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 :االمر المتقابل الضمني  -0

هو العقد الذي ينفذه نظام التداول االلكتروني في السوق عند تطابق سعري البيع والشراء لالوامر 

المدخلة من قبل الوسيط او مخولين الشركة لمستثمرين مختلفين اثناء جلسة التداول وفق 

 :االتية االجراءات 

للشركة التي لم يجر التداول على اسهمها يقبل تنفيذ االمر المتقابل بعد ادخال امر الشراء او  - أ

 .امر البيع ومضي فترة نصف ساعه عليه من دون وجود عرض او طلب من وسيط ثاني 

السعر الواقع بين افضل طلب وافضل ) يتم قبول االمر المتقابل عند تنفيذه باالسعار السائدة  - ب

 ( .رض من قبل وسطاء اخرين ع

تنفذ الشركة العقود المتقابلة لصالح محفظتها او مالكها والعاملين فيها في زمن الجلسة  - ت

اعاله واعالم ( ب)االعتيادي شرط ان يكون ضمن االسعار السائدة المشار اليها في الفقرة 

 .المستثمر بذلك 

نفس الشركة ينفذ بغير االسعار للمستثمرين المشترين من في حال انحفاض اسعار االسهم  - ث

 .السائدة على ان يسبق عرض البيع طلب الشراء بفترة زمنيه التقل عن خمس دقائق 

 :االمر المتقابل المقصود  -6

الذي ينفذه وسيط واحد لمستثمرين مختلفين بيعا وشراء على ( او مجموعه عقود ) هو العقد 

وينفذ االمر المتقابل المقصود ,  06:31 – 06:11ورقه ماليه في زمن الجلسة االضافي من 

 :واوامر الصفقات الكبيرة بين عدة وسطاء وفق االجراءات االتية 

 .وللصفقات الكبيرة بين عده وسطاء عدم وجود محدد لعدد االسهم في االمر المتقابل المقصود - أ

سم تقديم افصاح يتضمن اسم الشركة واسم البائع وعدد االسهم وا( الوسطاء) على الوسيط  - ب

المشتري وعدد االسهم مرفق به تفاويض البيع والشراء وينفذ باخر معدل سعر متحقق او 

بالسعر التاشيري للشركات التي لم يجر التداول على اسهمها بعد اعادتها للتداول او بالقيمة 

 .االسميه للشركات التي ادرجت ولم يجر عليها التداول نهائياً 

 

 



 :التسويه الماليه  -3

االوامر المتقابله والصفقات الكبيرة الى تعليمات التداول عند تنفيذ التسويه يخضع تنفيذ  - أ

 .الماليه 

قبول تنفيذ العقود المتقابله والصفقات الكبيرة على اساس مبادلة اسهم مدرجة باسهم مدرجة  - ب

استثناء في الفقرة . ووفق معدل السعر لذلك اليوم  06:31-06:11اخرى في زمن الجلسة 

 .اعاله ( أ)

 :المستندات المطلوبه من الوسطاء  -4

كتاب افصاح يتضمن معلومات عن اسم الشركة المساهمة وعدد االسهم واسم البائع  -0

 .والمشتري والعنوان 

 .اتفاقية المستثمر والوسيط  -6

 .تفاويض البيع والشراء  -3

بمبدأ تعهد الوسيط المشتري بااللتزام باحكام قانون مكافحة غسل االموال السائد وااللتزام  -4

 .اعرف عميلك 


