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 بسم هللا الرحمن الرحيم
م6102الئحة التداول تعديل   

من قانون سوق الخرطوم لألووراق الماليألة  49عمالً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 

، أصألألدر مجلألألا ةدارة سألألوق الخرطألألوم لألألووراق الماليألألة وبموايمألألة سألأللطة  ن ألأليم  2016لسألألنة 

 -أسواق المال الالئحة اآل ية :

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 أسم الالئحة وبدء العمل بها
م  عألديل 0212 سمى هذه الالئحة "الئحألة ال ألداول بسألوق الخرطألوم لألووراق الماليألة لسألنة  (1)

 وقيع عليها .م ويعمل بها من  اريخ ال 0212

 إلغاء
 م .1991 لغى قواعد  داول األوراق المالية لسنة  (0)

 تفسير 
يألألألذ هألألألذه الالئحألألألة ، ومألألألا لألألألم يمألألأل ، السألألألياق معنألألألذ اخألألألر ،  كألألألون للكلمألألألات والعبألألألارات  (3)

والمصألألطلحات الألألواردة ييهألألا ذات المعألألانذ المحألألددة لهألألا يألألذ قألألانون سألألوق الخرطألألوم لألألالوراق 

 ات اآل يـة المعانذ المبينة أمام كل منها على ال والذ:م ، كما  كون للعبار0212المالية للعام 

 م.0212قانون سوق الخرطوم لالوراق المالية للعام   المانون 
 سوق الخرطوم لالوراق المالية.  السوق 
 مجلا ادارة السوق.  المجلا  
 رئيا مجلا ادارة السوق.  الرئيا 
 مدير عام السوق. المدير العام 
 الطبيعذ أو المعنوي. عنذ الشخص   شخص 
 شركة الوساطة المرخص لها الميام بأعمال الوساطة المالية يذ السوق.  الوسيط 
هو المو ف المفو، من قبل شركة الوسألاطة والألذي يوايألل السألوق علألى  الوسيط المع مد 

اع مألاده كمملألألل للشألألركة ل لمألألذ واسألأل الم و وليألل أوامألألر الشألألرا  والبيألألع مألألن 
 وق.العمال  و نفيذها يذ الس

  عنذ ال عامل يذ األوراق المالية بيعا وشرا  بالسوق.  ال داول 
 يمصد به الشخص الطبيعذ أو المعنوي.  العميل 
أمألألر البيألألع أو الشألألرا :  هألألو األمألألر الألألذي يدخلألأله الوسألأليط المع مألألد ةلألألى السألألوق لبيألألع أو لشألألرا   

أوراق ماليألألة مدرجألألة يألألذ السألألوق مألألن خألألالل ن ألألام ال ألألداول ةمألألا لحسألألاب 
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و لحسألألاب أحألألد عمالئألأله )مألألن خألألالل األمألألر الألألذي ي سألأللمه الوسألأليط محف  ألأله أ
ويمبل به من أي من عمالئه( سوا  خطيألا أو ها فيألا أو بألأي وسأليلة أخألر  
ممبولة لد  السوق، ويما لشروط عامألة أو خاصألة معمألول بهألا يألذ السألوق 

 يحددها العميل  
عألدد معألين مألن هو األمر الألذي يفألو، ييأله العميألل وسأليطه لشألرا  أو بيألع  األمر الخاص 

ورقألألة ماليألألة محألألددة ديعألألة واحألألدة بحيألأله ال  مألألل قيم هألألا السألألوقية عألألن المبلألأل  
 الذي يحدده المجلا .

و عنذ أمر أو أوامر الشرا  المدخلة يذ ن ام ال داول وال ألذ يوجألد ممابلهألا  األوامر الم طابمة 
أمألألألر أو أوامألألألر للبيألألألع )أو العكألألألا( لألألألنفا الورقألألألة الماليألألألة وبألألألنفا السألألألعر  

ك األوامر ةلى  نفيذ  لمائذ لعملية أو عمليات  ألداول علألى السألعر و ؤدي  ل
 المحدد لها وذلك خالل جلسة ال داول المس مر يمط .

هألألو مجموعألألة مألألن أوامألألر الشألألرا  وأوامألألر البيألألع لألألد  وسألأليط واحألألد لعمألألال   األمر الم مابل 
مخ لفين لعدد من  األوراق المالية المصدرة من جهة واحدة و  سألاو  ييأله 

 أوامر الشرا  مع أسعار أوامر البيع .أسعار 
هألألألذ شألألألركة المسألألألاهمة العامألألألة ال ألألألذ  ألألألم ةدراو أسألألألهمها يألألألذ السألألألوق ويمألألألا  الشركة المدرجة 

 للضوابط المنصوص عليها يذ المانون .
يمصألألد بهألألا األسألألهم والصألألكوك ومألألا يألألذ حكمهمألألا بمألألا   وايألألل مألألع أحكألألام  األوراق المالية 

 الشريعة اإلسالمية.
السعر الذي ي م اح سابه خألالل مرحلألة )جلسألة( مألا قبألل االي  ألاح و نفألذ  هو سعر االي  اح 

أوامر البيع والشرا  عليه يذ بداية جلسة ال داول المس مر ويألذ حألال عألدم 
 نفيذ صفمات عليه يان سعر أول صفمة ي م  نفيذها خالل ال داول المسأل مر 

 يع بر سعر االي  اح  .
المالية ال ذ يجر   داولها خالل جلسة ال داول علألى هو مجموعة األوراق  ال داول المس مر 

 عدة أسعار وال ذ   م خالل مراحل الجلسة المخ لفة .
هألألو األمألألر الألألذي يدخلألأله الوسألأليط المع مألألد الألألى ن ألألام ال ألألداول لبيألألع او شألألرا   األمر المنفذ 

 أوراق مالية ويؤدي مباشرة الى  نفيذ عملية  داول  لك األوراق المالية .
 نة الفصل يذ منازعات الماعة المكونة ويما ألحكام هذه الالئحة .لج  اللجنة 
 هو ن ام ال داول االلك رونذ المعمول به يذ السوق . ن ام ال داول 
هألألو الميمألألة السألألوقية للورقألألة الماليألألة لليألألوم المعنألألذ والألألذي يألأل م حسألألابه ويألألل  سعر اإلغالق 

 الصيغة ال ذ  مررها السوق .
والحفألأل  المركألألزي ، والمسألألئول عألألن  سألألجيل وحفألأل  هألألو مركألألز اإليألألدا    المركز 

 وةيدا  وةدارة سجالت األوراق المالية .
هألألذ قاعألألة ال ألألداول ال ألألذ يألأل م ييهألألا عمليألألات  ألألداول األوراق الماليألألة يعألألالً أو  الماعة         

  حكماً .
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 الفصل الثاني
 اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية

 توقيت جلســات التــــداول
داول يألألذ السألألوق مألألن خألألالل ن ألألام ال ألألداول اإللك رونألألذ الألألوارد وصألألفه الفنألألذ يألأل م ال ألأل -1 (  1)

 وال شغيلـذ يذ دليل المس خدم ودليل ال شغيل لن ام ال داول اإللك رونذ .
 مألألوم ةدارة السألألوق بألأللبالط الوسألألطا  علألألى الفألألور ةذا حألألده أي  غييألألر  علألألى الجألألدول  -2  

 الزمنذ لجلسات ال داول.
خر أيام وأوقات ال داول يذ السوق ويعلنها قبألل أسألبو  واحألد يحدد المجلا من حين آل-3 

 على األقل من بد  ال طبيل العملذ .
ال يجر  ال ألداول يألذ السألوق يألذ عطألالت نهايألة األسألبو  وكألذلك العطألالت واألعيألاد  -4 

الرسألألمية ويألألذ اخألألر يألألوم عمألألل يألألذ نهايألألة السألألنة الميالديألألة وكألألذلك يألألذ أي وقألألت يألألر  
 يه .المجلا ةيماف ال داول ي

 

 إيقاف التــــداول
يجألألوز ةيمألألاف ال ألألداول بأسألألهم الشألألركة المدرجألألة قبألألل اسألألبو  مألألن  ألألاريخ انعمألألاد اج مألألا   -1  (5)

 الجمعية العمومية العادية/غير العادية للشركة ويذ  اريخ انعماد اج ماعها .
يجألألوز ةيمألألاف ال ألألداول يألألذ حألألال حألألدوه عطألألل ينألألذ يألألذ ن ألألام   ال ألألداول او األجهألألزة  -0 

الموجألألودة لألألد  مكا ألألب الوسألألطا  بالماعألألة و عألألذر ةصألألالحها . ويألأل م  مألألدير حجألألم العطألألل 
ومد   أليره على ال داول بواسطة مدير الماعة الألذي يجألوز لأله  عألوي، وقألت اإليمألاف 

 بزمن ةضايذ بعد ةصالح ذلك العطل .   
 م ايمألألاف ال ألألداول مؤق ألألا بواسألألطة مألألدير الماعألألة يألألذ ورقألألة ماليألألة معينألألة خألألالل جلسألألة يألأل -3 

 ال داول يذ ان  ار االيصاح عن معلومة هامة   علل بالورقة. 
ي م ايماف ال داول مؤق ا يذ ورقة مالية معينة خالل جلسة ال داول يألذ حألال الشألك يألذ  -1 

  العب شركات الوساطة يذ اسعار الورقة المالية.
السلطة أو   ع بر جميع األوراق المالية المدرجة يذ السوق قابلة لل داول ما لم يرد عن (2)

 السوق أي  عليمات   علل بليماف ورقة مالية معينة عن ال داول  
للمدير العام صالحية  مديد أو  خفي، المدة المحددة لجلسة  ال داول يذ حاالت خاصة  (7)

واإلجرا ات الممررة للجلسة  األصلية و ع بر ي رة ال مديد جز ا و طبل خاللها نفا األسا 
 ال ي جزأ من جلسة ال داول .

 

 الشروط الواجب توفرها في الوسيط المعتمد
 يش رط يذ الوسيط المع مد لممارسة اعمال الوساطة يذ السوق مايلذ :  (8)

ً  (أ  باالهلية الكاملة. ان يكون شخص طبيعذ وم م عا
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ر والسأللوك ولألم يسألبل الحكألم عليألة يألذ عموبألة مخلألة بالشألرف ان يكون حسن السألي (ب
 واالمانة.

أن يكألألون حاصألألالً علألألى درجألألة البكألألالريوا او مألألا يعادلهألألا كحألألد ادنألألذ مألألن جامعألألة  (و
 مع رف بها.

ان يج ألألاز بنجألألاح االخ بألألار ال ألألاهيلذ الخألألاص بمبألألول الوسألألطا  المع مألألدين لممارسألألة  (د
 اعمال الوساطة والذي يعده السوق.

 الوسطا  المع مديــنالميـــود علذ  (ه
 -( على الوسطا  المع مدين ال ميد بما يلذ :9)

)أ(  حضور جلسات ال داول وال واجد يذ الماعة وذلك منذ بد  جلسة ال داول المس مر            
 وح ى نهاي ها .

)ب( عدم ال غيب عن أي جلسة من جلسات ال داول ةال بأذن مسبل من مدير الماعة أو            
 من يفوضه .

)و( حضور وسيط مع مد واحد على األقل عن كل شركة يألذ كألل جلسألة مألن جلسألات            
 ال داول .

)د( وضألألع بطاقألألة الوسألألاطة يألألذ موضألألع بألألارز وبشألألكل واضألأل  علألألى مالبألألا مملألألل            
 الوسيط، وال يحل لهم دخول الماعة مطلماً بدونها .

)هألألـ(  هألألور مألألو فذ شألألركات الوسألألاطة بألألالم هر الحسألألن والالئألألل داخألألل الماعألألة ويألألذ            
 مواقع عملهم المخ لفة ، والذي ي ناسب وعملهم يذ هذا المجال .

علألى الن ألام والهألدو  )و( االل زام ببنا  عالقات حميده وحسألنه ييمألا بيألنهم والمحاي ألة            
 و ويير الجو المناسب للعمل ومراعاة  طبيل الموانين واللوائ  وال عليمات النايذة .

( ةذا  أخر الوسيط المع مد والذي يملل الحد األدنى لشركة الوساطة عن موعد اي  اح 12)
جلسة ال داول المس مر دون سبب أو عذر ممبول ، يحل لمدير الماعة أو من ينوب عنه 
حرمان الوسيط من حضور الجلسة بكاملها أو أي جـز  منها حسبما يراه مناسبا ، ويذ حالة 

  كرار ذلك يمكن الن ر يذ سحب رخصة الوساطة منه .

 
 تصنيف الوسطاء المعتمـدين ومسئولياتـهم

ي م  صنيف الوسطا  المع مدين إلغرا،  مليلهم لشركا هم أمام ةدارة السوق وخالل   -1( 11)
 ال داول ةلى الفئ ين ال الي ين :جلسة 
:  وسيط مع مد أول ، ويمع  حت هذا ال صنيف وةطار هذه الفئألة كألل  ) أ (  الفئة األولى         

من المدير العام أو نائب المدير العام أو مدير مك ب الوساطة يألذ 
أي شركة مرخص لها مزاولة أعمال الوساطة يألذ حالألة حصألوله 

 على رخصة الوساطة . 
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)ب(  الفئة اللانية :   وسيط مع مد لانذ ، ويمع  حت هذا ال صنيف وةطار هذه الفئة كألل          
من مو فذ شركات الوسألاطة المرخصألين كوسألطا  مع مألدين وال 

 يندرجون ضمن الفئة األولى 
 مألألن  بطاقألألألة وسألأليط ويمألألألا للشألألروط  واإلجألألألرا ات ال ألألذ  حألألألددها  اللألألوائ  والمواعألألألد  -0

 الصادرة من السوق .
يكألألون الوسألأليط المع مألألد مألألن الشألألركة هألألو الشألألخص المفألألو، بمخاطبألألة المسألألئول عألألن     -3

 الماعة والبحـه معه  يذ كل ما ي صل بشئون ال داول.
 

 النظام داخـل قاعة التــــداول
(  كون لمدير الماعة صالحية المحاي ة على الن ام ومراقبة سلوك الجمهور ألنا  انعماد 10)

ةجرا ات ال داول وال عليمات الصادرة بهذا الخصوص ، وال يحل  جلسة ال داول ، و نفيذ
 ألي وسيط ال دخل يذ صالحية مدير الماعة أو االع را، على قرارا ه.

 
 لجنــة المنازعـــات

( على مدير الماعة عر، المنازعات ال ذ  حده بين الوسطا  يـذ الماعة على لجنة 13)
و شكل اللجنة من أربعة أعضا  على الوجــه  سمى )لجنة الفصل يذ منازعات الماعة( 

 -اآل ذ :
 رئيسا . مدير الماعة               -أ                 
 عضوا وممررا للجنة . مملل لإلدارة المانونية   -ب                
 وسيطين مع مدين ، من غير الوسطا  الم نازعين، يخ ارهما المـدير العام.  -و                

 
 قرارات اللجنة

 صدر اللجنة قرارا ها بأغلبية األعضا  الحاضرين وعلى العضــو صاحب الرأي  (11)
المخالف  دوين أسباب مخالف ه. ويى حالة  ساو  األصوات يرج  الجانب الذي ييه 

 الرئيا .
 

 إجراءات اللجنة
هذه الدعوة  حديد    م الدعوة ةلى اج ماعات اللجنة من قبل رئيسها أو من يكلفه وي م يذ (15)

 زمان ومكان واجندة االج ما  ومــن لم  باشر اإلجرا ات اآل ية:
 موم بلبالط أطراف الشكو  والشهود ومطالب هم بالحضور أمام اللجنة يذ المكان   -أ  

 والزمان المحددين .
 باشر اللجنة  حميما ها واالس ما  ةلى أطراف النـــزا  والشهود واالطال  على   -ب 
 لديا ر والسجالت وسائر البيـــانات الم ويرة ذات الصلة. ا
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 -السباب يدونها  - كون جلسات اللجنة وقرارا ها علنية ةال ةذا رأ  رئيا اللجنة  -و 
 ضرورة ةجرائها سرا .

ي م  دوين وقائع جلسات اللجنة بمحضر  حت ةشراف رئيسها وي م  دوين  اريخ  -د 
ضا  الحاضرين وأطراف الشكو  على أن يوقع عليه انعماد الجلسات ومكانها واألع

 جميع األعضا  .
 ريع اللجنة قرار ها يذ شكل  وصيات حول النزا  يذ مدة أقصاها أسبو ، من  -هـ 

يذ حاالت  – اريخ انعماد الجلسة ، ةلى المدير العام ال خاذ قرار بشأنها أو ةحال ها  
يعة النزا  ومجريات ال روف ةلى المجلا مبينا له ييها طب  -خاصة يمدرها 

 والمالبسات المحيطة بها ال خاذ المرار الالزم بشأنها .
 

 الغـاء العروض والعمليات المنفـذة
يجوز لمدير الماعة ةلغا   العرو، الموجودة على ن ام الشاشة اإللك رونية والعمليات   (12)

والعمليات المنفذة  شكل المنفذة ةذا كانت هذه العرو، المدخلة على الن ام اإللك رونذ 
مخالفة  ل عليمات السوق أو انحرايا حادا عن األسعار العادية المنفذة والسائدة يذ جلسة 

 الماعة .
   

 دخول قـاعـة التــــداول
( ينحصر حل دخول الماعة على مو فذ السوق المسميين و الوسطا  المع مدين ويحدد 17)

بموايمة  -يحل لهم دخول الماعة كما ويسم  المدير العام عدد مو فذ الشركات الذين 
للزوار والضيوف وطالب الجامعات  -خاصة من المدير العام أو من ينوب عنه 
 والمدارا والويود الرسمية دخول قاعة ال داول .

 

 الفصل الثالث
 القيود علي شركات الوساطة

 ما يحظر على الوسيط 
يعلم مسبما أن هناك  نازعا عليها أو ديع  ( يح ر على الوسيط شرا  أو بيع أوراق مالية18)

 قيمة أوراق مالية قبل  نفيذ عملية البيع ويما لل عليمات واألن مة المعمول بها يذ السوق . 
 

 التعامل في أوراق محفظة الوسيط
يجب على الوسيط أن يكون  عامله يذ األوراق المالية الخاصة بمحف  ه عن طريمه  (19)

، من له الحل يذ ةجرا  عمليات ال داول يذ المحف ة من مباشرة. وعليه أن يفو
 منسوبيه المع مدين .
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 تقديم النصح والمشورة للعمالء
ال يجوز للوسيط أو أي من منسوبيه ةبدا  النص  أو  مديم  اس شارة ألي من عمالئه  (02)

ً له بذلك ويكون لديه ةلمام  ا م بهـذه حول ال عامل باألوراق المالية ما لم يكن مرخصا
 األوراق يمكنه من  كوين قناعة كايية  جعله يع مد بسالمة وصحة  وجيها ه .

 

 عدم جواز بيع األوراق المالية بدون وجود رصيد
( يح ر على أي شخص بيع األوراق المالية بدون رصيد وي حمل المسئولية المانونية 01) 

 النا جه عن ذلك .
 

 اجواز رفض األوامر المشكوك في قانونيته
( يحل للوسيط أن يري، أي أمر لعميل ما ةذا  كان يع مد بحسن نية أن هذا األمر مخالفاً 00)

لمانون السوق أو ي نايى مع نزاهة وعدالة ال عامل باألوراق المالية. وعلى الوسيط أن 
يدون على نموذو األمر المخصص لذلك األسباب الموجبة للري، واالح فا  بذلك 

 كما ويجب على الوسيط ةعالم السوق يوراً بحالة الري، وأسبابه .النموذو يذ سجال ه. 
 

 عدم جواز الشراء والبيع الصوري
يح ر على أي وسيط الميام  بعر، أوامر بيع أو شرا  صورية قاصداً بذلك ةيهام  (03)

جمهور الم عاملين بأن هناك سوق نشطا لورقة مالية أو اكلر مما يؤلر بال الذ على 
انخفاضا أوار فاعا . وال يجوز ألي شخص أو مجموعة من األشخاص الميام أسعارها 

بال عامل بسلسلة من العمليات الم  الية يذ األوراق المالية كشرا  أو بيع بهدف  لبيت 
 سعرها بشكل ي عار، مع الموانين واللوائ  والمواعد واألوامر المعمول بها يذ السوق .

 

 طاء عدم جواز التعامل في أسهم الوس
ً لصال  عمالئهم او لصال   (01) اليجوز  عامل الوسطا  مباشرة بأسهم شركا هم شراً  وبيعا

 محاي هم، ولكن يجوز لهم ذلك من خالل وكال  اخرين.
 

 تداول األوراق المالية لصالح الشركاء
اليجوز للوسطا   داول االوراق المالية لحساب الشركا  يذ شركة الوساطة او اعضا   (05)

لا ادار ها او هيئة المديرين بها حسب واقع الحال او لحساب ازواجهم او لحساب مج
اقاربهم الذ الدرجة اللانية ةال من خالل وسيط اخر، كما يسري هذا المنع علذ مو فذ 

 الشركة.
 

 عدم جواز التعامل في أسهم الشركة التي يكون الوسيط عضواً فيها 
ي شركة اذا كان هو او احد مو فيه عضو مجلا اليجوز للوسطا  ال عامل بأسهم ا (02)

ادارة يذ  لك الشركة باس لنا  حاالت بيعة لالسهم ال ذ يم لكها ن يجة عمليات  عهده 
 بال غطية.
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 إستخدام الغش واإلحتيال في التعامل
يح ر على الوسيط ومنسوبيه أن ي عامل باألوراق المالية المدرجة بالسوق باس عمال   (07)

 أساليب الغش واالح يال .
 

 ضرورة اإلفصاح عن طبيعة العالقة بين الوسيط والشركة
( يجوز للوسيط ال عامل بأسهم أي شركة  م ةدراجها بالسوق م ى ما كان هذا الوسيط أو 08)

دارة يذ الشركة الم عامل بأسهمها بشرط أن ي م اإليصاح أحد منسوبيه عضو مجلا ة
الفوري والكامل عن طبيعة العالقة ما بين الوسيط  أو أي من منسوبيه بالشركة ال ذ 

 يجري ال عامل بأسهمها 
 

 الجزاء على المخالفة
ً يمدر بـ 09) ( يفر، علذ الوسيط يذ حالة ار كابه مخالفة ألحكام هذا الفصل جزاً  ماليا

( من الميمة السوقية للورقة المالية المنفذة، علذ ان ال يمل مبل  الجزا  وال يزيد 1%)
عن المبل  الذي  حدده ةدارة السوق وذلك دون أن يكون للوسيط حل الرجو  بهذا 

 الجزا  علذ عمالئه.
 

 الفصل الرابع
 التفويض وأحكامه

( يح ر على شركات الوساطة يذ حالة  عاملها نيابة عن عمالئها ةجرا  أي بيع أو شرا  32)
ما لم  كن مفوضة صراحةً من قبل عمالئها بما يخولها ذلك ال صرف، كما ويح ر 
عليها االطال  على أرصد هم ةال ب فوي، صري  من العميل، على أن ينحصر االطال  

  فوي، لل عامل ييها .    على رصيده يذ األوراق ال ذ من 
 

 شكل التفويض
يجوز  نفيذ عمليات ال داول بموجب   فاوي، أما مك وبألة أو شألفهية            أو   -1 (  31)

بأيألألة وسألأليلة أخألألر  م فألألل عليهألألا بيألألنهم ، علألألى أن يألأل م  حريألألر ال فألألاوي، الحمألألاً ويمألألاً 
العميل مطلمألاً  للنموذو المعد من السوق لهذا الغر، ، ويجوز أن يكون ال فوي، من

 بشرط أن يكون مك وباً ومحدد المدة .
يجب أن يحدد يذ ال فوي، الممدم للوسيط شروط العميل ةن كانت غير مضمنة   -0            

 بالنموذو المعد من قبل السوق وال ذ  يذ حدودها ي صرف الوسيط نيابة عنه .
 

 ما يراعى عند إستالم التفويض
 -اآل ذ : اس المه  فاوي، مك وب من أي من عمالئه مراعاةعلى الوسيط يذ حالة ( 30)

 ال لبت من الهوية الشخصية لذلك العميل وحف  نسخة منها وال أكد من أهلي ه لل عاقد . -أ 
 ال أكد من وضوح أسمه وشهر ه ومحل اإلقامة و سجيل أرقام هوا فه . -ب       
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وكيله المانونذ أن يحضر  أمام الوسيط، وأن على العميل البائع صاحب ال فوي، أو  -و      
يموم بال وقيع أمامه على جميع الولائل المؤيدة لل فوي، وال صرف، بعد اطالعه ويهمه 

 لل فوي، .
 

 التفويض الشفهي والهاتفي
( يجب على الوسيط عند اس المه ل فاوي، شفهية أو ها فية أو بأية وسيلة أخر  غير 33)

 -مراعاة اآل ذ:مك وبة من عمالئه 
ال أكد من أن العميل الم صل كامل األهلية لل عاقد ومن األشخاص المعرويين لديه  -أ 

 ومن أصحاب السمعة الحسنة  
أن يكون الوسيط والما مـن صدق ال زام عميله يذ  نفيذ ال فوي، الذي  مدم به ،  -ب 

 وويل الشروط المبينة ييه  
، الشفهية  والها فية على نماذو  فاوي، مخصصة عليه أن يموم ب سجيل  ال فاوي -و 

لذلك يوايل عليها السوق، ل كون حجة على العميل يذ حالة ةنكارها ، ويفضل أن يكون 
 هنالك ن ام  سجيل صو ذ. 

 
 تنفيذ التفويض

( على الوسيط أن يراعى حل أولوية العمال  و سلسلهم يذ  نفيذ  فاويضا هم أوال بأول  31)
 ، ويكون الوسيط مسئوال عن صحة ذلك .شرا  أو بيعا 

 
 الفصل الخامس
 جلسات التداول
 أنواع الجلسات

( يمارا الوسطا  ال داول من خالل ن ام ال داول اإللك رونذ الذي يحدد أنماط للعمل 35)
 اليومذ على مراحل  شغيلية من  مة كاآل ذ :

 جلسة ما قبل االي  اح .     - أ         
 جلسة االي  اح .     - ب         
 جلسة ال داول المس مر .     - و         
 جلسة اإلغالق .    - د         
 و حدد ةدارة السوق مواعيد جلسات ال داول .        

 
 جلسة ما قبل اإلفتتاح

يعمد السوق كل يوم  داول جلسة ما قبل االي  اح  ن هذ عند اي  اح جلسة ال داول  - 1(  32)
المس مر ، حيه ي م  حميل األوامر غير المنفذة والسارية المفعول من اليوم السابل ةلى 
هذه الجلسة ، كما ويموم الوسطا المع مدون خالل هذه الجلسة )جلسة ما قبل االي  اح( 
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طة  مهيدية ملل ةدخال أو  عديل أو ةلغا  أوامر البيع والشرا  و اس عرا، بممارسة أنش
 البيانات الم احة من خالل ن ام ال داول اإللك رونذ .

يعمل ن ام ال داول اإللك رونذ خالل جلسة ما قبل االي  اح على  ر يب أوامر البيع  - 0        
لويات الم بعة وال يجري أي  داول والشرا  المدخلة واألوامر المائمة حسب قواعد األو

 يذ هذه الجلسة ويموم الن ام حينئذ بحساب سعر االي  اح لووراق الم داولة لكل شركة .
ي م حساب سعر االي  اح بنا اً على عدد من المعايير واألسا أهمها ةمكانية  داول  - 3        

كمية من العرو، لم  نفذ  أكبر كمية ممكنة من األوراق المالية المعروضة مع بما  اقل
 وةحداه أقل  غيير ممكن على سعر اإلغالق ليوم ال داول السابل .

 
 جلسة اإلفتتاح

عند جلسة االي  اح ي م  نفيذ أوامر البيع والشرا  على سعر االي  اح يذ الحاالت  - 1( 37)
. والشرا المحددة يذ أوامر البيع  ال ذ يكون ييها هذا السعر أيضل من أو مساو لوسعار

وي م  حويل األوامر غير المنفذة والكميات الم بمية، من األوامر المنفذة جزئيا، ةلى جلسة 
 ال داول المس مر 

األوامر المدخلة وال ذ لم ي م  داولها بالكامل خالل مرحلة االي  اح، ي م  ر يبها يذ  - 0       
وامر المرحلة من يوم سابل جدول األولويات بنا ا على وقت ةدخالها ةلى الن ام . واأل

  أخذ أولوية على األوامر المدخلة خالل مرحلة ما قبل االي  اح .
 

 جلسة التداول المستمر
(  ي م يذ جلسة ال داول المس مر  نفيذ عمليات شرا  وبيع األوراق المدرجة يذ السوق ، 38)

فمات ال داول ويذ هذه الجلسة يس طيع الوسيط ةدخال أوامر البيع والشرا  وة مام ص
ةلك رونيا ةذا  طابمت األسعار . ويس طيع الوسيط أيضا  عديل أو ةلغا  أية أوامر لم  نفذ 

 أو نفذت بشكل جزئذ .
 

 جلسة اإلغالق
( يس مر  شغيل ن ام ال داول اإللك رونذ بعد ان ها  جلسة ال داول لمدة يحددها المدير العام 39)

البيانات والمعلومات وةجرا  االس فسارات  وذلك إل احة المجال للوكال  الس عرا،
وطباعة ال مارير الالزمة وال يس طيع الوسيط يذ هذه المرحلة  عديل أوامر أو ةدخال 

 أوامر جديدة لدي ر السوق ولكن يس طيع ذلك من خالل دي ره .
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 الفصل السادس
 أوامر البيع والشراء

 ما يجب على الوسيط قبل عرض أوامره 
أن ي صرف الوسيط ، يذ عرضه ألوامر الشرا  أو البيع نيابة عـن عمالئه، ويماً يجب  ( 12)

 للشروط المحددة ال ذ  م اس المها من العمال  .
 

 فتح حساب بالمركز
على الوسيط أن يموم بف   حساب ا جار لصال  العميل  وال أكد من أن العميل لديه  - 1(  11)

 حساب يذ المركز.  
أن يسعى الوسيط يذ  نفيذ أوامر الشرا  أو البيع لصال  عميله أليضل  يجب  - 0         

 األسعار الممكنة لح ة  نفيذ األمر الوارد يذ  فوي، عميله .
 

 توقيع العميل في التفاويض
( يع بر  وقيع العميل الكامل األهلية المانونية على ال فوي، ، الصادر منه للوسيط، ةقرارا 10)

من معلومات وبيانات ،وعلى الوسيط أن ي صرف يذ حدود منه بصحة ما جا  به 
 شروط هذا ال فوي، .

 
 ضرورة إخطار العميل بما تم تنفيذه من أوامر

( على الوسيط أن يعلم عمالئه يوراً ييما ةذا  م  نفيذ  فاوي، الشرا  والبيع ، أو لم ي م   13)
  نفيذها مع  ةبدا   األسباب ال ذ حالت دون ذلك .

 
 ظ  بالتفاويضاإلحتفا

( يجب على الوسيط أن يح ف  ب فاوي، عمالئه حسب  سلسلها الزمنذ ومصنفة حسب 11)
 العمال  وابرازها لمو فذ السلطة والسوق م ى ما طلب منه ذلك .

 
 ما يتم بعد تنفيذ العروض

 يجب على العميل المش ري، عند  نفيذ الوسيط لعملية الشرا ، أن يموم ب سديد قيمة  -( أ 15)
األوراق المش راه والعموالت والدمغة الممررة لهذا الوسيط وذلك ويما للوائ  المماصة 

 وال سوية المعمول بها يذ السوق وقت  نفيذ هذه العملية 
يجب على العميل البائع عند  نفيذ وسيطه لعملية البيع أن يموم ب سديد قيمة  -ب        

العموالت لهذا الوسيط وقب، قيمة األوراق المباعة منه وذلك ويما للوائ  المماصة 
 وال سوية المعمول بها يذ السوق وقت  نفيذ هذه العملية . 
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، يحل للوسيط، عند شرائه أوراق مالية  ألي من ما لم ي م اإل فاق على خالف ذلك  -و         
عمالئه ، بيع   لك األوراق خالل مدة ممدارها لاللين يوما من  اريخ شرائها ةذا  خلف 

 خالل ي رة المماصة وال سوية المنصوص عليها قانونا .العميل عن سداد قيم ها 
 

 عدم جواز المطالبة باألضرار
الوسيط للمطالبة بأي ضرر ، م ى ما كان  صرف الوسيط ( ال يحل للعميل الرجو  على 12)

 يذ حدود ال فوي، المعطى له من قبل ذلك العميل .
 

 إفتراض صحة شروط التفويض
(  ع بر جميع الشروط المحددة والواردة يذ  فوي، الشرا  او البيع ملزمة للعميل كما 17)

 عه وال وقيع عليها.و ع بر جميع المعلومات الواردة يذ ال فوي، صحيحة و م اطال
 

 الفصل السابع
 أولوية األوامر
 أولوية العروض

 (  حدد العوامل ال الية األولوية يذ ال سلسل وهذ :18)
 السعر . (أ
 مصدر األمر . (ب
 وقت اإلدخال . (و
 العوامل العشوائية . (د

 
 تحديد السعر لألولوية

لى الن ام ةما أن يكـون ( يحدد السعر  ر يب األولوية يذ  نفيذ األمر ، والسعر المـدخل ع19)
( . و كون األولوية Market Order( أو حسب سعر السوق )Limit Orderمحددا )

 -يذ ال سلسل حسب األسعار وويماً للمواعد واإلجرا ات ال الية :
 عن  ر يب األولوية ألوامر البيعأولوية أوامر الشرا   أ ذ منفصلة ومس ملة  ماما     (أ
 أمر الشرا  األعلى سعرا يمن  األولوية على األمر األدنى سعرا  (ب
 أمر البيع األدنى سعرا يمن  األولوية على األمر األعلى سعرا . (و
 (  أخذ األولوية على سلم ال نفيذ Best  Priceةن أيضل األسعار) (د
عنألألد ةدخألألال أمألألر لل نفيألألذ خألألالل مرحلألألة ال ألألداول المسألأل مر بسألألعر السألألوق و صألألادف  (ه

أو أوامر م طابمة معأله ، يلنأله ينفألذ حسألب السألعر السألائد يألذ السألوق لح ألة وجود أمر 
اإلدخال. أما ةذا لم   وير أوامر م طابمألة معأله لل نفيألذ ، يأللن الن ألام يمألوم ب حديألد سألعر 
األمر حسب األوامر الم سلسلة والم ويرة على جدول األولويألات علألى شاشألة ال ألداول 

 وامر الم شابهة معه على الشاشة . اإللك رونذ ويأخذ دوره بال سلسل ضمن األ
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 ولوية عرض العميل على محفظة الوسيط
 عطى األولوية لومر الصادر لصال  العميل على األمر الصادر لصال  محف ة وسيط   ( 52)

ً للمواعد واإلجرا ات  هذا العميل أو منسوبيه بنفا السعر وبنفا الشروط وذلك ويما
 -ال الية :

م  حديألألد مصألألدرها مألألن حيألأله أنهألألا  خألألص عميألألـل خألألارجذ أو امألألر يألأل عنألألد ةدخألألال األو (أ
 خاصة بمحف ة الوسيط .

ةدخألألال  عنألألد  سألألاوي األوامألألر مألألن حيألأله السألألعر والمصألألدر ، يألأل م اللجألألو  ةلألألى وقألألت (ب
 األوامر .

 
 أولوية إدخال األوامر

( يأ ى وقت ةدخال األوامر الحماً ألولوية السعر والمصدر يذ  حديد األولوية يذ ال سلسل 51)
 جدول األولويات وذلك ويماً للمواعد واإلجرا ات ال الية :يذ 
 لد  ةدخال األمر على الن ام ي م  حديد وقت و اريخ ةدخاله . (أ
يع بر وقت ةدخال األمر ةلى الن ألام اإللك رونألذ هألو الوقألت الألذي يع مألد يألذ  حديألد  (ب

 األولوية 
الن ألام يأل م يذ حالة  ساوي السعر والمصدر ووقألت اإلدخألال ألكلألر مألن أمألر علألى  (و

 اللجو  ةلى العامل العشوائذ ل ر يب األوامر .
ةن األوامر المرحلة مألن اليألوم السألابل يأل م ةدخالهألا اليألا ةلألى جلسألة مألا قبألل االي  ألاح  (د

حيه   ساو  مع األوامر الجديدة ال ذ ي م ةدخالهألا الحمألاً يألذ مرحلألة مألا قبألل االي  ألاح 
جلسة ما قبل االي  اح( . ويذ حألال  من ناحية وقت اإلدخال )ال ي م  ر يب األوامر يذ

 عدم  نفيذها يذ مرحلة االي  اح  ن مل ةلى مرحلة ال داول المس مر .
ةن األوامر المرحلألة مألن اليألوم السألابل  ح ألل مراكألز م مدمألة يألذ جألدول األولويألات  (ه

على األوامر ال ذ ي م ةدخالها لل داول الحمألاً خألالل مرحلألة ال ألداول المسأل مر يألذ حألال 
 ما بينها من حيه السعر ومصدر األمر )أولوية وقت اإلدخال( .ال ساوي يي

ةن  غيير أي معلومات على األمر المدخل علألى الن ألام يألؤدي ةلألى  غييألر يألذ وقألت  (و
ةدخاله على الن ام مما يؤدي ةلألى  غييألر يألذ  ر يبهألا علألى جألدول األولويألات باسأل لنا  

 نمص الكمية و عديل مدة صالحية األمر .
مألألن األمألألر المألألدخل علألألى الن ألألام يحألأل ف  الجألألز  البألألاقذ منألأله  يألألذ حألألال  نفيألألذ جألألز  (ز

 بأولوي ه على سلم جدول األولويات .
 

 أولوية العامل العشوائي
( يس خدم العامل العشوائذ كأسلوب أخير يذ ال وزيع العادل على األوامر الم شابهة  من 50)

 - الية :حيه السعر والمصدر ووقت اإلدخال وذلك ويماً للمواعد واإلجرا ات ال
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يعكألألا العامألألل العشألألوائذ قألألدرة الن ألألام علألألى ةعطألألا  رقألألم م سلسألألل عشألألوائذ لووامألألر  (أ
الم شابهة وال ذ   وير لهألا نفألا الشألروط ، وهألذا الألرقم غيألر مفصأل  عنأله لمسأل خدمذ 

 الن ام وال ي هر للعيان بل يح ف  به الن ام لذا ه
اإلدخألال  يذ حال وصول أمرين يألذ نفألا الوقألت يمألوم الن ألام بحسألاب الفألارق يألذ (ب

 بحيه ي م من  كل أمر األولوية رقما عشوائيا .
يور ةدخال األمر ةلألى الن ألام يعطألى رقمألا عشألوائيا لمألرة واحألدة ويحفأل  طيلألة مألدة  (و

سألألريان األمألألر وذلألألك السألأل خدامه ةذا لـألألـزم األمألألر ، ويألألذ حألألال ةحألألداه أي  غييألألر علألألى 
 أولوية األمر يلنه يعطى رقما عشوائيا جديدا .

 
 الفصل الثامن

 إجراءات التداول اإللكتروني
 ضرورة التداول داخل نظام التداول اإللكتروني

( مع مراعاة أحكام المانون يمع باطالً أي  داول لووراق المالية يمع خارو ن ام ال داول 53)
 اإللك رونذ . 

 
 أساسيات التداول

سط سعر االوامر ( ةن األوامر المطلوب  نفيذها بسعر السوق يبدأ  نفيذها على أساا م و51)
ال ذ  م  نفيذها لم يبدأ بعد ذلك  نفيذها على مس ويات أخر  من أسعار مماربة لسعر 

 السوق وبفروقات بسيطة ي م  حديدها من قبل الن ام.
 

 التداول عن طريق المزاد
  م المزايدة على عرو، أوامر البيع والشرا  زيادة او نمصانا ويماً القل وحدة نمدية (  55)

 سائدة، علذ ان ال   جاوز النسبة ال ذ  حددها ادارة السوق.
 

 أنواع األوامر
 يذ كل عملية  داول هناك نوعين من األوامر :   - 1(   52)

 ( :Passiveأ(   األمر المسالم )                 
وهألألو األمألألر المطلألألوب أو المعألألرو، علألألى مسألأل و  معألألين مألألن األسألألعار 

 نفا السعر لي م ال طابل معه .بان  ار ورود أمر ممابل على 
 ( :Aggressiveالنشط )  ب(                 

وهألألألو األمألألألر الألألألذي يمألألألوم بالبحألألأله عألألألن األوامألألألر المسألألألالمة  المطلوبألألألة أو 
 المعروضة كذ ي طابل معها وي م ال نفيذ دون االن  ار
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 كيفية إدخال األوامر
ن ام ال داول اإللك رونذ يجب على الوسيط المع مد أن يدخل أوامر عمالئه  ةلى (  57)

بالـدور وحسب ال سلسل الزمنذ الذي وردت ييه هذه األوامر . ويذ حالة اس الم أمر من 
عميل ألنا  انعماد جلسة ال داول يعليه ةدخال هذا األمر ةلى ن ام ال داول اإللك رونذ ويل 

  ر يب أولوية  نفيذها .
 

 مدة صالحية األوامر
 -المدخلة على ن ام ال داول اإللك رونذ على النحو ال الذ :  كون صالحية األوامر(  58)

 صال  لمدة يوم واحد يمط . أ(              
 ةذا لم يحدد  اريخ يكون األمر صال  لحين اإللغا  . ب(           
 صال  ل اريخ معين . و(           

 
 جواز إلغاء األوامر

ن ام ال داول  يذ( يمكن للوسيط المع مد ةلغا  أي من األوامر ال ذ سبل وأن أدخلها 59)
 اإللك رونذ بشرط أن  كون هذه األوامر غير منفذة أو منفذة جزئيا .

 

 عدم جواز إلغاء بعض المعلومات في األمر
األمر )بيع / ال يجـوز  عـديل المعلومات ال الية من األمر وهذ : رمز ال داول : ونو  ( 22)

شرا ( . ويذ حال الرغبة يذ  عديل هذه المعلومات ، يجب ةلغا  األمر ومن لم ةعادة 
 ةدخاله بالشكل الصحي  .

 
 الفصل التاسع

 إجراءات وقواعد تنفيذ أنواع األوامر األخرى
 (Odd Lot Orderإجراءات تنفيذ األوامر غير العادية )

يلنه يأخذ شرط  داول الكمية كاملة ، وعليه ال يجوز  عند ةدخــال األمر غير العادي ( 1( 21)
  داول األمر غير العادي على مراحل 

 اقيألأل م نشألألـر معلومألألات ال ألألداول لووامألألر غيألألر العاديألألة دون ال ألألألير علألألى سألألعر األور (  0
 المالية الشركة و المؤشر العام أو المطاعذ 

بشألكل الألذ يألذ حألال وجألود  ي م  داول األوامر غير العادية يألذ الشاشألة الخاصألة بهألا (3
  وايل يذ الكمية والسعر .

ال يجوز للوسأليط المع مألد أن يعألر، أوامألر غيألر عاديألة علألى مراحألل لعميألل واحألد  (  1
 .ولورقة مالية معينة  ساوي يذ مجموعها وحدة ال داول
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 إجراء تنفيذ األوامر الخاصة
 يش رط يذ قبول األمر الخاص أن يش مل على الشروط اآل ية :(  20)

أن يكألألون مالألألك الورقألألة الماليألألألة شألألخص واحألألد بمفألألألرده أو مملوكألألة لشألألخص واحألألألد  أ(   
 وزوج ه و/أو أصوله و/أو يروعه أو مؤسس ه ال جارية الفردية . 

ب( أن   م عمليـة  نفيـذ األمألر الخألاص شألرا  وبيعألا ديعألة واحألدة دون  جزئألة وبال ألالذ ال   
 شرط واردا يذ  فوي، األمر الخاص يجوز  داوله على مراحل ، وعلى أن  يكون هذا ال

 و( يجب أال يمل األمر الخاص عن المبل  الذي يحدده السوق .  
 د( ال يخضع األمر الخاص ةلى سمف  ذبذب األسعار المعمول به يذ األوامر العادية .  
 سلم نسخة من  فوي، األمر الخاص ةلى مدير الماعة أو مألن ينألوب عنأله   وذلألك قبألل  ه(  

 مر الخاص ةلى ن ام ال داول اإللك رونذ يذ الماعة .ةدخال األ
أن يكون  فوي، األمألر الخألاص  فويضألا خطيألاً ، وموقعألاً مألن طألرف العميألل صألاحب  و(  

العالقألألة أو مألألن ينألألوب عنألأله بموجألألب وكالألألة شألألرعية كمألألا يألأل م قبألألول ال فألألاوي، الشألألفهية أو 
ديم ال فوي، الخطألى الموقألع الها فية المبل  بها الوسيط ألنا  جلسة ال داول، على أن ي م  م

 من قبل العميل ةلى مدير الماعة قبل نهاية يوم العمل ال الذ ل نفيذ األمر .
ز( ي م عر، األمألر الخألاص خألالل جلسألة ال ألداول المسأل مر يمألط وال يجألوز عرضأله يألذ   

 جلسة ما قبل االي  اح .
( 5ح( يبمى األمر الخاص المعرو، لل داول على شاشة ن ام ال ألداول اإللك رونألذ مألدة )  

دقألائل قبألل أن يأل م  نفيألذه مألن قبألل أي وسألأليط اخألر وال يحألل للوسأليط العألار، سألحب هألألذا 
 األمر ةال بعد ان ها  المدة المحددة .  

خاص ط( األمألألألر الممابألألألل لومألألألر الخألألألاص ال يشألألأل رط أن يكألألألون مملوكألألألاً لشألألألخص أو ألشألألأل  
  جمعهم درجة قرابة .

أن سحب األمر الخاص من الن ام اإللك رونذ يفضذ  ةلى سحب األمألر الممابألل معأله  ي(  
وذلك الر باط بما  األمر الممابل ببما  األمألر الخألاص وجألودا وعألدما ، كمألا ويع بألر األمألر 

 الممابل الغياً يذ حالة  نفيذ األمر الخاص .
ك( يجب على الوسيط المع مد عر، األمر الخاص علألى ن ألام ال ألداول اإللك رونألذ بعألد   

( دقألألائل  مألألن بدايألألة جلسألألة ال ألألداول وال يجألألوز ةدخالألأله خألألالل الألألدقائل الخمألألا 5مألألرور )
 األخيرة من موعد ان ها  الجلسة .  

 
 الفصل العاشر

 إجراءات وقواعد تنفيذ األوامر المتقابلة
 تقابلةشروط تنفيذ األوامر الم

 -(  ي م  نفيذ األوامر الم مابلة ويماً للشروط واإلجرا ات ال الية :23)
أ( يعر، األمر الم مابل لل نفيذ وذلك من طرف وسيط واحد يمألط يكألون ييأله هألذا الوسأليط   

 بائعاً ومش رياً يذ نفا الوقت ولعميلين مخ لفين ولنفا الكمية والسعر .



 
 

17 
 

م مابألألل مألألن خألألالل حركألألة ةدخألألال واحألألدة   حيألأله  أخألألذ ب( ي ألألـم ةدخألألـال معلومألألات األمألألر ال  
 حركة ةدخال عرو، بيع م طابمة مع عرو،  شرا  على سعر م طابل.

و( عند ةدخألال األمألر الم مابألل يمألوم الن ألام ب ألأخير  نفيألذ صألفمة ال ألداول لمألدة معينألة بنألا ا   
 علألألى  عليمألألات السألألوق ويسألأل طيع الوسألألطا  اآلخألألرون  نفيألألذ أي جانألألب مألألن جوانألألب األمألألر

 الم مابل بدون  أخير .
د( ال يجوز للوسطا  المع مدين المزايدة على األمر الم مابل واسأل بداله بألأمر اخألر ، حيأله   

    ي وجب عليهم ال عامل معه مباشرة أما مش رين أو بائعين . 
ه( عند  نفيذ أي جانب من جوانب األمر الم مابألل بالكامألل يي ر ألب علألى ذلألك ةزالألة شألرط   

الجانب غير المنفذ ، أما يذ حال  نفيذ جزئذ ألحد طريذ األمر الم مابألل يأللن ال أخير عن 
شرط ال أخير يبمى قائماً لحين  نفيذ الجز  الم بمذ من األمر ويسألر  هألذا البنألد يمألط علألى 

 األوامر العادية .
 و( ال يجوز سحب األوامر الم مابلة .  
واألمألر غيألر العألادي الألذي يم ضألذ ز(  س لنى من ال نفيألذ الجزئألذ حألاالت األمألر الخألاص   

 ال نفيذ الكامل ودون  جزئة .
ح( يجب علذ الوسطا  المع مدين االخرين يذ شرائهم و/او بيعهم من االوامر الم مابلة   

عن السعر المنفذ به االمر   %1مرهم بسعر يزيد الصال  محاي هم مراعاة  نفيذ او
 المنفذ به االمر الم مابل يذ حالة البيع.عن السعر  %1الم مابل يذ حالة الشرا  ويمل 

 

 الفصل الحادي عشر

 أحكام وأصول تحويل ملكية األوراق المالية

 المستثناة من التداول داخل القاعة

 إجراءات عمليات التحويل اإلرثي

يش رط يـذ معامالت ال حويل اإلرلذ الممدمة من أصحابها مباشرة أو من ينوب عنهم (  21)
  كون مريمة معها الولائل والمس ندات ال الية :بشكل رسمذ أن 

شهادة ةلبات ملكية حديلة  اإلصدار ،  لبت حل ملكية الموره لووراق المالية   -أ  
 المراد نمل ملكي ها .  

 ما يلبت بان االوراق المالية غير مرهونة او محجوزة .  -ب  
 المخ صة .شهادة اعالم شرعذ اصلية صادرة من الجهة الرسمية    -و  
ً )رقم وطنذ ،جواز سفر،   -د    وليمة البات شخصية سارية المفعول مع رف بها قانونا

 بطاقة شخصية او رخصة قيادة( اللبات شخصية أي من أيراد الورلة.
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 كيفية نقل ملكية األوراق المالية للورثة 
 لشهادة االعالم الشرعذ.  ي م  ن يم عملية نمل ملكية األوراق المالية ةلى الورلة ويما   -أ(  25)

 وز  األوراق المالية الخاصة بالموره على ورل ه حسب األنصبة الشرعية  -ب        
 الواردة يذ شهادة االعالم  الشرعذ .

يذ حالة وجود كسور لووراق المالية ي م  صحيحها بنا  على  نازل أحد الورلة  -و   
 زم إلجرا  هذا ال صحي  .الحاضرين لعملية ال وزيع ،عن ذلك الجز  الال

يوقع الشخص الم نازل على ةقرار منه بذلك أمام المو ف المسؤول والمخ ص عن  -د  
 عملية ال حويل اإلرلذ. 

 

 العمولة المقررة على التحويل اإلرثي
بنسبة  حددها ادارة السوق  ايس ويذ السوق من الورلة العمولة الممررة يذ لوائحه  -أ (  22)

من الميمة السوقية لووراق المالية ال ذ الت ةلى الورلة و ؤخذ من طرف واحد يمط 
 )الورلة( .

يجب أال  مل العمولة الممبوضة لصال  السوق يذ جميع الحاالت عن )واحد جنية  -ب    
 ال داول داخل الماعة .سودانذ( وذلك لما  ةجرا  عمليات ال حويل االرلذ  المس لنى من 

 رسوم الدمغة الممررة وذلك لصال  الخزينة العامة . -و   
 

 اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات التحويل اإلرثي
 يجـب على المـو ف المسـؤول عـن عمليات ال حويل اإلرلذ يذ السوق الميام بما يلذ :( 27)

لممدمة ةليه ويذ ضو  صح ها أن ي حمل من صحة وسالمة الولائل والمس ندات ا أ( 
 حصة كل وريه يذ عمد  حويل مس مل وسالم ها يموم المو ف المخ ص ب فري  و لبيت 

خ م العمد بما يشير أنه  حويل ارلذ ممهور أيضا ب وقيع المو ف المباشر الذي له  ب( 
بالسوق صالحية ال وقيع على ذلك ويخ م العمد بخا م السوق ويع مد من اإلدارة المانونية 

 ومن لم  وقيع المدير العام أو من يفوضه خطيا بذلك.
 سجل العمليات االرلية بعد ة مام كاية ةجرا ا ها يذ سجل خاص يسمى سجل  و( 

 عمليات ال حويل االرلذ .
 

 تسليم عقود التحويل اإلرثي إلى أصحاب المصلحة
لضرورية حولها ، ةلى  سلم عمود ال حويل االرلية بعد اس كمال جميع اإلجرا ات ا(  28)

أصحاب العالقة المباشرة أو ةلى وسيطهم المانونذ ليموم بلرسال العمود االرلية  ةلى 
، لكي هـم بذلكمركز االيدا  والحف  المركزي ل سجيلها بأسما  الورلة واس الم ما يلبت م

 ةما من واقع ةشعارات  حويل أو شهادات ملكية األوراق المالية .
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 مستندات الصادرة من الخارجضرورة توثيق ال

يجب أن  كون أي ولائل أو مس ندات صادرة من خارو السودان مولمة  ـ حسب (  29)
َ  عليها بخا م سفارة  ً األصول ـ من قبل وزارة خارجيـة الدولة الصادرة منها ومصدقا
 .السودان ب لك الدولة المع مدة من وزارة الخارجية السودانية )ةن وجدت( ومولماً منها 

 

 إجراءات عمليات التحويالت العائلية
 فيما بين األصول و الفروع

 العائليةالعائلذ شروط المعامالت 
يش رط يذ معامالت ال حويل والممدمة للسوق من أصحابها المباشرين أو من ينوب ( 72)

 -عنهم بشكل رسمذ أن  كون مشفوعة بالولائل والمس ندات الضرورية اآل ية:
األوراق المالية األصلية أو أية وليمة صادرة عن   مركز االيدا  وذلك شهادة ملكية  أ( 

قبل شهر على األكلر من  اريخ حضور أصحاب العالقة للسوق  لبت حل ملكية المحيل 
لووراق المالية ال ذ ينوي نمل ملكي ها و حويلها ةلى اصله أو يرعه وال ذ  نحصر و  م 

 لى االبن و/أو ابن االبن وبالعكا .ييما بين األب ةلى االبن و/أو األم ة
الهوية الشخصية المع مدة اللبات شخصية كل من المحيل والمحال له أو شهادة  ب( 

 الميالد إللبات درجة المرابة بين األخوة غير األشما  .
عمليات ال حويل العائلية ال ذ   م بين الزوو والزوجة أو بالعكا  نطبل عليها نفا  و( 

 دت يذ الفمرة )أ( من هذه المادة مع ةبراز قسيمة الزواو . الشروط ال ذ ور
 

 عمولة التحويالت العائلية
 ذ ال عاقد  س ويذ السوق العمولة ال ذ يحددها المجلا وذلك من كل طرف من طري أ((  71)

يجب  أال   مل العمولة الممبوضة لصال  السوق يذ جميع الحاالت عن ) واحد جنيه  ب( 
لما  ةجرا  عمليات ال حويل العائلذ  )أصول ويرو ( المس لناة من سودانذ( وذلك 

 ال داول داخل الماعة .
 رسوم الدمغة الممررة وذلك لصال  الخزينة العامة . و( 

 
 اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات التحويل العائلي

  ذ :يجب على مو ف السوق المسئول عن عمليات ال حويل العائلذ الميام باآل(  70)
أن ي حمل من صحة وسالمة الولائل والمس ندات الممدمة ةليه ويذ ضو  سالم ها  أ(   

 يموم ب حريرعمد ال حويل وذلك حسب األصول المرعية .
ال أكد من  وقيع عمد ال حويل من طرف الشخص أو األشخاص  أصحاب العالقة أو  ب(  

 وكالئهم الشرعيين .
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الذي قام بلعداده ويع مد من اإلدارة المانونية بالسوق  وقيع العمد بواسطة المو ف  و(  
 ومن لم  وقيع المدير العام أو من يفوضه خطيا بذلك .

 خ م العمد و وقيعه بما يشير الذ ةن ال حويل هو  حويل عائلذ )أصول ، يرو ( . د(   
  سجيل العمد يذ سجل خاص يسمى سجل عمليات ال حويل العائلذ )أصول ، يرو (  ه(   

 
 تسليم عقود التحويل العائلي إلى أصحاب المصلحة

 سلم عمود ال حويل العائلذ بعد اس كمال جميع ةجرا ا ها ةلى أصحاب العالقة مباشرة (   73)
أو الوسيط المانونذ ليموموا بلرسالها ةلى مركز االيدا  والحف  المركزي ل سجيلها 

 ملكي هم.بأسما  المحال ةليهم الجدد واس الم ما يلبت 
 

 إجراءات عمليات التحويالت العائلية 
 )األقارب لغاية إلى الدرجة الثالثة(

 شروط معامالت األقارب
يش رط يذ معامالت  حويل األقارب ح ى الدرجة اللاللة والممدمة للسوق من أصحابها ( 71)

ومة بالولائل والمس ندات المباشرين أو من ينوب عنهم بشكل رسمذ أن  كون مدع
 :اليةال 
شهادة ملكية األوراق المالية أو أية وليمة صادرة من   مركز االيألدا  قبألل  أ(    

شهر على األكلر من  اريخ حضور أصحاب العالقة للسوق  لبألت حألل ملكيألة 
المحيل لووراق المالية ال ذ ينوي  حويل ملكي ها ةلألى األقألارب لغايألة الدرجألة 

 رب المبينين أدناه :اللاللة وال ذ  نحصر و  م ييما بين األقا
 األشما  والشميمات . أوالً :     
 االخوة  واألخوات . لانياً :     
 األعمام والعمات ةلى أبنا  وبنات األخ وبالعكا . لاللاً :     
 األخوال والخاالت ةلى أبنا  وبنات األخت وبالعكا. رابعاً :     
المع مدة اللبات شخصية ب( رقم وطنذ ،جواز السفر أو الهوية الشخصية      

 كل من المحيل والمحال له .
 و( ما يفيد بأن األوراق المالية غير مرهونة أو محجوزة .     

 
 عمولة تحويالت األقارب

 ي ماضى السوق العمولة ال ذ يحددها المجلا من الميمة السوقية لالوراق المالية . (1(  75)
السوق يذ جميع الحاالت عن )واحد جنيه ( يجب أال  مل العمولة الممبـوضة لصال  0  

سودانذ( وذلك لما  ةجرا  عمليات  حويل األقارب لغاية الدرجة اللاللة والمس لناة من 
 ال داول داخل الماعة .

 رسوم الدمغة الممررة وذلك لصال  الخزينة العامة . (3  
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 اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات تحويل األقارب
السوق المسئول عن عمليات  حويل األوراق المالية لوقارب لغاية  يجب على مو ف( 72)

 الدرجة اللاللة يذ السوق الميام باآل ذ :
ي حمل من صحة وسالمة الولائل والمس ندات الممدمة ةليه وال ذ على ضو   أ(  

 صح ها وسالم ها يموم بلعداد عمد ال حويل وذلك حسب األصول المرعية .
 حويـل من طرف الشخص أو األشخاص )المحيلين( ذوي العالقة .ب(  وقيع عمد ال    
و( خ م و وقيع العمد من المو ف الذي قام بلعداده و ن يمه أو من الشخص   

المفو، وله صالحية ال وقيع ويع مد من اإلدارة المانونية بالسوق ومن لم  وقيع 
 المدير العام أو من يفوضه خطيا بذلك .

عه بما يشير الذ أن ال حويل هو  حويل األقارب لغاية الدرجة خ م العمد و وقي د(   
 اللاللة .

 سجيل العمد يذ سجل خاص يسمى سجل عمليات  حويل األقارب لغاية الدرجة  ه(  
 اللاللة.

 
 تسليم عقود تحويل األقارب ألصحاب المصلحة 

حاب العالقة  سلم عمود ال حويل بعد اس كمالها لكاية اإلجرا ات الالزمة ةلى أص( 77)
المباشرة أو الوكيل المانونذ ليموموا بلرسال عمود ال حويل الى  مركز االيدا  والحف  
المركزي ل سجيلها بأسما  المحال لهم الجدد واس الم ما يلبت ملكي هـم أما من واقع 

 ةشعارات  حويل أو شهادات ملكية األوراق مالية .
 

 إجراءات عمليات التحويالت خارج السودان
 نحصر اطراف عمليات  حويل االوراق المالية السودانية ال ذ   م يذ خارو السودان  (78)

 ييما يلذ :
 طريذ عملية  حويل االوراق المالية من السودانين المميمين خارو السودان. -أ
الطرف المش ري يذ عملية  حويل االوراق المالية من السودانيين المميمين خارو  -ب

 السودان.
 

 الواجب تقديمها في التحويالت الخارجيةالمستندات 
يش رط  مديم الولائل والمس ندات ال الية من قبل اصحاب العالقة او من ينوب عنهم  (79)

 -بشكل رسمذ يذ معامالت ال حويل ال ذ   م خارو السودان:
ً من اي كشط او شطب موقعاً  -أ عمد ال حويل ويل االنموذو الذي يعده السوق خاليا

 لمحيل والمحال اليه مصادقاً عليه من الجهات المخ صة .عليه من قبل ا
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شهادة ملكية االوراق المالية االصلية او اية وليمة صادرة من مركز االيدا  والحف   -ب
المركزي وذلك قبل شهر علذ االكلر من  اريخ حضور اصحاب ال حويل للسوق 

  لبت حل ملكية المحيل لالوراق المالية.
 ات سفر الم عاملين اللبات شخصيا هم.صورة طبل االصل من جواز -و
 . ما يفيد بأن األوراق المالية غير مرهونة أو محجوزة -د

 
 اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات التحويالت الخارجية 

 يجب على مو ف السوق المسئول عن عمليات ال حويل خارو السودان الميام باآل ذ  (82)
 والمس ندات الممدمة ةليه.أن ي حمل من صحة وسالمة الولائل  -أ
 ال أكد من  وقيع عمد ال حويل من قبل الطريين.  -ب
خ م و وقيع العمد من المو ف الذي قام بلعداده و ن يمه أو من الشخص المفو،  -و

وله صالحية ال وقيع ويع مد من اإلدارة المانونية بالسوق ومن لم  وقيع المدير العام 
 أو من يفوضه خطيا بذلك .

 و وقيعه بما يشير الذ ةن ال حويل هو  حويل خارو السودان.خ م العمد  -د
  سجيل العمد يذ سجل خاص يسمى سجل عمليات ال حويل خارو السودان. -ه

 ( ي م ةس يفا  العمولة والدمغه الممررة وذلك من كل طرف1) (81)
 من طريذ ال عاقد .  
ت عن قيمة  حددها يجب أال  مل العمولة الممبوضة لصال  السوق يذ جميع الحاال (0) 

السوق وذلك لما  ةجرا  عمليات  حويل خارو السودان المس لناة من ال داول داخل 
 الماعة .

 

 تسليم عقود التحويالت الخارجية
 سلم عمود ال حويل العائلذ بعد اس كمال جميع ةجرا ا ها ةلى أصحاب ال حويل مباشرة  (80)

كز االيدا  والحف  المركزي ل سجيلها أو الوسيط المانونذ ليموموا بلرسالها ةلى مر
بأسما  المحال ةليهم الجدد واس الم ما يلبت ملكي هم أما من واقع ةشعارات ال حويل أو 

 شهادات ملكية األوراق المالية .
 

 الفصل الثاني عشر
 إجراءات تداول األوراق المالية المدرجة في السوق الثالثة

 كيفية التداول في السوق الثالثة
(   ع بر جميع األوراق المالية المدرجة يذ السوق اللاللة قابلة لل داول ما لم يرد من 1) ( 83)

 السلطة او السوق أية  عليمات   علل بليماف ورقه مالية معينة عن ال داول
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( يموم السوق بلصدار ال عليمات ال ذ  ن م عمليات ال داول يذ السوق اللاللة بما 0)  
ية ، عدد ساعات ال داول باإلضاية ةلى عدد أيام ال داول يخص ي رة ال داول اليوم

 األسبوعية
( ي م ال داول يذ السوق اللاللة يذ الماعة بأسلوب المزايدة الم بع يذ السوق بما 3) 

 يضمن الشفايية والعدالة يذ ال داول .
 

 اإلعالن عن إفتتاح جلسات التداول
فالها عند بداية ونهاية كل جلسة من قبل ( ي م اإلعالن عن اي  اح جلسات ال داول واق81)

 مسئول الماعة أو من ينوب عنه حسبما  حدده ةدارة السوق .
 

 ضرورة حضور الوسطاء لجلسات التداول
( على جميع شركات الوساطة العاملة يذ السوق حضور جلسات ال داول  ممللة يذ 85)

 شخص أي وسيط مع مد من قبلها .
 

 أحكام عامة للتداول
سمف  (    نفذ عمليات ال داول بأسلوب المزايدة الم بع يذ السوق دون ال ميد بأ 1)(  82)

 سوا  يذ أسعار األوراق المالية أو أحجام العرو، المطروحة للمزايدة .
(  يل زم الوسطا  بعر، و نفيذ األوامر العادية شرا  وبيعا على ن ام ال داول 0)

 اوي، الممدمة من عمالئهاإللك رونذ ويما للشروط الواردة يذ ال ف

(  يكون لومر العادي األول والمعرو، على ن ام ال داول اإللك رونذ حل األولوية 3)

 يذ ال نفيذ

(  نفيذ األوامر العادية المعروضة للشرا  بأعلى األسعار لها حل األولوية يذ ال نفيذ 1)

 قبل غيرها من األوامر .

يع بأدنى األسعار لها حل األولوية يذ ال نفيذ (  ع بر األوامر العادية المعروضة للب5)

 قبل غيرها من األوامر

(  يحل للوسيط أن يعر، على ن ام ال داول اإللك رونذ اوامر الشرا  وأوامر البيع 2)

الخاصة بمحف  ه على أن  كون األولوية يذ ال نفيذ دائما لووامر الخاصة بالعمال  

 ير من بين األوامر المساوية لها يذ السعر.بحيه  ح ل أوامر المحف ة ال ر يب األخ

 (  طبل على األوامر الخاصة ذات الشروط الواردة يذ الئحة ال داول7)
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(  سألألري يألألذ  عألألامالت أسألألهم شألألركات المسألألاهمة العامألألة المدرجألألة يألألذ السألألوق اللاللألألة 8)

 ةجرا ات المماصة وال سوية المعمول بها بالسوق . 

 

م  المنعمألدة 1/0212وراق الماليألة هألذه الالئحألة يألى جلسأل ه رقألم أجاز مجلا ةدارة سوق الخرطألوم لألو
 م .11/8/0212ب اريخ 
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