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   السوق   صانع   قواعد   مسودة   على   االستثمار   شركات   اتحاد   مالحظات 

 الكويت(   بورصة   قبل   من   )املقترحة 

 مالحظات االتحاد    بورصة الكويت 

 الفصل األول  الفصل األول 

 أحكام عامة أحكام عامة

   1-1مادة  تعريفات 1-1مادة 

     هيئة أسواق املال  الهيئة   

     شركة بورصة الكويت لألوراق املالية  البورصة   

  

بشأن   2010لسنة  7القانون رقم   القانون 

إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية  

 وتعديالته. 

  

  

  

  7التنفيذية للقانون رقم   الالئحة  الالئحة

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم   2010لسنة 

 نشاط األوراق املالية وتعديالتها.

  

  

درجة. الورقة املالية   
ُ
     الورقة املالية امل

  

الشخص الذي يعمل على توفير    صانع السوق 

  
ً
قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر ِطبقا

 للضوابط التي تضعها الهيئة. 

  

 للضوابط التي  تعديل نص التعريف بحذف  
ً
ِطبقا

لكون هذه  الضوابط تم احالتها في الالئحه   تضعها الهيئة

ليصبح نص التعريف كالتالي: صانع   التنفيذيه للبورصه

الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض   السوق 

 للضوابط التي  
ً
والطلب على ورقة مالية أو أكثر ِطبقا

 تضعها البورصه. 

  

برم بين     إتفاقية صانع السوق 
ُ
االتفاقية التي ت

البورصة وصانع السوق لتحدد تفاصيل حقوقه  

 والتزاماته وضوابط عمله. 

  

  

  

وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة   الوسيط

األوراق املالية أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في  

 بورصة األوراق املالية. 

  

  

  

  الجهة التي تقوم بالتقاص  وكالة مقاصة

وتسوية تداوالت األوراق املالية وعملية اإليداع املركزي  

 لألوراق املالية، والخدمات األخرى املتعلقة بذلك. 
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 الفصل الثاني الفصل الثاني

 تسجيل صانع السوق  تسجيل صانع السوق 

 1-2مادة 

أن   مدرجة  مالية  ورقة  على  السوق  صانع  لتسجيل  يشترط 

ترخيص   على   
ً
حاصال من  يكون  سوق  صانع  نشاط  ملزاولة 

الكتاب   ألحكام  السوق  صانع  ترخيص  ويخضع  الهيئة، 

من   املسجلون(  املالية واألشخاص  األوراق  )أنشطة  الخامس 

 أو يلغى في حالة 
ً
الالئحة التنفيذية، ويتوقف التسجيل تلقائيا

 توقف الترخيص أو الغاؤه. 

 1-2مادة 

  

 2-2مادة 

لدى   السوق  صانع  ورقة  يسجل  على  نشاطه  ملزاولة  الهيئة 

طلب   له  يحق  وال  للتجديد،  قابلة  سنة  ملدة  مدرجة  مالية 

إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خالل الثالثة أشهر  

 األولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.

 2-2مادة 

  

 3-2مادة 

مع   يبرم  أن  نشاطه  يزاول  أن  قبل  السوق  صانع  على  يجب 

حقوقه   تفاصيل  تحدد  التي  السوق  صانع  اتفاقية  البورصة 

والتزاماته وضوابط عمله، ويجوز للبورصة تعديل أحكام هذه  

وإجراءات   بضوابط  يتعلق  فيما  املنفردة  بإرادتها  االتفاقية 

عمل صانع السوق بشرط إخطار صانع السوق بذلك، ويجوز  

نع  أن تنص هذه االتفاقية على جواز تحصيل غرامات من صا

 السوق في أحوال معينة. 

 3-2مادة 

احكام   تعديل  عباره  االتفاقيه  حذف  هذه 

املنفرده   الغرامات  بارادتها  تحصيل  وكذلك 

لورود   معينه  أحوال  في  السوق  صانع  من 

النص على الغرامات في احكام الكتاب الثالث  

من الالئحة "نفاذ القانون" ليصبح نص املاده  

ل أن يزاول  كالتالي:يجب على صانع السوق قب

صانع  اتفاقية  البورصة  مع  يبرم  أن  نشاطه 

السوق التي تحدد تفاصيل حقوقه والتزاماته  

بضوابط  يتعلق  فيما  عمله،   وضوابط 

وإجراءات عمل صانع السوق بشرط إخطار  

هذه   تنص  أن  ويجوز  بذلك،  السوق  صانع 

من   غرامات  تحصيل  جواز  على  االتفاقية 

معينة طبقا   أحوال  في  السوق  الحكام  صانع 

 الالئحه التنفيذيه . 

 4-2مادة 

أي طرف آخر   أو  الوسطاء،  اتفاقيات مع  السوق  يبرم صانع 

بهدف مزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة، ويجب على صانع  

بمجرد   االتفاقيات  هذه  من  بنسخة  البورصة  تزويد  السوق 

 إبرامها. 

 4-2مادة 

املاده صانع    تحذف  يترك  ان  يجب  حيث 

السوق تنفيذ صفاقاته مباشره دون وسطاء 

مع   املبرمه  فاالتفاقيه  ذلك    على  وينص 

 البورصه. 
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 5-2مادة 

يتقدم صانع السوق إلى البورصة بإفصاح عن تسجيله ملزاولة  

نشاطه على ورقة مالية، وذلك بمجرد صدور موافقة الهيـئة  

املبين   النموذج  وفق  االفصاح  هذا  يقدم  أن  على  ذلك،  على 

 ( املرفق بهذه القواعد. 2بامللحق رقم )

 5-2مادة 

  

 6-2مادة 

استيفاء صانع السوق لكافة  بعد التأكد من   –تقوم البورصة 

صانع    – الشروط   به  تقدم  الذي  باإلفصاح  عن  باإلعالن 

السوق وفق املادة السابقة، ويزاول صانع السوق نشاطه على  

 الورقة املالية ابتداء من جلسة التداول التالية لنشر االعالن. 

 6-2مادة 

  

 الفصل الثالث الفصل الثالث

 إلغاء تسجيل صانع السوق  إلغاء تسجيل صانع السوق 

 1-3مادة 

-2دون االخالل بمدة الثالثة أشهر املنصوص عليها في املادة )

القواعد  2 هذه  من  من   (  يطلب  أن  السوق  لصانع  يجوز 

البورصة إلغاء تسجيله ملزاولة نشاطه كصانع سوق على ورقة  

الوقت   الطلب  هذا  في  السوق  صانع  ويحدد  معينة،  مالية 

 من  املقترح  
ً
إللغاء التسجيل على أال يقل عن مدة ثالثين يوما

تاريخ تقديمه، ويجوز للبورصة املوافقة على املدة املقترحة من  

 صانع السوق قبل الغاء التسجيل أو تمديدها 

 1-3مادة 

يجب اعاده صياغه املادة لتعارضعها مع  

  -من الفصل األول  2-41-1 احكام املاده

 الكتاب الخامس من الالئحه التنفيذيه

 2-3مادة 

صانع   تسجيل  إلغاء  طلب  في  بالبت  قرارها  البورصة  تصدر 

السوق على ورقة مالية معينة، على أن يتضمن القرار الوقت  

الهيئة وأعضاء   به  التسجيل، وتخطر  إلغاء  الذي يسري فيه 

 موقعها االلكتروني.السوق، وتعلن عنه على  

 2-3مادة 
يجب اعاده صياغه املادة لتعارضعها مع  

  -من الفصل األول  2-41-1احكام املاده 

 الكتاب الخامس من الالئحه التنفيذيه

 3-3مادة 

يستمر صانع السوق في القيام بالتزاماته خالل املدة التي تلي  

حددته  تقديم طلب إلغاء التسجيل وحتى حلول الوقت الذي  

البورصة لسريان إلغاء تسجيل صانع السوق على ورقة مالية  

 معينة. 

 3-3مادة 
يجب اعاده صياغه املادة لتعارضعها مع  

  -من الفصل األول  2-41-1احكام املاده 

 الكتاب الخامس من الالئحه التنفيذيه
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ابع  ابع  الفصل الر  الفصل الر

 صانع السوق  إلتزامات إلتزامات صانع السوق 

 1-4مادة 

قسم األوراق املالية إلى فئات وفق سيولة هذه األوراق املالية،  
ُ
ت

( رقم  بامللحق  املوضح  النحو  على  القواعد،  1وذلك  بهذه   )

وتتحدد التزامات صانع السوق املسجل على ورقة مالية معينة  

 وفق الفئة الذي تقع فيه هذه الورقة املالية. 

 1-4مادة 

 

 2-4مادة 

)الصفقات(   والشراء  البيع  أوامر  بتنفيذ  السوق  صانع  يلتزم 

على الورقة املالية املسجل عليها بما ال يقل عن نسبة معينة  

من إجمالي قيمة التداوالت الشهرية على تلك الورقة، على أن  

مالية   ورقة  لكل  النسبة  هذه  السوق  صانع  اتفاقية  تحدد 

 يزاول صانع السوق نشاطه عليها.

 2-4مادة 

 

 3-4مادة 

الورقة   على  والشراء  البيع  أوامر  بإدخال  السوق  صانع  يلتزم 

 املالية املسجل عليها وفق الضوابط التالية: 

 3-4مادة 

 

الفترة      -1 خالل  والشراء  البيع  أوامر  إدخال  يستمر  أن 

  ( بهذه القواعد. 1الزمنية املوضحة بامللحق رقم )

أوامر البيع والشراء عن الحد االدنى   أال يقل حجم أوقيمة    -3

  ( بهذه القواعد. 1املحدد وفق امللحق رقم )

 4-4مادة 

املحدد وفق امللحق  –يلتزم صانع السوق بتوفير الحد األدنى  

( القواعد1رقم  بهذه  املخصصة    –(  النقدية  املبالغ  من 

ألنشطة صناعة السوق على ورقة مالية معينة، وذلك طوال  

 سريان الترخيص. فترة 

 4-4مادة 

 

 5-4مادة 

في حالة إخالل صانع السوق ـ ألي سبب من األسباب ـ بالوفاء 

بالتزاماته على النحو املوضحة في هذا الفصل، فيتوجب عليه  

إخطار البورصةـ  على الفورـ  بهذا التوقف مع توضيح األسباب  

 التي أدت إليه. 

 5-4مادة 

 

 6-4مادة 

وفي حالة زوال األسباب التي أدت إلى إخالل صانع السوق عن  

عليه   فيتوجب  الفصل،  هذا  في  املوضحة  بالتزاماته  الوفاء 

 إخطار البورصة على الفور  بذلك.   

 6-4مادة 

 

 7-4مادة 
االلتزامات   بعض  من  السوق  صانع  إعفاء  للبورصة  يجوز 

 . املقررة في هذا الفصل إذا رأت أن هناك ما يبرر ذلك
 7-4مادة 
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 الفصل الخامس  الفصل الخامس 

 إعفاء صانع السوق من إلتزاماته إعفاء صانع السوق من إلتزاماته

 1-5مادة 

  

  

  

يجوز إعفاء صانع السوق من التزاماته بمزاولة نشاطه على  

 ورقة مالية معينة في األحوال العادية التالية:

 1-5مادة 

  

  

  

  

مزادات االفتتاح واالغالق لجلسة التداول  خالل فترات       -1

   في البورصة 

خالل املزادات على ورقة مالية معينة أثناء فترة التداول      -2

   نتيجة تجاوز الحدود السعرية. 

أي حاالت أخرى تقررها البورصة وفق املبررات التي تراها      -3

 البورصة. 

التالي: أي  لتكون على النحو    3تعديل الفقرة  

 حاالت أخرى تقررها الهيئة. 

 2-5مادة 

  

  

  

ورقة   على  نشاطه  بمزاولة  التزاماته  من  السوق  صانع  يعفى 

 مالية معينة في األحوال الغير اعتيادية التالية: 

 2-5مادة 

  

  

  

حذف عبارة "األحوال الغير اعتياديه" لعدم  

من الفصل األول    26-41-1وجودها في املاده  

 الكتاب الخامس من الالئحه التنفيذيه   -

العرض       -1 بين  السعري  الفارق  تغيير  الهيئة  قررت  إذا 

   والطلب في حاالت التقلب الشديد لتداوالت السوق. 

 التداول. وقف الورقة املالية عن      -2
  

الوفاء  السوق  صانع  يعاود  السابقة  األحوال  جميع  وفي 

بالتزاماته بمجرد انتهاء املدة التي حدثت فيها حالة االعفاء،  

وتستقطع الفترة التي استمرت فيها أسباب االعفاء من املدد  

نشاطه وفق   بمزاولة  السوق  صانع  فيها  يلتزم  التي  والفترات 

   القواعد واتفاقية صانع السوق. الضوابط املقررة في هذه 

 الفصل السادس  الفصل السادس 

تطلبات التنظيمية 
ُ
تطلبات التنظيمية  امل

ُ
 امل

 1-6مادة 

داخلية   تحكم  بأنظمة  السوق  صانع  يحتفظ  أن  يجب 

بالشكل   سوق  كصانع  نشاطه  مزاولة  من  تمكنه  مناسبة 

 املطلوب وفق هذه القواعد واتفاقية صانع السوق. 

 1-6مادة 

  

 2-6مادة 

حالة  في  ـ  الفور  على  ـ  البورصة  بإخطار  السوق  صانع  يلتزم 

تغيير أنظمة التحكم الداخلية بما يؤثر على الوفاء بالتزاماته  

 املقررة وفق هذه القواعد واتفاقية صانع السوق. 

 2-6مادة 

  

 3-6مادة 
يحق للبورصة مراجعة أنظمة التحكم الداخلية لدى صانع  

 السوق، وأن تضع متطلبات إضافية لتلك االنظمة.
 3-6مادة 

  

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                 www.unioninvest.org  
 

 

6/ 14 

 الفصل السابع  الفصل السابع 

 وقف نشاط صانع السوق  وقف نشاط صانع السوق 

 1-7مادة 
أو  وقف  حالة  في  نشاطه  مزاولة  عن  السوق  صانع  يوقف 

 إلغاء ترخيصه الصادر من الهيئة.
 1-7مادة 

يجب اعاده النظر في  احكام الفصل بالكامل  

في   البورصه  و  الهيئه  بصالحيه  يتعلق  فيما 

وقف نشاط صانع السوق بكونه يتعارض مع  

احكام القانون و الالئحه لكون الهيئه هي من  

لها الحق في ذلك و ليس البورصه، فضال عن 

قرار   من  التظلم  إجراءات  يبن  لم  الباب  أن 

صدور، وا في حال  القرار  الوقف  على  لطعن 

 الصادر في التظلم.  

 2-7مادة 
في   السوق  صانع  بوقف نشاط  للبورصة إصدار قرار  يجوز 

 حالة تكراراخالله بااللتزامات الواجبة عليه  
 2-7مادة 

 

 3-7مادة 

  

  

  

  

  

 بوقف نشاط  
ً
يجوز للرئيس التنفيذي للبورصة إصدار قرارا

على   نشاطه  تقييد  أو  السوق  املسجل  صانع  املالية  الورقة 

 عليها، وذلك ملدة محددة في األحوال التالية: 

 3-7مادة 

  

  

  

  

  

  

   فقدان متطلب أو أكثر من متطلبات التسجيل.    -1

إخالل صانع السوق بأحد التزاماته املنصوص عليها في     -2

   هذه القواعد أو اتفاقية صانع السوق. 

صانع      -3 الصفقات  إخالل  على  املترتبة  بالتزاماته  السوق 

   التي يبرمها في البورصة. 

في حالة وجود تحقيقات بصدد قيام صانع السوق بأي      -4

تداوالت بشأن الوقوع في مخالفة ألحكام الكتاب الرابع عشر  

   من الالئحة التنفيذية )سلوكيات السوق(.

السوق      -5 صانع  قيام  بصدد  تحقيقات  وجود  حالة  في 

بالتدليس أو االحتيال أو مخالفة قواعد أخالقيات العمل،  

ويجب على صانع السوق إخطار البورصة بتلك التحقيقات  

  على الفور. 

 4-7مادة 

موقعها   على  الوقف  قرار  عن  باإلعالن  البورصة  تقوم 

فور   أو  منها،  صدوره  فور  من  االلكتروني  الوقف  قرار  تلقي 

 الهيئة. 

 4-7مادة 
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 الفصل الثامن  الفصل الثامن 

ابط عامة ابط عامة ضو  ضو

 1-8مادة 

التقارير   بكافة  البورصة  يزود  بأن  السوق  صانع  يلتزم 

والبيانات واملعلومات والوثائق التي تطلبها البورصة من وقت  

السوق   صانع  من  تطلب  أن  للبورصة  ويجوز  بتقارير  آلخر. 

 مدققة.

 للبورصة أن تعرض أداء صانع السوق بالتزاماته  
ً
ويجوز أيضا

 في موقعها االلكتروني. 

 1-8مادة 

املاده   باحكام  الفصل    24-41-1االلتزام  من 

الالئحة    -األول   من  الخامس  الكتاب 

التالي:   النحو  على  النص  ليكون   التنفيذية، 

بتقرير   الهيئة  بتزويد  السوق  صانع  يلتزم 

التالية: اسب األمور  عن   وعي 

. ملخص لعمليات البيع والشراء التي قام بها  1

 في كل جلسة تداول. 

والبيع  2 الشراء  سعر  بين  الفرق  متوسط   .

 اليومي. 

والشراء  3 البيع  أوامر  حجم  متوسط   .

تداول.  جلسة  كل  في   املدخلة 

. نسبة األوامر التي تم تنفيذها خالل اليوم  4

 من إجمالي قيمة األوامر. 

 2-8مادة 

ال يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على املكشوف  

إال في حال تغطية عملياته من خالل إقراض وإقتراض األسهم  

 من وكالة املقاصة 

 2-8مادة 

  

 3-8مادة 

التي   واالتفاقيات  السوق  صانع  اتفاقية  تتضمن  أن  يجوز 

أو  مميزات  يعطي   
ً
تنظيما الوسطاء  مع  السوق  صانع    يبرمها 

العموالت   تحصيل  وكيفية  بمقدار  يتعلق  فيما  خصومات 

صانع   أنشطة  مزاولة  نتيجة  تقاضيها  يتم  التي  والرسوم 

 السوق. 

 3-8مادة 
الغاء املاده لتعارضها مع التعديالت املقترحه  

 4-2في املاده 
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   السوق   صانع   التزامات   ة مسود   على   االستثمار   شركات   اتحاد   مالحظات 

 الكويت(   بورصة   قبل   من   )املقترحة 

 مالحظات االتحاد  بورصة الكويت

   LB1 LB2 LB3 LB4   فئة السيولة

معدل التداول  

 اليومي )د.ك.( 
  250,000 + 

100,000 -

250,000 

50,000 -

100,000 

up to 

50,000 

معدل التداول  

 اليومي )د.ك.( 

عمليه تصنيف معددل التداول 

مع الواقع العملي لوضع  التتفق

 السوق الحالي 

الحد األعلى  

 للفارق السعري 

جميع األسعار األخرى 

 )فلس( 
1.50 % 2.00 % 2.50 % 3.00 % 

الحد األعلى  

 للفارق السعري 

تحديد هامش التحرك )لفرق بين  

العرض و الطلب ( يتم تحديدها  

من قبل صانع السوق وليس  

 بنسب ثابته 

 100سعر السهم بين 

 فلس  300إلى 
3.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % 

  

  0.1سعر السهم بين 

 فلس  30.8إلى 
3.00 % 4.00 % 5.00 % 6.00 % 

  

الحد األدنى 

الستمرارية تواجد 

صانع السوق  

خالل ساعات  

 التداول 

يتم حساب معدل 

تواجد صانع السوق  

خالل ساعات  

التداول خالل  

األسبوع ويتم تعديل 

النسبة في حال  

 اإلجازات الرسمية

80 % 

الحد األدنى 

الستمرارية 

تواجد صانع 

السوق خالل  

 ساعات التداول 

  

الحد األدنى 

 للمبلغ النقدي
  KWD 10,000 

الحد األدنى 

   النقديللمبلغ 

النسبة األدنى من 

إجمالي قيمة  

التداوالت  

 الشهرية  )%( 

  10 % 

النسبة األدنى 

من إجمالي قيمة 

التداوالت  

   الشهرية  )%( 

الحد األدنى 

لقيمة األوامر  

 )دينار(

  5,000 2,500 2,500 1,000 

الحد األدنى 

لقيمة األوامر  

 )دينار(
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 السوق   صانع   اتفاقية   مسودة   على   االستثمار   شركات   اتحاد   مالحظات 

 الكويت(   بورصة   قبل   من   )املقترحة 

 مالحظات االتحاد  بورصة الكويت

 اتفاقية صانع السوق 

طبقا    االتفاقيةيتم تعديل 

في  املقترحة للتعديالت 

 قواعد صانع السوق 

  

 حررت هذه االتفاقية بتاريخ     /    /        بين كل من: 

 
ً
وُيمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية السيد / خالد   –شركة بورصة الكويت لألوراق املالية  - أوال

 عبدالرزاق الخالد بصفته الرئيس التنفيذي للشركة  

 )ُيشار إليها في هذه االتفاقية بـــ "البورصة"( 

  

 
ً
-------- بصفته   --------------------ويمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية  -----------------------شركة   -ثانيا

 ---------------------   

 )وُيشار إليها في هذه االتفاقية بــــ "صانع السوق"(

  

 تمهيد تمهيد

هيئة أسواق املال بمزاولة نشاط صانع السوق،  من    -----ملا كان صانع السوق قد حصل على ترخيص رقم 

وتم تسجيله ملزاولة هذا النشاط على )أسم الورقة املالية(، وحيث يرغب الطرفان في إبرام اتفاق لتنظيم  

 تفاصيل حقوق والتزامات صانع السوق وضوابط عمله، فقد اتفق الطرفان على اآلتي:

    

 حكم التمهيد: -1 حكم التمهيد: -1

يعتبر التمهيد السابق وقواعد البورصة واتفاقية املعامالت االلكترونية املرفقة بها جزء ال يتجزأ من هذه  

 لها 
ً
 االتفاقية ومكمال

    

 : التعريفات  -2 : التعريفات  -2

ٍل منها: 
ُ
   تكون للمصطلحات التالية الدالالت املبينة قرين ك
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السوق وأية مالحق أو تعديالت تطرأ عليها بما في ذلك محددات التزامات  ": وتعني اتفاقية صانع االتفاقية"

 صانع السوق وجدول الرسوم وسجل األوراق املالية لصانع السوق.

 لهذه التزامات صانع السوق "
ً
": وتعني تفاصيل التزامات وحقوق صانع السوق وضوابط عمله وفقا

 قواعد  البورصة. االتفاقية واملالحق املرفقة بها، وكذلك وفق 

": وتعني التزام صانع السوق بوضع أوامر البيع والشراء على األوراق املالية املسجل عليها لصانع األوامر"

 السوق، وذلك وفق ما ورد في هذه االتفاقية. 

": وتشير إلى الفئة التي تتحدد فيها التزامات األوراق املالية بحسب متوسط القيمة  فئات السيولة"

 بالدينار الكويتي، ويتم تحديث فئات السيولة سنويا وفق قرارات البورصة.السنو 
ً
 ية املتداولة يوميا

  

 : التزامات صانع السوق  -3 : التزامات صانع السوق  -3

يوافق صانع السوق على توفير أوامر البيع والشراء لحسابه على األوراق املالية املسجل عليها بحسب   -أ 

 هذه االتفاقية واملالحق املرفقة.  

  

يوافق صانع السوق على االستمرار في توفير أوامر البيع والشراء لألوراق املالية املسجل عليها على   -ب

 في امللحق الخاص اللتزامات صانع السوق واملرفق بهذه االتفاقية. النحو الذي تم تحديده 
ً
 تفصيليا

تكون أوامر البيع والشراء املوضوعة من صانع السوق أثناء ساعات التداول صالحة حتى نهاية جلسة  -ت

 التداول من نفس اليوم. 

املالية املسجل عليها بما ال يقل عن نسبة  يلتزم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء على الورقة   -ث

مئوية من متوسط قيمة التداول لتلك الورقة املالية خالل الشهر، ويتم تحديد هذه النسية في امللحق  

الخاص بالتزامات صانع السوق واملرفق بهذه االتفاقية، ويلتزم صانع السوق بتعديل أوامر البيع والشراء  

 ة املسجل عليها في البورصة. حسب حركة أسعار الورقة املالي 

املوافقة على إعفاء صانع السوق التزامه بوضع   –في حاالت السوق غير العادية  – للبورصة الحق  -ج

 أوامر البيع والشراء وفق من املتطلبات املحددة في هذه املادة.

التداول بالبورصة او من خالل آلية يلتزم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء من خالل نظام  -ح

 أخرى ُمتفق عليها بين البورصة وصانع السوق. 

 يسقط حق صانع السوق في استحقاق العمولة املخفضة في حال عدم الوفاء بالتزامته املذكورة أعاله. -خ
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 : شروط وأحكام التداول  -4 : شروط وأحكام التداول  -4

يتم تسجيل صانع السوق على ورقة مالية معينة، واإلعالن عن ذلك في تسري هذه االتفاقية بعد أن  -أ 

املوقع اإللكتروني للبورصة، وتطبق قواعد التداول املعمول بها لدى البورصة على نشاط صانع السوق  

 والعمليات التي يقوم بها. 

  

لحسابه الخاص،  -السوق بصفته صانع -يلتزم صانع السوق بالقيام بكافة العمليات التي يقوم بها   -ب

 وعليه عدم استخدام حساب صانع السوق ألية أغراض أخرى غير صناعة السوق. 

  

 : الرسوم -5 : الرسوم -5

تطبق البورصة نظام خصومات على رسوم املعامالت التي ينفذها صانع السوق ملزاولة نشاطه كصانع  -أ 

 الرسوم سارية املفعول ما لم يتم تعديلها من البورصة. سوق، وتكون الرسوم املطبقة واملوضحة في جدول 

  

في حالة تغيير قيمة الرسوم املتعلقة بعمليات صانع السوق في جدول الرسوم، فأنه هذه التغييرات   -ب

 بهذه التغييرات.
ً
 ستكون سارية املفعول في التاريخ الذي تحدده البورصة بعد إخطار صانع السوق كتابيا

متابعة وفاء صانع السوق بالتزاماته بشكل أسبوعي وفي حال استيفائه لها يتم صرف فرق العمولة  يتم   -ت

 بعد الخصم بشكل شهري. 

 

 جدول الرسوم والخصومات  -ث
 
  

  

  

  

  

  

   :اإلخالل بأداء إلتزامات صانع السوق  -6
اإلخالل بأداء إلتزامات صانع  -6

   :السوق 

املنصوص عليها في قواعد البورصة أو هذه    -بشكل متكرر  -حالة إخالل صانع السوق بأداء التزاماته في  -أ 

 االتفاقية فيكون للبورصة الحق في اتخاذ اإلجراءات التالية: 

  

 فرض غرامة مالية بشكل يومي على صانع السوق   .1

 البورصة. إيقاف أو تقييد أنشطة صانع السوق بحسب قواعد   .2

           30% 60% 90% 

                                              (%) 10%-15% >15%-30% >30% 

                       

                            7 bps 4 bps 1 bps 

                               10.5 bps 6 bps 1.5 bps 
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 إنهاء هذه االتفاقية.   .3

تتخذ اإلجراءات املنصوص عليها في هذه املادة بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للبورصة، ويراعى   -ب

 مع جسامة ومدة وتكرار إخالل صانع السوق بالتزاماته. 
ً
 عند اتخاذ اإلجراء أن يكون متناسبا

  

 التعديالت   -7 التعديالت   -7

يجوز للبورصة إدخال أية تعديالت بإرادتها املنفردة على هذه االتفاقية ويفوض صانع السوق البورصة   -أ 

 غير قابل لإللغاء.
ً
 في ذلك تفويضا

  

 من إخطار البورصة لصانع  30تسري أية تعديالت أو تغييرات تطرأ على هذه االتفاقية بعد مرور  -ب
ً
يوما

 السوق. 

( من هذه االتفاقية على أية تعديالت أو تغييرات تطرأ على التزامات صانع السوق  5و  3تطبق البنود ) -ت

 أو جدول الرسوم أو سجل األوراق املالية لصانع.

  

  

 مدة االتفاقية   -8 مدة االتفاقية   -8

تبدأ هذه االتفاقية من تاريخ التوقيع عليها و تنتهي بمرور في نهاية السنة امليالدية التي ابرمت فيها،  -أ

 برغبته في إنهاء هذه  
ً
 ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر كتابيا

ً
وتجدد هذه االتفاقية بعد ذلك سنويا

  يوم من إنهاء هذه االتفاقية. 30االتفاقية قبل 

  

حالة إخالل أحد األطراف بااللتزام ببنود هذه االتفاقية وااللتزامات الوارد فيها واملالحق املرفقة، في  -ب

 .
ً
 فأنه يحق للطرف اآلخر إنهاء االتفاقية فورا

  

 تحديد املسؤولية   -9 تحديد املسؤولية   -9

القرارات التي تتخذها أو األعمال  ال تكون البورصة مسؤولة عن أية أضرار قد تلحق بصانع السوق نتيجة 

 التي تقوم بها، وال يشمل ذلك الخطأ الجسيم أو الغش.

    

 اإلخطارات   -10 اإلخطارات   -10
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يتم توجيه كافة اإلخطارات واإلشعارات بموجب الفاكس أو البريد اإللكتروني أو على العناوين املوضحة  

 على النحو التالي: 

  

 شركة بورصة الكويت لألوراق املالية  

 ---------------------------------- العنوان: 

 -------------------------------- الفاكس: 

 ----------------------- البريد اإللكتروني: 

 ------------- )صانع السوق(  -------- شركة: 

 ---------------------------------- العنوان: 

 --------------------------------  الفاكس:

 -----------------------  البريد اإللكتروني:

وفي حالة تغيير أي من البيانات السابقة يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الثاني بهذا التغير فور حدوثه وإال  

رسل إلى ذلك الطرف صحيحة. 
ُ
عتبرت كافة اإلخطارات التي ت

ُ
 أ

  

 التنازل  -11 التنازل  -11

 لهذه  
ً
االتفاقية، أو بموجب القانون  ال يعتبر أي تأخير من قبل أي طرف في ممارسة أي حق أو إجراء وفقا

 منه عن ذلك الحق أو اإلجراء أو أي حق أو إجراء مرتبط به. 
ً
 أو قواعد البورصة تنازال

    

 استقاللية النصوص  -12 استقاللية النصوص  -12

في حالة بطالن أي شرط من شروط هذه االتفاقية أو عدم سريانه ألي سبب من األسباب فأن ذلك ال  

 ينسحب على باقي شروط هذه االتفاقية األخرى التي تظل صحيحة وسارية مالم يلحق بها هذا البطالن. 

    

 مجمل االتفاقية   -13 مجمل االتفاقية   -13

ومالحقها وقواعد البورصة وأية تعديالت تطرأ عليها من وقت آلخر مجمل االتفاقية  تمثل هذه االتفاقية 

 بين األطراف وتلغي أي اتفاق مسبق أو تفاهم أو إجراء أو ترتيب بين األطراف تتعلق بموضوع االتفاقية.

  

قواعد البورصة  وفي حالة وجود أي تناقض أو تعارض بين أحكام هذه االتفاقية وقواعد البورصة، فأن 

 تكون واجبة التطبيق. 
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 القانون واجب التطبيق وتسوية املنازعات  -14
القانون واجب التطبيق   -14

 وتسوية املنازعات 

تخضع هذه االتفاقية للقوانين واللوائح والقرارات املعمول بها في دولة الكويت، ويختص القضاء  -أ 

 الكويتي بالفصل في أي نزاع ينشأ بين أطرافها.  

    

 نسخ االتفاقية  -15 نسخ االتفاقية  -15

   بموجبها. تم تحرير هذه االتفاقية من نسختين وقد أستلم كل طرف نسخ أصلية منها للعمل 
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