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 بورصت عمانشزكت في  الخذاول إلالكتروويليل اسخخذام هظام د

شزكت ( من حعليماث جذاول ألاوراق املاليت في 35صادر باالسدىاد ألحكام املادة )

وامللز من كبل مجلس إلادارة بموجب كزاره ركم ، 8105بورصت عمان لسىت 

  8180/ 82/8( جاريخ  8/8180)

 حعاريف

 (0املادة )

واللباساث الخالُت الىاسدة في ىزا الذلُل امللاوي املخصصت لها أدهاو، ما لم جذل ًكىن للكلماث 

ىت كلى غير رلك  اللٍش

 

 حعاريف عامت

 بىسصت كمان.ششكت  البىسصت

 مجلس ئداسة البىسصت. مجلس إلاداسة

 .امللمىل به في البىسصت هـام الخذاول إلالكترووي هـام الخذاول 

ألاوساق املالُت في ششكت بىسصت كمان الىافزة حللُماث جذاول  حللُماث الخذاول 

 وأي حلذًالث جؼشأ كليها.

 ألاوساق املالُت ىُئتالشخص الاكخباسي املشخص من كبل  الىسُؽ

 ملماسست أكمال الىسُؽ املالي أو الىسُؽ لحسابه.

 كملُاث ششاء وبُم ألاوساق املالُت في البىسصت. الخذاول 

 ئلى هـام الخذاول لششاء وسكت مالُت ملُىت. ألامش املشسل أمش الششاء

أمش البُم   ألامش املشسل ئلى هـام الخذاول لبُم وسكت مالُت ملُىت . 

 ألامش املخلابل

Cross order 

 بُم وسكت مالُت ملُىتو ششاء لألامش املشسل ئلى هـام الخذاول 

لذي هفس الىسُؽ  بىفس الكمُت والسلش ولصالح حسابين
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 من ىزا الذلُل. (7)حسب الششوغ الىاسدة في املادة و 

الخذاول الزي ًخم بين وسُؼين أو من خالل وسُؽ واحذ  الصفلت

 ألحكام املادة )
ً
( من 16لششاء وبُم أي وسكت مالُت وفلا

 ( من ىزا الذلُل.15الخذاول الىافزة واملادة ) حللُماث

 سلش الخىاصن الخأشيري 

Theoretical Opening Price 

(TOP) 

كىذ الخلاء  الزي ًحدسبه هـام الخذاول للىسكت املالُت  سلش ال

كليها في مشحلت ما كبل الافخخاح أو في حاالث  اللشض والؼلب

الخحفف أو حللُم الخذاول الزي ًخظمن السماح بادخال أوامش 

خم احدسابه بشكل مسخمش بلذ ئدخال أي الششاء والبُم ، ٍو

 للملاًير الىاسدة  أمش كلى الىسكت املالُت
ً
أو حلذًله أو ئلغائه وفلا

 ( من ىزا الذلُل.11في املادة )

سلش آخش كملُت جذاول هفزث في حلست الخذاول كلى وسكت  سلش إلاغالق

( من حللُماث 15مالُت ملُىت، مم مشاكاة أحكام املادة )

 .الىافزة الخذاول 

الخذاول كلى وسكت  سلش أول كملُت جذاول هفزث في حلست سلش الافخخاح

 مالُت ملُىت.

 ألامش بسلش محذد

Limited Price Order 

بحُث   ألامش املشسل لششاء أو بُم وسكت مالُت كلى سلش ملين

في   وأكل سلش جىفُز في حالت الششاء ًكىن أكلى سلش جىفُز

 حالت البُم.

 ألامش بكمُت مخفُت

Iceberg Order 

  ألامش املشسل ئلى هـام الخذاول 
ً
 من الكمُت مللىا

ً
 حضءا

ً
مخظمىا

 (13)حسب الششوغ الىاسدة في املادة وباقي الكمُت مخفُت و 

 من ىزا الذلُل.

 أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد 

Stop Limit 

 
ً
 محذدا

ً
ألامش املشسل لششاء أو بُم وسكت مالُت ًخظمن سلشا

 )للخىفُز 
ً
 مشترػا

ً
لخفلُل ألامش ورلك  (Trigger Priceوسلشا

 ألحكام املادة )
ً
 ( من ىزا الذلُل.14وفلا

 السلش املشحعي

Reference Price 

كلُه الحذ ألاكلى والحذ ألادوى  السلش الزي ًخحذد بىاءً 

 .املسمىح بهما خالل حلست الخذاول 
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الشكم الزي ًخصصه الىسُؽ للمُله لغاًاث الخذاول و  الشكم املشحعي

 
ً
 لذي مشكض ئًذاق ألاوساق املالُت.امللشف مسبلا

 مجمىكت الدسلير املسخمش

 Continuous Pricing 

ألاوساق املالُت خالل حلست  التي جخظمن جذاول  جمىكتامل

 مخلذدة.الخذاول كلى أسلاس 

الزي ًخظمن ألاوامش املذخلت رلك الجضء من هـام الخذاول و  سجل ألاوامش

  لششاء وبُم وسكت مالُت ملُىت.

 

 مجموعاث الدسعير

 (8) املادة

 بىـام الدسلير املسخمش.ًخم الخذاول في البىسصت  - أ

 جمىكت الدسلير املسخمش من املشاحل الخالُت ملجخكىن حلست جذاول  - ب

 .مشحلت الاسخلالم -1

 .مشحلت ما كبل الافخخاح -2

 .مشحلت الافخخاح -3

 .مشحلت الخذاول املسخمش -4

 .مشحلت الصفلاث -5

 مشحلت إلاغالق. -6

 .السىق  مشحلت نهاًت -7

 

 حذود الخذاول 

 (3املادة )

من السلش املشحعي % 5وسبت الاسجفاق والاهخفاض الُىمُت املسمىح بها للخذاول جكىن  -أ 

 .ألوساق املالُت املخذاولت في البىسصتل
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ين للسلش  -ب  في حال كان الحذ ألادوى وألاكلى املسمىح بهما لسلش الىسكت املالُت مساٍو

ادة املشحعي لها، فُخم جحذًذ الحذ  ألاكلى وألادوى بملذاس مظاكف هلذي واحذ ٍص

 كن السلش املشحعي للىسكت املالُت.
ً
 وهلصاها

كلى الشغم مما وسد في الفلشة )ب( من ىزو املادة، ًجب أن ال ًلل الحذ ألادوى  -ج 

املسمىح به لسلش الىسكت املالُت كن املظاكف الىلذي املحذد للىسكت املالُت وفم 

 زا الذلُل.( من ى16أحكام املادة )

ذأي ئدخال  ًشفع هـام الخذاول  -د  الحذ ألاكلى املسمىح به  سلشو كلى أمش ششاء ًٍض

 كن الحذ ألادوى املسمىح به للىسكت املالُت. وسلش  ًللأمش بُم وأي  للىسكت املالُت

 

 أوكاث الخذاول 

 (4) املادة

 لألوساق املالُت املذسحت كلى الىحى الخالي  أوكاث ومشاحل حلست الخذاول جكىن  -أ 

 
 الوكذ املزحلت

00 10 – 30 07 مشحلت الاسخلالم  

30 10± – 00 10 مشحلت ما كبل الافخخاح  

30 10± مشحلت الافخخاح  

30 12 – 30 10± مشحلت الخذاول املسخمش  

45 12 – 30 12 مشحلت الصفلاث  

 00 13 مشحلت ئغالق السىق 

 

 لألوساق املالُت غير املذسحت كلى الىحى الخالي  ومشاحل حلست الخذاول أوكاث  جكىن  -ب 
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 الوكذ املزحلت

25 10 – 30 07 مشحلت الاسخلالم  

30 10± – 25 10 مشحلت ما كبل الافخخاح  

30 10± مشحلت الافخخاح  

55 10 – 30 10± مشحلت الخذاول املسخمش  

45 12 – 30 12 مشحلت الصفلاث  

السىق مشحلت ئغالق   13 00 

 

 أولوياث ألاوامز

 (2املادة )

زم سجل ألاوامش حسب أفظلُت ألاسلاس  فيألاوامش املذخلت ئلى هـام الخذاول  حسجل -أ 

 مدسلسلت من كبل هـام الخذاول 
ً
خم ئكؼاؤىا أسكاما  .أسبلُت ئدخالها ٍو

ت املشاس ئليها في الفلشة )أ( من ىزو املادة. -ب   جىفز ألاوامش املذخلت حسب ألاولٍى

خه في سجل ألاوامش كىذ حلذًل أي مما ًلي  -ج   ًفلذ ألامش املذخل أولٍى

ادة السلش في أمش البُم. -1  جخفُع السلش في أمش الششاء أو ٍص

ادة الكمُت املذخلت. -2  ٍص

ان. -3  مذة السٍش

 

 

 أوامز الشزاء والبيع

 (3املادة )

اق ًجب أن ًحذد في أمش الششاء وأمش البُم املذخل ئلى هـام الخذاول كمُت ألاوس  -أ 

ان ألامش  املالُت، وسمض الىسكت املالُت، والسلش، والشكم املشحعي لللمُل ومذة سٍش

ت للخىفُز  .وحمُم املللىماث التي حلخبر طشوٍس
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ألامش املذخل بسلش محذد أكلى سلش ًلبل به املشتري في حالت الششاء  في سلش الًمثل  -ب 

 .وأكل سلش ًلبل به البائم في حالت البُم

ششاء بسلش أكلى من السلش املىحىد كلى حاهب البُم أو أمش بُم ئرا جم ئدخال أمش  -ج 

بسلش أكل من السلش املىحىد كلى حاهب الششاء في مشحلت الخذاول املسخمش فان 

 .الخىفُز كىذئز ًكىن كلى السلش املحذد في الؼشف امللابل

أكثر من ئرا جم ئدخال أمش ششاء أو أمش بُم ئلى سجل ألاوامش بكمُت كابلت للخىفُز كلى  -د 

سلش في الؼشف امللابل في مشحلت الخذاول املسخمش، كىذئز جىفز حسب سلسلت 

ت حتى جىفز حمُم الكمُت، وئرا لم ًىفز ألامش بالكامل  ألاسلاس املىحىدة حسب ألاولٍى

 .فان الكمُت غير املىفزة جبلى في سجل ألاوامش كلى السلش املحذد باألمش

 حسب  جىفز ألاوامش املذخلت بسلش محذد في -ه 
ً
 أو حضئُا

ً
مشحلت الخذاول املسخمش كلُا

ألاوامش املىحىدة كلى الؼشف امللابل، وفي حالت كذم الخىفُز ًخم ؿهىس ألاوامش كلى 

 في حالت الششاء 
ً
ت السلش بحُث ًخم جشجُبها جىاصلُا سجل ألاوامش حسب أولٍى

ت الىكذ كىذ حساوي السلش ألكثر م  في حالت البُم وحسب أولٍى
ً
 .ن أمشوجصاكذًا

 

 ألمز املخلابلا

 (4املادة )

ًخم ئدخال ألامش املخلابل خالل مشحلت الخذاول املسخمش كلى أي سلش ًلم بين أفظل سلش 

خم جىفُزو   .مباششةششاء وأفظل سلش بُم، ٍو
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 مذد سزيان ألاوامز

 (5املادة )

انها كلى هـام الخذاول كلى الىحى الخالي -أ   :جلسم ألاوامش من حُث مذة سٍش

، وىى أمش ٌسمح بادخاله خالل Immediate or Cancel (IOC)ألامش اللحـي  -1

خظمن جىفُز أكبر كمُت ممكىه مىه وئلغاء الكمُت غير  مشحلت الخذاول املسخمش ٍو

 اللابلت للخىفُز.

، وىى أمش ٌسمح بادخاله خالل مشحلت الخذاول Fill or Kill (FOK)ألامش اللحـي  -2

خظمن جىفُز كامل   الكمُت فىس إلادخال أو ئلغائه في حال حلزس رلك.املسخمش ٍو

 .DAYذ واحمش صالح لُىم أ -3

خ محذد -4 ان ألامش الىاسد في كلى أن ال ًخجاوص و  GTD أمش صالح حتى جاٍس مذة سٍش

 .( من ىزو الفلشة6البىذ )

 .GTMأمش صالح حتى نهاًت الشهش  -5

 .GTCمش صالح حتى ًخم ئلغاؤو أ -6

ان ولم ًىفز خالل الىكذ املحذد لخىفُزوًخم ئلغاء ألامش الزي ًحمل مذة  -ب   .سٍش

ان ألاوامش املذخلت ئلى  -ج  كلى الشغم مما وسد في الفلشة )أ( من ىزو املادة، حلخبر مذة سٍش

 ورلك بلذ نهاًت آخش حلست جذاول في 
ً
هـام الخذاول والتي لم ًخم جىفُزىا مىتهُت

 .السىت املُالدًت
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 مزاحل جلست الخذاول 

 (6املادة )

ألاوامش املذخلت خالل مشحلت ما كبل الافخخاح كلى سجل ألاوامش دون ئحذار أي جـهش  -أ 

لىم هـام الخذاول في حال الخلاء اللشض والؼلب باحدساب سلش الخىاصن  جذاول ٍو

 الخأشيري بلذ كل كملُت ئدخال أو حلذًل أو ئلغاء لألوامش.

مشحلت الافخخاح لكل جىفز الكمُاث اللابلت للخىفُز في أوامش الششاء والبُم خالل  -ب 

 وسكت مالُت كلى آخش سلش جىاصن جأشيري كىذ جلك اللحـت.

ًخم الخذاول بشكل مسخمش حتى نهاًت مشحلت الخذاول  كىذ اهتهاء مشحلت الافخخاح -ج 

 املسخمش.

ت خالل  -د  حمُم املشاحل بما فيها مشحلتي الاسخلالم ًمكن للىسُؽ ئلغاء أوامشو الساٍس

 فخخاح.وإلاغالق باسخثىاء مشحلت الا 

 

 

 حاالث الوركت املاليت

 (01املادة )

 :الىسكت ىزو كلى الىسكت املالُت خالل حلست الخذاول ئرا كاهذًخم الخذاول ال  -أ 

 (.Suspendedت )مىكىف -1

 (.Reservedا )مخحفف كليه -2

 (.Forbiddenة )محـىس  -3

 خالل ئلغاء -ب 
ً
أي  ًخم حـش ئدخال ألاوامش كلى الىسكت املالُت أزىاء حلست الخذاول مإكخا

 .كملُت جذاول 
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ًخم الخحفف كلى الىسكت املالُت وئدخالها في مشحلت ما كبل افخخاح بحُث ٌسمح  -ج 

 جلخظيهابادخال ألاوامش وحلذًلها وئلغائها دون حذور أي جذاول كليها في الحاالث التي 

 .الظشوسة

 

 

 سعز الخواسن الخأشيري 

 (00املادة )

 :امللاًير الخالُتًخم احدساب سلش الخىاصن الخأشيري حسب  -أ 

السلش الزي ًحلم أكبر كمُت جذاول كابلت للخىفُز، وفي حال وحىد أكثر من  -1

 .سلش ًحلم ىزا الششغ ًخم الاهخلال للملُاس الىاسد في البىذ )ب( من ىزو املادة

السلش الزي ًحلم أكل كمُت جذاول غير كابلت للخىفُز، وفي حال وحىد أكثر من  -2

الاهخلال ئلى امللُاس الىاسد في البىذ )ج( من ىزو سلش ًحلم ىزا الششغ ًخم 

 .املادة

 .السلش ألاكشب ئلى السلش املشحعي للىسكت املالُت -3

التي كمُاث مجمىق الًإخز بلين الاكخباس كىذ احدساب سلش الخىاصن الخأشيري  -ب 

 .ألاوامش املىحىدة في سجل ألاوامش بما في رلك الكمُاث املخفُتجخظمنها 

ول في مشحلت الافخخاح بملابلت أوامش الششاء والبُم املذخلت بحُث ًلىم هـام الخذا -ج 

ذ سلشىا كن سلش الخىاصن الخأشيري  ًخم الخىفُز بالكامل ألوامش الششاء التي ًٍض

وأوامش البُم التي ًلل سلشىا كن سلش الخىاصن الخأشيري واملخظمىت الكمُاث 

 .املخفُت

 ز ألاوامش املذخلت بسلش مساٍو ُجىفًمكن  -د 
ً
  لسلش الخىاصن الخأشيري كلُا

ً
 .أو حضئُا
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 ألامز بحذ أدوى للخىفيذ

 (08املادة )

شغب في جىفُزىا  -أ  ًُ ًجىص في مشحلت الخذاول املسخمش جحذًذ الحذ ألادوى للكمُت التي 

 .مباششة في ألامش املذخل بسلش محذد

 ئرا لم ًخم جىفُز الحذ ألادوى للكمُت املحذدة ًلغى ألامش  -ب 
ً
من كبل هـام  جللائُا

في ًـهش الجضء املخبلي غير املىفز فان الخذاول، وفي حال جىفُز الكمُت الذهُا املحذدة 

 بسلش محذد
ً
 .سجل ألاوامش كلى السلش الزي أدخل كلُه ألامش ئرا كان مذخال

 

 ألامز بكميت مخفيت

 (01املادة )

 وأن ال جلل الكمُت املللىت  -أ 
ً
ٌشترغ للبىل ألامش بكمُت مخفُت أن ًكىن سلشو محذدا

% من الكمُت إلاحمالُت لألمش أو كششة أطلاف وحذة الخذاول 5في سجل ألاوامش كن 

 أيهما أكثر. 

 من الكمُت املخفُت املخبلُت ٌساوي املللىتكىذ الخىفُز الكلي للكمُت  -ب 
ً
، فان حضءا

ملحذدة في ألامش ًـهش كلى سجل ألاوامش كأمش حذًذ، ئال ئرا كاهذ ا املللىتالكمُت 

كىذئز جـهش الكمُت  ،املحذدة في ألامش املللىتالكمُت املخبلُت جلل كن الكمُت 

 .كلى سجل ألاوامش املخبلُت بالكامل

 ىتلامللئال بلذ جىفُز الكمُت  كلى سجل ألاوامش  أي حضء من الكمُت املخفُت ًـهش ال  -ج 

 .بالكامل

في حال جىفُز كمُت أكبر من الكمُت املللىت دفلت واحذة، فان الكمُت الـاىشة  -د 

ت للكمُت املللىت في ألامش.  الجذًذة جكىن مساٍو

من ىزو املادة، كىذ جىفُز حضء من الكمُت  (ب( و )أجين )مم مشاكاة أحكام الفلش  -ه 

 .جـهش الكمُت املخبلُت كلى سلش إلادخال املللىت

 حلذًل الكمُت املللىت في ألامش. الخذاول ًدُح هـام ال  -و 
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 أمز إيلاف الخسارة بسعز محذد

 (01املادة )

مشحلت محذد في مشحلت ما كبل الافخخاح و ًخم ئدخال أمش ئًلاف الخساسة بسلش  -أ 

ن ازىين، ألاول ىى السلش  خظمن ىزا الىىق من ألاوامش سلٍش الخذاول املسخمش، ٍو

لسلش املحذد في ألامش والزي سُـهش في سجل املشترغ لخفلُل ألامش والثاوي ىى ا

 .ألاوامش

ٌشترغ كىذ ئدخال أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد في مشحلت ما كبل الافخخاح ما  -ب 

 :ًلي

أمش ششاء  ًجب أن ًكىن السلش املشترغ أكبر من سلش إلاغالق السابم للىسكت  -1

 .املالُت

إلاغالق السابم للىسكت أمش بُم  ًجب أن ًكىن السلش املشترغ أكل من سلش  -2

 .املالُت

ٌشترغ كىذ ئدخال أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد في مشحلت الخذاول املسخمش ما  -ج 

 :ًلي

أمش ششاء  ًجب أن ًكىن السلش املشترغ أكبر من آخش سلش جذاول للىسكت املالُت  -1

 .أو من سلش ئغالكها السابم في حال كذم جذاولها خالل حلست الخذاول 

أن ًكىن السلش املشترغ أكل من آخش سلش جذاول للىسكت املالُت  أمش بُم  ًجب -2

 .أو من سلش ئغالكها السابم في حال كذم جذاولها خالل حلست الخذاول 

أن ًكىن السلش املحذد في أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد ًجب في حمُم ألاحىال  -د 

  والزي سُـهش كلى سجل ألاوامش

 .شترغ في ألامشأكبر أو ٌساوي السلش املأمش ششاء   -1

 .أكل أو ٌساوي السلش املشترغ في ألامشأمش بُم   -2
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ًخم جفلُل أمش ئًلاف الخساسة بسلش محذد واملذخل خالل مشحلت ما كبل الافخخاح  -ه 

مش خالل مشحلت الخذاول املسخمش ألا َشترغ لخفلُل بلذ مشحلت الافخخاح مباششة، و 

 :ما ًلي بشكل كام

 .املشترغللىسكت املالُت أكبر أو ٌساوي السلش  أمش ششاء  أن ًكىن آخش سلش جذاول  -1

 .مش بُم  أن ًكىن آخش سلش جذاول للىسكت املالُت أكل أو ٌساوي السلش املشترغأ -2
 

 الصفلاث

 (02املادة )

 بلذ اهتهاء مشحلت الخذاول املسخمش مباششة.كلى هـام الخذاول جىفُز الصفلاث ًخم  -أ 

 الىاحذة مائتي ألف دًىاس أسدوي.ًكىن الحذ ألادوى لللُمت السىكُت للصفلت  -ب 

 لصفلاث ىى سلش ئغالق الىسكت املالُت.لًكىن السلش املشحعي  -ج 

السلش % من 5جكىن وسبت الاسجفاق والاهخفاض الُىمُت املسمىح بها للصفلاث  -د 

 املشحعي املشاس ئلُه في الفلشة )ج( من ىزو املادة.
 

 أحكام عامت

 (03املادة )

 دًىاس  0.01بمظاكفاث هلذًت ملذاسىا املذسحت بالذًىاس ألاسدوي حسلش ألاوساق املالُت  -أ 

 ومظاكفاتها.

كي بمظاكفاث هلذًت ملذاسىا  -ب  دوالس  0.01حسلش ألاوساق املالُت املذسحت بالذوالس ألامٍش

 ومظاكفاتها.

 ال ًمكن حلذًل هىق ألامش املذخل ئلى هـام الخذاول. -ج 

عب الىسؼاء احخفاؾىن مذة جك -د  ( من 5/أ/5الىاسدة في املادة ) مكمالئه خفاٍو

 .ىاثكشش سى حللُماث جذاول ألاوساق املالُت

( من حللُماث جذاول 34جكىن مذة الاحخفاؾ بالدسجُالث الصىجُت الىاسدة في املادة ) -ه 

  ألاوساق املالُت
ً
 واحذا

ً
 .أسبىكا


