
 

    

 
2022اللوائح التنظيمية لهيأة االوراق المالية لسنة   

 2016الوامر املتقابلة والصفقات الكبرية لسنة  ل  الالئحة التنظيمية 
 :  االمر املتقابل الضمني .1

املدخلة من    لألوامر هو العقد الذي ينفذه نظام التداول االلكرتوين يف السوق عند تطابق سعري البيع والرشاء  
 :االتية قبل الوسيط او مخولي الرشكة ملستثمرين مختلفي اثناء جلسة التداول وفق االجراءات 

امر البيع    املتقابل بعد ادخال امر الرشاء او للرشكة التي مل يجر التداول عىل اسهمها يقبل تنفيذ االمر   . أ
 . عليه من دون وجود عرض او طلب من وسيط ثاين   ساعة   فرتة نصف وميض  

 وسطاء اخرين(.عرض من قبل   وأفضلطلب   أفضلالواقع بي   )السعرالسائدة  باألسعاريتم قبول االمر املتقابل عند تنفيذه   . ب
املتقابلة لصالح  ت . ت العقود  الجلسةنفذ الرشكة  او مالكها والعاملي فيها يف زمن  االعتيادي    محفظتها 

 . املستثمر بذلك ضمن االسعار السائدة املشار اليها يف الفقرة )ب( اعاله واعالم   رشط ان يكون
السائدة    فاض اسعار االسهم للمستثمرين املشرتين من نفس الرشكة ينفذ بغري االسعار خ يف حال ان  . ث

 .البيع طلب الرشاء بفرتة زمنيه ال تقل عن خمس دقائق عرض  يسبق    عىل ان 
 

 :املقصوداالمر املتقابل  .2
ورقه ماليه يف    الذي ينفذه وسيط واحد ملستثمرين مختلفي بيعا ورشاء عىل  عقود(مجموعه    )او   هو العقد 

واوامر الصفقات الكبرية بي عدة    وينفذ االمر املتقابل املقصود   ، 12:30  –   12:00 زمن الجلسة االضايف من 
 :االتية وسطاء وفق االجراءات 

 .عدم وجود محدد لعدد االسهم يف االمر املتقابل املقصود وللصفقات الكبرية بي عده وسطاء  . أ
املشرتي وعدد    ( تقديم افصاح يتضمن اسم الرشكة واسم البائع وعدد االسهم واسم)الوسطاءعىل الوسيط   . ب

شريي للرشكات التي  أ بالسعر الت  االسهم مرفق به تفاويض البيع والرشاء وينفذ باخر معدل سعر متحقق او 
للرشكات التي ادرجت ومل يجر عليها    االسمية   مل يجر التداول عىل اسهمها بعد اعادتها للتداول او بالقيمة 

 .نهائياً التداول 
 

 املالية:  التسوية  .3
 .املالية  التسوية التداول عند تنفيذ  لوائحوالصفقات الكبرية اىل   املتقابلة مر يخضع تنفيذ االوا  . أ
اخرى يف زمن    مدرجة باسهم مدرجة   أسهموالصفقات الكبرية عىل اساس مبادلة    املتقابلة قبول تنفيذ العقود   . ب

 .اعاله  ()أ استثناء يف الفقرة اليوم. ووفق معدل السعر لذلك   12:30  – 12:00الجلسة 
 

 :الوسطاء من  املطلوبة املستندات  .4
 .والعنوان واملشرتي  كتاب افصاح يتضمن معلومات عن اسم الرشكة املساهمة وعدد االسهم واسم البائع  .1
 . والوسيطاتفاقية املستثمر  .2
 .والرشاء تفاويض البيع  .3
بااللتزام   .4 النافذقانون مكافحة غسل    بأحكامتعهد الوسيط املشرتي  السائد وااللتزام    األموال ومتويل اإلرهاب 

 .عميلك مببدأ اعرف 
 
 
 


