتزام بالمحافظة على متوسط قيمة يومية متداولة تزيد على أو
تساوي نسبة  %25من قيمة السيولة المحددة من قبل البورصة للسوق األول.
جزاء اإلخالل بمتطلبات اإلدراج في السوق الرئيسي:
في حال انخفاض متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة في السوق الرئيسي في سنة واحدة
عن القيمة المحددة من قبل البورصة ،يتم تخفيض تصنيف الشركة وإدراجها في سوق المزادات في
المراجعة التالية للمؤشر.
وتتم مراجعة الشركات المدرجة في السوق الرئيسي سنويا ً.

 .2.1.3سوق المزاد
تدرج في سوق المزادات الشركات المدرجة التي تقل سيولتها عن  %25من متطلبات السيولة
.2.1.3.1
المحددة للسوق األول من قبل البورصة.
سوق المزاد
.2.1.3.2
 .2.1.3.2.1يعمل سوق المزاد بشكل يومي .ويتم تحديد عدد المزادات وأوقاتها من قبل البورصة.
 .2.1.3.2.2يتم استخدام سعر االقفال لليوم السابق كسعر مرجعي لألوامر األولى التي يتم إدخالها في
أول جلسة من سوق المزادات.
 .2.1.3.2.3ال يتقيد سوق المزادات بأي قيود على السعر فيما يخص إدخال األوامر ،وال تطبق عليه
أي قيود فيما يتعلق بتقلبات األسعار.
 .2.2آلية حساب البورصة لمتطلبات السوق
 .2.2.1السيولة
يتم احتساب السيولة عن طريق متوسط القيمة السوقية اليومية المتداولة للشركة المدرجة على
.2.2.1.1
مدارسنة.
الحد األدنى للسيولة المحددة من قبل البورصة هو المتوسط الحسابي لكافة الشركات المدرجة في
.2.2.1.2
السوق على مدى سنتين.
 .2.2.2القيمة السوقية
يعتمد الحد األدنى المطلوب للقيمة السوقية على ثالث متغيرات:

.2.2.2.1
.2.2.2.2
.2.2.2.3
.2.2.2.4

أيام التداول خالل السنة.
متوسط القيمة السوقية اليومية المتداولة في السوق لمدة سنتين.
معدل دوران قيمة تداول السوق المحسوب سنويا لمدة سنتين(Annualized Turnover Ratio) .
ويتم احتساب القيمة السوقية وفق المعادلة التالية:

Trading Days x Average Daily Traded Value
Annualized Turnover Ratio

= 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑝𝑎𝐶 𝑡𝑒𝑘𝑟𝑎𝑀
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 .3الفصل الثالث :التداول
 .3.1التداول من خالل النظام
 .3.1.1يتعين تنفيذ كافة عمليات التداول في األوراق المالية المدرجة من خالل نظام التداول مالم تكن موقوفة عن
التداول.
 .3.1.2يتم إدخال األمر وخصائصه وفق دليل السوق .
 .3.1.3يتعين على أعضاء التداول إدخال األوامر بالترتيب الذي ورد إليهم من العمالء ،مالم يتم االتفاق على خالف
ذلك مع العميل .يجب على أعضاء التداول قبل إدخال أمر بيع ،التأكد من أن العميل هو مالك األوراق المالية
المزمع بيعها قبل إدخال أمر بيع.
 .3.2األوامر
 .3.2.1تقسم أنواع األوامر من حيث السعر إلى:
 .3.2.1.1أمر محدد السعر :ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من األوراق المالية بسعر محدد.
 .3.2.1.2أمر بسعر السوق  (MKT):ويقصد به أمر شراء أو بيع عدد من األوراق المالية بسعر السوق.
يجب أن تحتوي كافة األوامر على جميع المعلومات المطلوبة والمذكورة في مادة 3.3
 .3.2.2تقسم أنواع األوامر من حيث الكمية إلى:
 .3.2.2.1التنفيذ و اإللغاء :ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يسمح بتنفيذ جزء من الكمية وإلغاء المتبقي منها
في حال عدم تنفيذها بالكامل.
 .3.2.2.2التنفيذ أو اإللغاء :ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتطلب تنفيذ األمر بالكامل أو إلغاءه.
 .3.2.3تقسم أنواع األوامر من حيث مدة سريان األمر إلى:
 .3.2.3.1جميع األسواق:
 .3.2.3.1.1أمر اليوم :ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إغالق جلسة التداول
في يوم التداول الذي يتم فيه إدخال األمر.
 .3.2.3.1.2أمر حتى نهاية الجلسة :ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء
الجلسة التي أدخل فيها األمر.
 .3.2.3.2يمكن تنفيذ األوامر التالية في السوق األول والسوق الرئيسي:
 .3.2.3.2.1أمر حتى اإللغاء :ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغاءه أو
انتهاء أقصى مدة تحددها البورصة.
 .3.2.3.2.2أمر حتى تاريخ محدد :ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية
التاريخ المحدد له أثناء اإلدخال
 .3.2.3.2.3أمر فوري :ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فورا بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية
المتبقية وغير المنفذة .وتكون فترة األمر متاحة خالل التداول المستمر فقط.
 .3.3المعلومات المطلوبة عند إدخال األوامر في نظام التداول
 .3.3.1إسم الورقة المالية.
 .3.3.2نوع األمر من حيث السعر و الكمية و مدة سريان األمر.
 .3.3.3السعر.
 .3.3.4نوع العملية (شراء أو بيع).
 .3.3.5الكمية على أن يكون الحد االدنى الي كمية سهم واحد و الحد االعلى  5,000,000سهم.
 .3.3.5.1الحد األدنى للكمية في مزادات قاطع الدائرة هي "الكمية الدنيا للسهم" والتي تحددها البورصة كما هو
موضح في المادة  4.7الخاصة بقاطع الدائرة والمادة  4.7.3الخاصة بالكمية الدنيا للسهم.
 .3.3.6حساب االستثمار (رقم التداول).
 .3.4الحدود السعرية
يجب أن يكون سعر األمر في إطار الحدود السعرية التي تحددها البورصة .ويحدد دليل السوق تفاصيل الحدود السعرية.
 .3.5صالحية األمر
 .3.5.1يتم رفض األمر من قبل نظام التداول في حال عدم صحة أي من المعلومات المطلوبة عند إدخال األمر.
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 .3.5.2تختلف معايير صالحية األمر في كل جلسة من جلسات التداول.
 .3.6صالحية اإلطالع على األوامر:
 .3.6.1يقوم أعضاء التداول بتحديد ممثل للوسيط إما بصفة "مستخدم" أو "مدير مكتب".
 .3.6.2ويجوز لكافة مستخدمين النظام اإلطالع على األوامر التي قاموا بإدخالها.
 .3.6.3يجوز لمدير المكتب اإلطالع على كافة األوامر المدخلة بالنظام من خالله أو من خالل أحد المستخدمين
 .3.6.4يجوز لمدير المكتب اإلطالع على األوامر المدخلة من خالل عمالئه عن طريق Direct Market Access
أو Sponsored Access
 .3.7تعديل و إلغاء األوامر الغير منفذة
 .3.7.1يجوز تعديل أو إلغاء األوامر القائمة خالل جلسة التداول في السوقين األول و الرئيسي.
 .3.7.2يجوز لـ "المستخدم" تعديل أو إلغاء األوامر القائمة الخاصة به.
 .3.7.3يجوز لمدير المكتب تعديل أو إلغاء أوامره و أوامر "المستخدم" و أوامرعمالئه عن طريق Direct
 Market Accessأو Sponsored Access
 .3.7.4كما يمكن تعديل المعلومات التالية:
 .3.7.4.1السعر :ويؤدي أي تغيير في السعر (بالزيادة أو النقصان) إلى فقدان األمر ألولويته من حيث التوقيت.
 .3.7.4.2الكمية :ال يؤثر تخفيض الكمية على أولوية األمر من حيث ترتيبه في سجل األوامر ،بينما يفقد األمر
أولويته من حيث التوقيت في حالة زيادة الكمية.
 .3.7.4.3مدة األمر :ال يؤثر تغيير مدة األمر على أولويته في سجل األوامر.
 .3.7.5يجوز تحويل األمر من سجل األوامر إلى سجل األوامر الخاصة
 .3.7.6اليسمح بتغيير أو تعديل األوامر في سوق المزادات إال خالل من جلسات اإلستعالم.
 .3.8تعديل و إلغاء األوامر المنفذة
 .3.8.1ال يجوز تعديل السعر والكمية على األوامر المنفذة ،ويجوز لعضو التداول طلب تعديل أو إلغاء األوامر المنفذة
في حالة الخطأ في إدخال حساب االستثمار (رقم التداول) ،على أن يقدم هذا الطلب في موعد ال يتجاوز إنتهاء
فترة التسوية ()T, T+1, T+2
 .3.8.2يجوز للبورصة إلغاء األوامر المنفذة عند طلب المشتري أو البائع بشرط موافقة الطرف اآلخر للصفقة محل
التنفيذ.
 .3.8.3يجب أن يقدم طلب اإللغاء أو التعديل خالل الفترات المحددة من قبل البورصة.

10

IPTM2

 .4الفصل الرابع :دورة التداول
 .4.1نظرة عامة للسوق األول والرئيسي
يتعين على البورصة نشر جدول يوضح دورة التداول في السوقين األول و الرئيسي ،ويجوز للبورصة تعديل هذا
الجدول.
 .4.2دورة التداول تنقسم إلى عدة جلسات
اإلستعالم (ما قبل التداول)

إدخال األوامر

ما قبل المزاد

التداول المستمر

مزاد اإلغالق

اإلغالق

تداول التسويات Buy-In Session

اإلستعالم (بعد إنتهاء جلسة التداول)

 .4.2.1جلسة اإلستعالم
 .4.2.1.1ال يجوز اإلطالع على سجل األوامر خالل جلسة اإلستعالم.
 .4.2.1.2يحق لألعضاء المتداولين والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق Direct Market Access
أو الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessاآلتي:
 .4.2.1.2.1اإلطالع على المعلومات العامة مثل سعر إغالق اليوم السابق و السعر المرجعي و اإلحصاءات.
 .4.2.1.2.2اإلطالع على األوامر الخاصة بهم.
 .4.2.1.2.3إلغاء أوامرهم التي تم ترحيلها من اليوم السابق مثل (أمر حتى اإللغاء – أمر حتى تاريخ محدد).
 .4.2.1.2.4سحب األوامر و إدراجها في سجل األوامر الخاصة (هذه الخاصية لمستخدمي نظام التداول الذي
يوفره السوق).
 .4.2.2جلسة إدخال األوامر
 .4.2.2.1يجوز ألعضاء التداول والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق Direct Market Accessأو
الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessإدخال أوامر محددة ذات صالحية حتى يوم أو حتى
اإللغاء أو حتى تاريخ محدد.
 .4.2.2.2ال يجوز إلغاء األوامر في جلسة إدخال األوامر.
 .4.2.2.3يجوز القيام بزيادة أمر الشراء وتخفيض أمر البيع وال يجوز تخفيض سعر أمر الشراء أو زيادة سعر
أمر البيع.
 .4.2.2.4يتم رفض األوامر من حساب اإلستثمار (رقم التداول) لمحفظة تحت إدارة العميل في الحاالت التالية:
إذا تم إدخال أوامر البيع بسعر مساوي أو أعلى من أوامر الشراء القائمة تحت حساب
.4.2.2.4.1
اإلستثمار (رقم التداول) ذاته.
إذا تم إدخال أوامر الشراء بسعر مساوي أو أقل من أوامر البيع القائمة تحت حساب
.4.2.2.4.2
اإلستثمار (رقم التداول) ذاته.
 .4.2.2.5ال يجوز اقتران أوامر العرض والطلب من خالل نظام التداول (تنفيذ األوامر) ،وذلك أثناء جلسة
إدخال األوامر.
 .4.2.3جلسة ما قبل المزاد
 .4.2.3.1يجوز إدخال األوامر في جلسة ما قبل المزاد.
 .4.2.3.2ال يجوز تعديل األوامر أو إلغائها في جلسة ما قبل المزاد.
 .4.2.3.3يحدد سعر االفتتاح لكل ورقة مالية في جلسة ما قبل المزاد عندما يتم اقتران أوامر البيع والشراء في
سجل األوامر.
 .4.2.3.4تحدد البورصة آلية احتساب سعر االفتتاح.
 .4.2.4جلسة التداول المستمر
 .4.2.4.1يتم ترحيل األوامر االفتتاحية في مرحلة ما قبل المزاد إلى جلسة التداول المستمر.
 .4.2.4.2يجوز إدخال أوامر محدده أو أوامر بسعر السوق في جلسة التداول المستمر.
 .4.2.4.3يجوز تعديل األوامر أو إلغائها أو تغييرها إلى أمر خاص في جلسة التداول المستمر.
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 .4.2.4.4يتم تنفيذ األوامر المدخلة في جلسة التداول المستمر بشكل فوري أو يتم إدراجها في سجل األوامر
على حسب األولوية في السعر والوقت ،وال تُقبل تلك األوامر من النظام في حال عدم مطابقتها
لشروط الكمية (وذلك على النحو الموضح في المادة .)3.3.5
 .4.2.4.5تُلغى األوامر الصالحة لجلسة محددة عند إنتهاء جلسة التداول المستمر.
 .4.2.5جلسة مزاد اإلغالق
 .4.2.5.1يجوز إدخال األوامر في جلسة مزاد اإلغالق.
 .4.2.5.2ال يجوز تعديل األوامر أو إلغائها في جلسة مزاد اإلغالق.
 .4.2.5.3ال يقبل نظام التداول اقتران أوامر البيع والشراء (تنفيذ األوامر) خالل جلسة مزاد اإلغالق.
 .4.2.5.4يتم عرض سعر إغالق نظري.
 .4.2.5.5يحسب سعر اإلغالق بنفس الطريقة التي يحسب بها سعر االفتتاح.
 .4.2.5.6يتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد خالل جلسة مزاد اإلغالق ( randomized
)closing
 .4.2.6جلسة اإلغالق
 .4.2.6.1ال يجوز اإلطالع على سجل األوامر خالل اإلغالق.
 .4.2.6.2يجوز ألعضاء التداول والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق Direct Market Access
أو الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessإلغاء األوامر خالل اإلغالق.
 .4.2.6.3ال يجوز تعديل أوامر البيع أو الشراء خالل جلسة اإلغالق.
 .4.2.7جلسة تداول التسويات Buy-In Session
 .4.2.7.1يتم عقد مزاد بحدود سعرية محددة خالل جلسه تداول التسويات.
 .4.2.7.2يقتصر إدخال أوامر في جلسة تداول التسويات على تلك األوامر محددة السعر ،ويجوز لوكالة
المقاصة إدخال أوامر محددة السعر أو أوامر بسعر السوق في هذه الجلسة.
لسعر أفضل ،وال يجوز إلغاء األوامر.
 .4.2.7.3ال يجوز تغيير السعر في جلسة تداول التسويات إال
ٍ
 .4.2.7.4يتم عرض سعر وكمية التوازن في جلسة تداول التسويات.
 .4.2.7.5يتم اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة تداول التسويات.
 .4.2.7.6تتولى البورصة تحديد آلية حساب سعر وكمية التوازن.
 .4.2.8جلسة اإلستعالم (بعد إنتهاء جلسة التداول)
 .4.2.8.1ال يجوز اإلطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستعالم.
 .4.2.8.2يسمح في هذه الفترة ألعضاء التداول والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق Direct
 Market Accessأو الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessبإلغاء االوامر.
 .4.2.8.3ال يجوز تعديل األوامر في جلسة االستعالم.
 .4.3حساب السعر المرجعي
 .4.3.1السعر المرجعي هو سعر اإلغالق في اليوم السابق و الذي تم تحديده ألي إجراءات مؤسسية مع التاريخ الفعلي
لهذا اليوم.
 .4.3.2يجوز للبورصة أن تحدد السعر المرجعي إن رأت أن ذلك يخدم مصالح المستثمرين والسوق.
 .4.4أحكام عامة لسوق المزاد
يتعين على البورصة نشر جدول يوضح دورة التداول في سوق المزاد ،ويجوز للبورصة تعديل هذا الجدول:
 .4.5دورة تداول سوق المزاد
تنقسم دورة تداول سوق المزاد إلى عدة جلسات كاآلتي:
 االستعالم
 بدء المزاد األول
 نهاية المزاد األول
 االستعالم
 بدء المزاد الثاني
 نهاية المزاد الثاني
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اإلغالق
تداول التسويات Buy-In Session

 .4.5.1جلسة االستعالم
 .4.5.1.1ال يجوز اإلطالع على سجل األوامر خالل جلسة االستعالم.
يجوز ألعضاء التداول والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق Direct Market Access
.4.5.1.2
أو الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessالقيام -أثناء جلسة االستعالم -باآلتي:
اإلطالع على المعلومات العامة مثل سعر إغالق اليوم السابق والسعر المرجعي
.4.5.1.2.1
واإلحصاءات.
اإلطالع على األوامر الخاصة بهم.
.4.5.1.2.2
إلغاء أوامرهم التي تم ترحيلها من اليوم السابق مثل أمر حتى اإللغاء ،أو أمر حتى تاريخ
.4.5.1.2.3
محدد.
تحويل األوامر وإدراجها في سجل األوامر الخاصة ،وذلك بالنسبة لمستخدمي نظام التداول
.4.5.1.2.4
فقط.
 .4.5.2جلسة بدء المزاد األول
 .4.5.2.1يجوز إدخال األوامر في جلسة بدء المزاد األول.
 .4.5.2.2ال يجوز تعديل األوامر أو إلغائها في جلسة بدء المزاد األول.
 .4.5.2.3ال يقبل نظام التداول اقتران أوامر البيع والشراء (تنفيذ األوامر) خالل جلسة بدء المزاد األول.
 .4.5.2.4يتم عرض سعر وكمية التوازن في جلسة بدء المزاد األول.
 .4.5.3جلسة نهاية المزاد األول
يتم اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة المزاد األول بموجب معادلة اقتران األوامر (Matching
) Algorithmالتي تستخدم في جميع المزادات .
 .4.5.4جلسة بدء المزاد الثاني
 .4.5.4.1يجوز إدخال األوامر في جلسة بدء المزاد الثاني.
 .4.5.4.2ال يجوز تعديل األوامر أو إلغائها في جلسة بدء المزاد الثاني.
 .4.5.4.3ال يقبل نظام التداول اقتران أوامر البيع والشراء (تنفيذ األوامر) خالل جلسة بدء المزاد الثاني.
 .4.5.4.4يتم عرض سعر وكمية التوازن في جلسة بدء المزاد الثاني.
 .4.5.5جلسة نهاية المزاد الثاني
في نهاية جلسة المزاد الثاني يتعين مطابقة األوامر بخوارزمية المطابقة ) (Matching Algorithmالتي
تستخدم في جميع المزادات.
 .4.5.6جلسة اإلغالق
 .4.5.6.1ال يجوز اإلطالع على سجل األوامر خالل جلسة اإلغالق.
 .4.5.6.2يجوز ألعضاء التداول والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق  Direct Market Accessأو
الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessإلغاء األوامر االفتتاحية خالل جلسة اإلغالق.
 .4.5.6.3ال يجوز تعديل أوامر البيع أو الشراء خالل جلسة اإلغالق.
 .4.5.7جلسة تداول التسويات Buy-In Session
 .4.5.7.1يتم عقد مزاد بحدود سعرية محددة خالل جلسة تداول التسويات.
 .4.5.7.2يقتصر إدخال أوامر في جلسة تداول التسويات على تلك األوامر محددة السعر ،ويجوز لوكالة
المقاصة إدخال أوامر محددة السعر أو أوامر بسعر السوق في هذه الجلسة.
لسعر أفضل ،وال يجوز إلغاء األوامر.
 .4.5.7.3ال يجوز تغيير السعر في جلسة تداول التسويات إال
ٍ
 .4.5.7.4يتم عرض سعر وكمية التوازن في جلسة تداول التسويات.
 .4.5.7.5يتم اقتران أوامر البيع والشراء في نهاية جلسة تداول التسويات.
 .4.5.7.6تتولى البورصة تحديد آلية حساب سعر وكمية التوازن.
 .4.5.8حساب السعر المرجعي لسوق المزاد
السعر المرجعي هو سعر اإلغالق في اليوم السابق و الذي تم تحديده ألي إجراءات مؤسسية مع
.4.5.8.1
التاريخ الفعلي لهذا اليوم.
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.4.5.8.2

يجوز للبورصة أن تحدد سعر المرجعي إن رأت ان ذلك ما يحقق مصالح المستثمرين والسوق.

 .4.6المؤشرات
 .4.6.1تحديد المؤشرات
تحدد البورصة المؤشرات التي يتم حسابها و تنشر تلك المعلومات عبر موقعها اإللكتروني
 .4.6.2األوراق المالية المؤهلة لحساب المؤشر
 .4.6.2.1يجوز للبورصة إدراج أو استبعاد أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات.
 .4.6.2.2يجوز للبورصة إيقاف أي ورقة مالية في أي مؤشر من المؤشرات.
 .4.6.3حساب المؤشر
تقوم البورصة بتحديد طريقة حساب المؤشر إما بالطريقة الوزنية او السعرية أو كالهما
 .4.6.4التغييرات في مكونات المؤشر
تعلن البورصة عن أية تغييرات في مكونات حساب بالمؤشر
 .4.6.5مراجعة مكونات المؤشر
تقوم البورصة بمراجعة مكونات المؤشرات سنويا.
 .4.6.6تحديث المؤشرات
تقوم البورصة بتحديث المؤشرات المرتبطة بالتداول اليومي بعد كل صفقة تنفذ على نظام التداول كما يجب أن
توفر هذه المعلومة لألعضاء المتداولين و المتداولين عن طريق  Direct Market Accessأو
.Sponsored Access
 .4.7نظام قواطع الدوائر
يطبق قاطع تداول األوراق المالية للتحكم في التقلبات غير االعتيادية ألسعار األوراق المالية.
 .4.7.1قاطع دائرة األسهم
يطبق قاطع الدائرة لألسهم للسيطرة على تقلبات األسعار الغير اعتيادية:

.4.7.1.1
.4.7.1.2
.4.7.1.3
.4.7.1.4
.4.7.1.5
.4.7.1.6
.4.7.1.7
.4.7.1.8
.4.7.1.9

يطبق قاطع التداول السعري بنسبة تحددها البورصة على جميع األوراق المالية المدرجة في البورصة
للسوقين األول والرئيسي.
تُحدد آلية الحدود السعرية بناء على سعر االفتتاح ،ويكون هو السعر المرجعي.
يتم وقف تداول الورقة المالية وتدخل في مزاد لمدة دقيقتين إذا وصل سعرها الى قاطع التداول
السعري.
يتم تطبيق شرط الحجم العادي للسوق خالل مزاد قاطع التداول ،وذلك للحد من التالعب في السعر
المرجعي للورقة المالية.
في حال اقتران أوامر البيع والشراء في فترة المزاد ،يُعتبر سعر تنفيذ المزاد بمثابة السعر المرجعي
الجديد الذي يعتمد عليه قاطع التداول الالحق.
وفي حال لم يتم اقتران أوامر البيع والشراء ،يُستأنف التداول على أساس السعر الذي أ ُوقف التداول
عنده ،ويُستخدم كسعر مرجعي جديد.
عند تطبيق قاطع التداول السعري للورقة المالية للمرة الخامسة خالل جلسة تداول واحدة تدخل تلك
الورقة في مزاد لمدة عشر دقائق ،يتم من خالله تحديد السعر المرجعي الجديد للورقة المالية ،وال يتم
المزاد إال من خالل تطبيق شرط الحجم العادي للسوق.
ال يقبل نظام التداول إدخال أوامر بسعر يتجاوز النسبة المحددة من قبل البورصة سواء بالزيادة أو
النقصان عن السعر المرجعي ،ويستثنى من ذلك حالة اختيار أمر صالح حتى اإللغاء.
يُعتبر سعر االفتتاح هو السعر المرجعي بالنسبة لألوامر المدخلة في سوق المزاد ،وال تطبق أي قيود
على تقلبات األسعار في سوق المزاد.

 .4.7.2قاطع دائرة تداول المؤشر
 .4.7.2.1يطبق قاطع تداول المؤشر لمؤشر السوق األول من أجل إيقاف التداول في هذا السوق إذا انخفض
مؤشره بشكل غير اعتيادي وذلك عند ثالث مستويات ولوقت محدد لكل مستوى.
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 .4.7.2.2ينعكس تطبيق قاطع تداول المؤشر لمؤشر السوق األول على كل من مؤشرات السوق الرئيسي
والعام.
 .4.7.2.3يجوز للبورصة إعادة تقييم وتعديل القيم المحددة لإليقاف في جميع المستويات حسب ما تراه مناسباً.
 .4.7.3الكمية الدنيا للسهم المطبقة في مزاد قاطع دائرة األسهم )(Normal Market Size
 .4.7.3.1احتساب الكمية
يتم تحديث الكمية الدنيا للسهم السنوية كل ثالثة أشهر )(rolling 3-months
.4.7.3.1.1
تعتمد الكمية الدنيا للسهم على نسبة متوسط الكمية المتداولة في اليوم للورقة المالية على مدى
.4.7.3.1.2
سنة.
 .4.7.3.2اإلعالن والنشر
يتم نشر "الكمية الدنيا للسهم" لكل ورقة مالية مع البيانات الخاصة بالشركة من خالل الموقع
االلكتروني
 .4.8التأكيد و النشر
 .4.8.1التأكيد
 .4.8.1.1يقوم نظام التداول -على الفور -بإرسال تأكيد لعضو التداول بالعمليات التي أجراها.
 .4.8.1.2يقوم نظام التداول -على الفور -بإرسال تأكيد للمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق
والمتداولين عن طريق الدخول المكفول للسوق والوسيط ال ُمتداول عن طريقه بعمليات التداول التي
أجريت من خاللهم.
 .4.8.2النشر قبل التداول
 .4.8.2.1يتم عرض بيان موجز بسجل األوامر لكافة أعضاء التداول ،وذلك من خالل نظام التداول.
 .4.8.2.2يستعرض البيان الموجز إجمالي كمية أوامر البيع والشراء التي لم يتم اقترانها وأسعارها.
 .4.8.2.3ويمكن ألعضاء التداول والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق Direct Market Access
أو الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessاالطالع على كافة التفاصيل الخاصة بأوامرهم.
 .4.8.2.4يمكن لمدير المكتب التابع لعضو التداول االطالع على كافة تفاصيل األوامر التي تم إدخالها من
مستخدمي النظام (ممثل الوسيط) والمتداولين عن طريق الدخول المباشر للسوق Direct Market
 Accessأو الدخول المكفول للسوق .Sponsored Access
 .4.8.3النشر بعد التداول
 .4.8.3.1بعد تنفيذ أي صفقة يتم عرض رمز الورقة المالية و سعر الصفقة على شريط األسعار.
 .4.8.3.2يمكن ألعضاء التداول والمشاركين بنظام الدخول المباشر للسوق  Direct Market Accessأو
الدخول المكفول للسوق  Sponsored Accessاالطالع على كافة التفاصيل الخاصة بتداوالتهم.
 .4.8.3.3يمكن لمدير المكتب التابع لعضو التداول اإلطالع على كافة تفاصيل األوامر التي تم إدخالها من قبل
مستخدمي النظام (ممثل الوسيط) والمتداولين بنظام الدخول المباشر للسوق Direct Market
 Accessأو الدخول المكفول للسوق .Sponsored Access
 .4.8.3.4يجوز توفير معلومات إضافية إلى مزودي البيانات والغير حسبما ترى البورصة ،كما يجوز للبورصة
تحصيل الرسوم مقابل تلك المعلومات.
 .4.9اإلبالغ عن تحويل األوراق المالية خارج قاعة التداول
يجب إبالغ البورصة عن أي عملية لتحويل األوراق المالية خارج قاعة التداول عن طريق وكالة المقاصة والتي تعتمدها
الهيئة.
إبالغ وكاالت المقاصة
.4.10
 .4.10.1تقوم البورصة بإبالغ وكالة المقاصة بالصفقات المنفذة فورا بعد تنفيذها.
 .4.10.2تقوم البورصة بإبالغ و كالة المقاصة بكافة التعديالت و اإللغاءات فورا بعد تنفيذها.
.4.11

إلغاء وتعديل السوق لألوامر أو الصفقات
يحق للبورصة إلغاء األوامر أو الصفقات في حال استالم أي تعليمات من الهيئة.
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الحاالت اإلستثنائية:
.4.12
 .4.12.1بيع كميات كبيرة من األوراق المالية التقل عن  %5أو أكثر من أسهم شركة مدرجة
 .4.12.1.1تقوم الجهة الراغبة في بيع األوراق المالية للشركة المدرجة بالسوق والتي ال تقل نسبتها عن %5
من رأس مال الشركة أو أكثر بتسليم إحدى شركات الوساطة المالية المرخص لها في الهيئة شهادات
األوراق المالية المراد بيعها.
 .4.12.1.2تتقدم الجهة الراغبة في بيع األوراق المالية بكتاب رسمي من خالل الوسيط إلى مسؤولي عمليات
التداول في البورصة تطلب فيه بيع األوراق المالية المذكورة من خالل تنفيذ صفقة "المزاد العلني"
مع إرفاق بيان من وكالة المقاصة يثبت تملكها لألوراق المالية المزمع بيعها (كشف رصيد الحساب
من المقاصة وشهادة من سجل المساهمين)
 .4.12.1.3تتقدم الشركة الراغبة في شراء األوراق المالية محل الصفقة بكتاب رسمي من خالل الوسيط إلى
مسؤولي عمليات التداول في البورصة تطلب فيه شراء األوراق المالية المعروضة للبيع وذلك
كمشتري ابتدائي بسعر متفق عليه مع الجهة الراغبة بالبيع.
 .4.12.1.4يرفق المشتري شيكا مصدقا من خالل الوسيط للبورصة متضمنا دفعة مقدمة قدرها  %10من
إجمالي قيمة الصفقة .علما بأن الدفعة تحسب على أساس السعر االبتدائي المعلن للصفقة.
 .4.12.1.5تتقدم شركة الوساطة المالية نيابة عن الجهات الراغبة في تنفيذ صفقة "المزاد العلني" بطلب إتمام
إجراءات الصفقة للبورصة.
 .4.12.1.6بعد موافقة الرئيس التنفيذي للبورصة على العملية ،يتم إخطار الهيئة بشأن العملية بكافة تفاصيلها.
 .4.12.1.7تخاطب البورصة وكالة المقاصة بشأن األوراق المالية المراد بيعها واتخاذ إجراءات التأكد من أن
جميع األوراق المالية المعروضة للبيع قابلة للتحويل وال توجد عليها قيود تمنع إجراءات الصفقة.
باإلضافة إلى التأكد من أن المشتري ال يوجد عليه قيود تمنعه من إتمام الصفقة وتحصيل الدفعة
المقدمة وقدرها  %10من قيمة الصفقة وتحسب على أساس السعر االبتدائي وفقا لما هو معلن عنه
بالصفقة.
 .4.12.1.8بعد إستالم رد المقاصة بإمكانية تنفيذ الصفقة ،تقوم البورصة من خالل النشر على لوحة اإلعالنات
بالبورصة و الموقع اإللكتروني الرسمي و على شريط التداول للبورصة لمدة  10أيام عمل ،على أن
يتم تنفيذ الصفقة في اليوم الحادي عشر قبل بدء فترة التداول الفعلي في السوق.
 .4.12.1.9تعرض الصفقة على صفحة اإلعالنات في الموقع اإللكتروني الرسمي للبورصة و يجب على كل
من يرغب في دخول المزاد أن يودع لدى وسيطه الدفعة المشار إليها في البند  4من الخطوات
الواردة أعاله .علما بأن دخول الطرف الثالث ال يلغي حق المشتري األول في اإلستمرار في الصفقة
والمزايدة على األوراق المالية محل الصفقة.
 .4.12.1.10تعلن البورصة عن دخول مزايدين من عدمه الساعة العاشرة صباحا من اليوم المحدد للمزاد و ذلك
من خالل اإلعالن على الموقع اإللكتروني الرسمي للبورصة و على شريط التداول .ويجري البيع
لألسهم وفق اإلجراءات المحددة بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  25لسنة  2012بإصدار قانون
الشركات
 .4.12.1.11إذ لم يتقدم في اليوم المقرر للمزاد أي مشتري آخر للمزايدة حتى الساعة العاشرة صباحا فإنه يتم
ترسية المزاد على المشتري االبتدائي واإلعالن عن ذلك في الموقع اإللكتروني الرسمي للبورصة
وشريط التداول.
 .4.12.1.12إن لم يتبقى على فترة المزايدة سوى  15دقيقة دون أن يتقدم أي مشتري آخر بسعر أفضل فإن
الصفقة تتم بين طرفي اإلتفاق (البائع و المشتري).
 .4.12.1.13في حال دخول طرف ثالث أو أكثر في عملية المزاد العلني ،يتم عقد المزاد بشكل معلن في قاعة
رسمية ومعتمدة في البورصة بحيث تتيح الحضور للكافة ولكل طرف مشتري فترة خمسة دقائق
للمزايدة على كل سعر ،فإذا انقضت الفترة المحددة دون أن يتقدم أحد األطراف بالمزايدة يرسى
المزاد على آخر سعر.
 .4.12.1.14عند اإلنتهاء من المزاد العلني ،يتم تنفيذ الصفقة بحضور جميع األطراف الممثلة للبورصة ووكالة
المقاصة والمشتري والبائع والوسطاء ،ويتم تسليم نسخة لكل جهة كما يقوم طرفي الصفقة باإلفصاح
عن الصفقة ونسب الملكية لكال من الهيئة والبورصة خالل يوم العمل التالي للمزاد.
 .4.12.1.15فور إتمام الصفقة ،يتم اإلعالن عن تنفيذها و القيمة اإلجمالية لها في الموقع اإللكتروني الرسمي
للبورصة و على شريط التداول .كما يتم اإلعالن من قبل البورصة عن السعر االبتدائي والسعر
النهائي والبائع والمشتري الفعلي.
 .4.12.2بيع األسهم المحجوزة و التي صدر بها حكم أو قرار قضائي
 .4.12.2.1عند استالم إخطار من الهيئة وفق القرار رقم  ،2016/12تقوم البورصة باإلعالن عن بيع األوراق
المالية من خالل نشر إعالن على لوحة اإلعالنات بالبورصة ،وذلك قبل الموعد المحدد للبيع بعشرة
أيام ،ويستمر اإلعالن يوميا حتى حلول تاريخ البيع.
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 .4.12.2.2يجب على البورصة حضور المزاد الخاص باألوراق المالية المدرجة في البورصة و التي تم إيقاف
تداولها.
 .4.12.2.3تقوم البورصة باإلعالن عن بيع األوراق المالية بلوحة اإلعالنات.
 .4.12.3الصفقات ذات الطبيعة الخاصة (الصفقات المتفق عليها)
 .4.12.3.1تعريف الصفقات ذات الطبيعة الخاصة
الصفقات ذات الطبيعة الخاصة هي الصفقات التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف
مشتري مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقة على ورقة مالية مدرجة في البورصة على سعر
وكمية محددة.
الحاالت التي يسمح في تنفيذها من خالل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة
.4.12.3.2
إذا كان حجم الصفقة يفوق معدالت التداول على الورقة المالية المزمع التنفيذ عليها ويتم
.4.12.3.2.1
قياسها آلخر شهر قبل تاريخ طلب تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة.
اذا كانت الصفقة ذات اغراض محاسبية مع إرفاق كتاب يثبت ذلك من المدقق الخارجي.
.4.12.3.2.2
إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالميا.
.4.12.3.2.3
إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.
.4.12.3.2.4
اي حاالت اخرى تحددها البورصة وتعتمدها الهيئة.
.4.12.3.2.5
 .4.12.3.3الضوابط واالشتراطات األساسية الواجب توافرها لتنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة
أن تكون األوراق المالية مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع.
.4.12.3.3.1
يحدد سعر الورقة المالية بالصفقة على أساس سعر آخر إقفال عند تقديم طلب تنفيذ الصفقة،
.4.12.3.3.2
وأال يزيد سعر الصفقة عن خمس وحدات سعرية ارتفاعا أو انخفاضا.
أال يتم تنفيذ الصفقة إال بعد الحصول على الموافقة من قِبل البورصة.
.4.12.3.3.3
أن تكون الصفقة محصورة بين طرفين فقط (البائع والمشتري) وال يُسمح للتنفيذ ما بين عدة
.4.12.3.3.4
أطراف.
أال تكون الورقة المالية ال ُمراد تداوله موقوف عن التداول.
.4.12.3.3.5
أن يتم تنفيذ الصفقة من خالل وسيط ُمسجل في البورصة.
.4.12.3.3.6
يجب أن تكون نسبة كمية األوراق المالية ال ُمراد تداولها أقل من  %5من رأسمال الشركة
.4.12.3.3.7
ال ُمصدرة لألوراق المالية محل الصفقة.
تُطبق وتُستحق عمولة البيع والشراء بشكل كامل كما هو ُمطبق على الصفقات ذات الطبيعة
.4.12.3.3.8
الخاصة.
تتم التسوية النقدية للصفقة بالكامل وذلك عن طريق نقل ثمن األوراق المالية من حساب
.4.12.3.3.9
المشتري لدى وكالة المقاصة وإيداعها في حساب البائع لدى وكالة المقاصة خالل ُمدة
التسوية النقدية.
 .4.12.3.3.10دفع رسوم تقديم الطلب  50دينار كويتي من خالل إشعار بنكي (من كل طرف من الطرفين
– البائع وال ُمشتري).
 .4.12.3.3.11يُرسل هذا النموذج بعد المصادقة عليه من قبل الوسيطين عبر البريد اإللكتروني على
العنوان المذكور أدناه برفقة ال ُمستندات الالزمة إلتمام الصفقة وال ُمحددة من قِبل البورصة.
 .4.12.3.3.12ال تنطبق أحكام الصفقات ذات الطبيعة الخاصة على حاالت نقل ملكية األوراق المالية
ال ُمستثناة الموضحة بالمادة  4.12.4من هذه القواعد.
 .4.12.3.4اإلعالن عن تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة
تقوم البورصة باإلعالن عن الصفقة وتفاصيلها بعد الموافقة وقبل تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة
.4.12.3.4.1
الخاصة دون ذكر االطراف على الموقع االلكتروني للبورصة.
بعد إتمام تنفيذ صفقة ذات الطبيعة الخاصة يتم اإلعالن عن اجمالي قيمة وكمية الصفقة
.4.12.3.4.2
مضافة إلى إجمالي قيمة وكمية األوراق المالية المنفذة على نفس الورقة المالية بجلسة
التداول الرسمية في شاشة اإلعالنات.
اإلعالن قبل وبعد تنفيذ الصفقة يكون بنفس يوم تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة.
.4.12.3.4.3
كما يتم بعد تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة عرض إجمالي كمية وقيمة الصفقة على
.4.12.3.4.4
نظام التداول.
 .4.12.3.5العدول عن تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة
في حال عدول أحد األطراف عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة يتوجب على الطرف
.4.12.3.5.1
الراغب بالعدول إخطار البورصة بموجب كتاب مقدم من الوسيط من خالل البريد
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.4.12.3.5.2

اإللكتروني في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذ الصفقة أو قبل الموعد
المحدد لتنفيذ الصفقة ،و ذلك بفترة زمنية معقولة.
في حال عدول أحد االطراف عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة بعد اإلعالن عن
الصفقة المزمع تنفيذها تقوم البورصة باإلعالن عن إلغاء تنفيذ الصفقة في شاشة
اإلعالنات.

 .4.12.4نقل الملكية في األحوال المستثناة بموافقة البورصة
يجوز نقل ملكية األوراق المالية المدرجة بموافقة البورصة باالستثناء من قواعد التداول وذلك في الحاالت التالية:
 .4.12.4.1نقل الملكية بناء على تسوية ودية بين الدائن والمدين أو الكفيل المالك للورقة المالية.
 .4.12.4.2نقل الملكية تنفيذا ً التفاقيات إعادة الشراء وفقا ً ألحكام المادة ( )11-8من الكتاب الحادي عشر من
الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة.
 .4.12.4.3نقل ملكية العدد الالزم من أسهم الشركة لضمان عضوية مجلس اإلدارة وفق عقد الشركة المعنية.
 .4.12.4.4نقل الملكية بناء على حكم قضائي واجب النفاذ ،وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر بشأن إحدى الحاالت
التي ال يلزم فيها موافقة البورصة.
 .4.12.4.5نقل الملكية بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية (في إطار طرح الدولة ما تملكه من أوراق مالية
على القطاع الخاص).
 .4.12.4.6حاالت نقل الملكية من الشركاء إلى الشركة والعكس ،وكذلك نقل الملكية بين الشركات التابعة والزميلة.
 .4.12.4.7األوراق المالية الممنوحة لموظفي الشركة تنفيذا ً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.
 .4.12.4.8نقل الملكية بناء على صفقة اندماج أو استحواذ.
 .4.12.4.9أي حاالت أخرى مستثناة من قواعد التداول ترد ضمن قواعد التداول التي تضعها البورصة أو الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية.
 .4.12.4.10نقل ملكية األوراق المالية للمساهمين أو للدائنين في حالة تصفية الشركة المالكة لألسهم.
 .4.12.4.11نقل ملكية األوراق المالية للمشاركين أو الدائنين في حالة تصفية أحد أنظمة االستثمار الجماعي.
 .4.12.4.12نقل ملكية األوراق المالية المملوكة للشركة في شركة أخرى كأرباح عينية.
 .4.12.4.13أي حالة أخرى تراها البورصة بعد موافقة الهيئة.
وفي جميع األحوال السابقة تستوفي البورصة رسوم التداول المعتادة عند الحصول على موافقتها على
نقل الملكية
 .4.12.5نقل الملكية في األحوال المستثناة دون موافقة البورصة
يجوز نقل ملكية األوراق المالية المدرجة عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة دون الحاجة إلى موافقة البورصة في
الحاالت التالية:
 .4.12.5.1نقل الملكية بسبب اإلرث أو الوصية.
 .4.12.5.2نقل الملكية بين األزواج واألقارب حتى الدرجة الثانية.
 .4.12.5.3حاالت نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشئون القصر ،ودمج األسهم للولي أو الوصي.
 .4.12.5.4نقل الملكية من وإلى شركات مرخص لها بإدارة محافظ الغير بغرض اإليداع بمحفظة أو تحويلها منها
متى كان ذلك لذات العميل.
 .4.12.5.5نقل الملكية بناء على حكم قضائي أو أحكام تحكيم واجبة النفاذ بشأن أي من الحاالت السابق ذكرها.
 .4.12.5.6نقل ملكية األوراق المالية العينية المملوكة للشركة في شركة أخرى إلى مساهميها كأرباح.

اإلجراءات المؤسسية (إجراءات الشركات)
.4.13
 .4.13.1ما لم يـشار بخالف اآلتي ،يتعين إجراء كافة عمليات التداول على أساس دورة التقاص.
 .4.13.2ويكون على البورصة ضبط أو تعديل السعر المرجعي لإلجراءات المؤسسية.
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