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مفهوم آلية التعامل على األسهم في ذات الجلسة:

تعرف آلية التعامل على األسهم في ذات اجللسة بأنه بيع كل أو جزء مما مت شراؤه في ذات جلسة 

التداول، أو شراء كل أو جزء مما مت بيعه من األرصدة املتاحة للعميل في ذات اجللسة.

تهدف هذه اآللية إلى زيادة سيولة وكفاءة السوق من جهة وإلى إستفادة املستثمرين من الفروق 

السعرية خالل اليوم الواحد من جهة أخرى. 

وكفاءة  لزيادة سيولة  ملستثمريها  املتقدمة  البورصات  تقدمها  التي  التسهيالت  أهم  أحد  وهي 

السوق.

األوراق المالية المسموح بمزاولة النشاط عليها:

املدرجة  املالية  األوراق  إال على  التعامل على األسهم في ذات اجللسة  آللية  التداول وفقاً  ال يجوز 

البورصة  إدارة  تضعها  التي  املعايير  فيها  تتوافر  والتي  )ب(  والقائمة  )أ(،  القائمة  من  كال  ضمن 

وتعتمدها الهيئة.

ويكون للجنة اخملتصة بالبورصة مراجعة القوائم وفق املعايير السابقة مرة كل ستة أشهر، على أن 

يتم العمل بهذه القوائم إعتباراً من يوم العمل التالي لإلعالن عن تلك القوائم، ولها أن تدرج أسهم 

إستوفت  متى  الدورية  املراجعة  فترة  من  األولى  أشهر  الثالثة  تتم خالل  التي  اجلديدة  الطروحات 

املعايير الكمية املشار إليها حسب القوائم بناء على دراسة أول )20( جلسة تداول فعلي تالية ألول 

جلسة بدء التداول.

إجراءات التعامل على األسهم في ذات الجلسة:
1. يقوم العميل بإختيار شركة سمسرة على أن تكون من إحدى الشركات املرخص لها من قبل 

الهيئة العامة للرقابة املالية لتداول األوراق املالية وفقاً لهذا النظام.

عن  اجللسة  ذات  في  وبيعاً(  )شراًء  اآللية  لهذه  وفقاً  تتم  التي  العمليات  تسوية  تتم  أن  يجب   .2

طريق شركة سمسرة واحدة فقط، وفي حالة عدم إمتام التسوية في ذات اجللسة يتم تسوية 

.)T+2 أو T+1( العمليات وفقاً ملواعيد التسوية املعتادة

والتي  النظام  لهذا  وفقاً  عليها  بالتعامل  املسموح  املالية  األوراق  أحدى  بإختيار  العميل  يقوم   .3

يجب أن تكون مقيدة بالبورصة ويتوافر فيها املعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.
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التي  املالية  للمالءة  وفقاً  السمسرة  من خالل شركة  والشراء  البيع  أمر  بوضع  العميل  يقوم   .4

حددتها له الهيئة بحيث ال تزيد كمية أمر حجز الرصيد املتاح من شراء ذات اليوم للعميل الواحد 

على )10000/1 واحد على عشرة آلف( من عدد األسهم املقيدة للشركة بالبورصة، وللهيئة في 

األحوال التي حتددها تعديل النسب املذكورة مبا يحقق صالح السوق واملتعاملني فيه.

والورقية  النقدية  للمراكز  بإجراء تسوية حلظية  املركزي  والقيد  وااليداع  املقاصة  تقوم شركة   .5

لعمليات التعامل في ذات اجللسة، وعلى أن تتم عمليات املقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات 

.)T+2 أو T+1( العالقة لباقي طرفي العملية في مواعيد التسوية املعتادة

إلتزامات شركة السمسرة:

1. يجب أال تزيد كمية أمر حجز الرصيد املتاح من شراء ذات اليوم للعميل الواحد على )10000/1 

واحد على عشرة آلف( من عدد األسهم املقيدة للشركة بالبورصة، وللهيئة في األحوال التي 

حتددها تعديل النسب املذكورة مبا يحقق صالح السوق واملتعاملني فيه.

2. ال يجوز للشركة تنفيذ أية عمليات وفقاً آللية التعامل على األسهم في ذات اجللسة إال بناًء 

على أوامر العمالء ووفقاً لنموذج األوامر اخلاصة بهذه اآللية.

3. تلتزم الشركة في حالة أوامر البيع ثم الشراء بحجز الكمية املطلوب بيعها من الرصيد املتاح 

للعميل.

إلتزامات المستثمر:
1. في حالة عدم بيع كل أو جزء من األوراق املالية في ذات اجللسة، تصبح هذه األوراق املالية ملكاً 

للعميل وعلى العميل الوفاء بكافة اإللتزامات املالية املترتبة على ذلك.

2. ال يجوز بيع ما مت شراؤه أو شراء ما مت بيعه في ذات اجللسة إال من خالل ذات شركة السمسرة.

3. يجوز للعميل تكرار التعامل على ذات الورقة ألكثر من مرة في ذات اجللسة بذات احلد األقصى 

لكمية األمر بشرط إمتام بيع الكمية احملجوزة مما مت شراؤه في ذات اجللسة.




