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 التعريفات .1

السوق  يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اإلجراءات المعاني الموضحة لها في نظام .1.1

ات هـ وفي قائمة المصطلح2/6/1424وتاريخ  30المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك. السوق المستخدمة في قواعد

اني ، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاإلجراءاتلغرض تطبيق أحكام هذه  .1.2

 الموضحة أمام كل منها ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك:

خلة من قبل البيع والشراء المد أوامر بقاء لوقت الحد األدنى :األوامر لبقاءالحد األدنى  -

ألوامر االحد األدنى من حجم بملتزماً  (السوق مفتوحالثانية )جلسة الصانع السوق خالل 

 .والحد األعلى للفارق السعري

 قومالتي سي: الحد األدنى من حجم أوامر البيع والشراء الحد األدنى من حجم األوامر -

 .بإدخالها صانع السوق

التي راء : الحد األعلى للفارق السعري بين أوامر البيع والشالسعريالحد األعلى للفارق  -

 .بإدخالها صانع السوق سيقوم

ل صانع السوق : الحد األدنى للقيمة المتداولة المنفذة من قِبللقيمة المتداولة األدنىالحد  -

 .فيما يخص النسبة من مجموع القيمة المتداولة على الورقة المالية ذات العالقة

 عامةحكام أ .2

، وقلصناعة الس إلى إيضاح اآلثار المترتبة على قبول طلب التسجيل اإلجراءات ههذهدف ت .2.1

 ، والحوافز المخصصةعلى األوراق المالية ات صناعة السوقممارسة نشاط آليةووصف 

 السوق.  لصانعي

ن ميجوز للسوق أن تعفي أي شخص من تطبيق أحكام هذه اإلجراءات بناء على طلب تتلقاه  .2.2

 الشخص أو بمبادرة منها.هذا 

  .وفقاً لقرار اعتمادهاتكون هذه اإلجراءات نافذة  .2.3

 على التسجيل كصانع سوقاآلثار المترتبة على اإلشعار بالموافقة  .3

 سة منالمادة الساد )ز( منالذي تسلم إشعاراً بموجب أحكام الفقرة يجب على مقدم الطلب  .3.1

 -ذات العالقة نشاطاتالممارسة و توقيع اتفاقية صناعة السوق قبل-الئحة صناعة السوق

 :اآلتيب تزاملاال

 مقاصة األوراق المالية مركز وحساب (حيثما ينطبق) إيداعحساب مركز تخصيص   .3.1.1

اب لممارسة نشاط صناعة السوق من خالله وتزويد السوق بمعلومات وبيانات ذلك الحس

 .لهذا الغرض المخصصوفق النموذج 

 السوق.  نشاط صناعة لممارسةالتقنية والفنية واألمنية الالزمة  المتطلباتتهيئة جميع  .3.1.2

لمعايير التي ( من هذه المادة وفق ا3.1.2تعتمد السوق المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية ) .3.2

 .أو تعديلها تحددها. وللسوق وضع إجراءات اعتماد إضافية من حين آلخر
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ة، تنشر من هذه الماد (3.1المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ) عند استيفاء مقدم الطلب .3.3

 المدرجة سجيل مقدم الطلب صانعاً للسوق للورقة الماليةت - على موقعها االلكتروني -السوق 

 محل الطلب.

3.4.  ً  ماليةلاورقة البدء ممارسة نشاط صناعة السوق على بتاريخ مقدم الطلب  تشعر السوق كتابيا

 .العالقةذات المدرجة 

 آلية ممارسة نشاط صناعة السوق  .4

 يباشر صانع السوق نشاطه وفق اآلتي: 

ذات مدرجة المتماثلة في الحجم، بأسعار تنافسية على الورقة المالية  بيع وشراءإدخال أوامر  .4.1

 . فقط (السوق مفتوحالثانية ) جلسةال، من خالل نظام التداول، أثناء العالقة

الحد و األوامرحجم مستوفية لشروط الحد األدنى من و قابلة للتنفيذالمدخلة تكون األوامر  .4.2

اعة اتفاقية صنوذلك حسب ما تحدده  لبقاء األوامروالحد األدنى  لفارق السعرياألعلى ل

 السوق.

عند تنفيذ  بقاء األوامرلمدة ستيفائها اللتأكد من  -بشكل مستمر - البيع والشراءتحديث أوامر  .4.3

 أو عند إلغاء األمر أو انتهاء مدة صالحيته.أي أمر بيع أو شراء 

السوق )الثانية جلسة البنسبة متساوية في الحجم طوال  البيع والشراءالمحافظة على أوامر  .4.4

 المدخلة فيها. (مفتوح

التي  (السوق مفتوح)الثانية جلسة التكون أوامر البيع والشراء المدخلة صالحة حتى نهاية  .4.5

 أدخلت فيها األوامر.

 صناعة السوق حوافز .5

  .المحددة في اتفاقية صناعة السوقمعايير األداء وفق صانع السوق حوافز منح  لسوقل .5.1

 :)حيثما ينطبق( يتم تقييم أداء صانع السوق وفق المعايير اآلتية .5.2

 .لفارق السعريالحد األعلى ل .5.2.1

في سوق  الحد األدنى من حجم األوامرويتم حساب  وامر.األحجم الحد األدنى من  .5.2.2

 :حسب المعادلة اآلتية النقد

 

 

 

 بحيث 

الحد األدنى من حجم األوامر 

 )بالكمية(

 قبل صانعحجم أوامر البيع والشراء لألسهم المدخلة من كمية 

 السوق.

 الحد األدنى من حجم األوامر )بالقيمة(       

 الحد األدنى من حجم األوامر )بالكمية( =   

 متوسط السعر         
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الحد األدنى من حجم األوامر 

 )بالقيمة(

موقع  علىما هو منشور  حسبحجم أوامر البيع والشراء قيمة 

 .اإللكتروني السوق

 خالل فترةسعر الورقة المالية  المدرجة: متوسطالورقة المالية  متوسط السعر

توقيع اتفاقية صناعة تاريخ  من قصىأ كحد   ستة أشهر السابقة

 السوق. 

 

وذلك  الورقة المالية المدرجة حديثاً: سعر اإلدراج للورقة المالية

 .لحين اكتمال ستة أشهر من تاريخ إدراجها

 

 القيمة المتداولة.  .5.2.3

 .لبقاء األوامرالحد األدنى  .5.2.4

تقييم أداء صانع السوق بناءً على معايير خالف  -وبعد إشعار صانع السوق المعني-للسوق وفق تقديرها 

 بشكل كلي أو جزئي. سواءً من هذه المادة ( 5.2ما هو وارد في الفقرة )

 :وذلك وفق اآلتي بتحديد الحوافز وااللتزامات لصانع السوق )حيثما ينطبق(تقوم السوق  .5.3

األوراق المالية  صنيفتيتم لصانع السوق،  وااللتزاماتلغرض تحديد الحوافز  .5.3.1

 :وذلك وفق الفئات اآلتية على السيولة بناءً  بسوق النقد الخاصة

 سيولة عالية جداً. .5.3.1.1

 سيولة عالية. .5.3.1.2

 سيولة متوسطة. .5.3.1.3

 سيولة منخفضة. .5.3.1.4

 .سيولة منخفضة جداً  .5.3.1.5

شتقات كل منتج م يتم تصنيف األوراق المالية الخاصة بسوق المشتقات وذلك بناًء على .5.3.2

 مدرج.

تحدد بناًء  مستويات( من هذه اإلجراءات أربعة 5.3.1في الفقرة ) امشار إليه فئةيكون لكل  .5.4

 .العرض والطلب حجمعلى 

لصانع  اتوااللتزام زجميع تفاصيل معايير تحديد الحواف –من وقت آلخر  – ستنشر السوق .5.5

 موقع السوق اإللكتروني. علىالسوق )حيثما ينطبق( 

 وذلك وفقمن السوق  للورقة المالية ذات العالقةلصانع السوق طلب تقرير أداء مفصل  .5.6

 . لهذا الغرض تحدده الذي النموذج


