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ر و املرحلة الثانية من منظ    MD2- سوق المة تطو

  
  )(Market Segmentation السوق  تقسيم

بد أ بورصة الكوت - : أسواقاملدرجة ا ثالث  نظام تقسيم السوق للشركات تطبيق 2018ابرل  1رسميا ابتداءًا من  س  

  االول  السوق   “Premier Market” 
  س السوق    ”Main Market “  الرئ
  املزادات سوق “ Auction Market”  

  
ا  ر معينة تل احتياجات السوق الكو ا .عمل ع االرتقاء بالسوق مع مزد من الشفافيةوذلك وفقا ملعاي  

 

ساب عموالت التداول وذلكتختلف سوف   .السوق نوع حسب  ع الية اح
ساب العمولة  .1 تم اح  مستوي الصفقة الواحدة. عس
ساب القديمة. .2 تم الغاء الية االح  س
تم ترصيد  .3  حدة. عتداول كل سوق  بإجما بكشوفات املقاصةالعموالت س
د  ذيتم اخ .4 ىا  حدي. عكل صفقة  عللعمولة  األد

  
  

جدول  ل  التا يوا اصة ب  سوق:العموالت ا
 

ل صفقة  العمولة  نوع السوق  ي للعمولة ل د االد   ا

  د.ك) 250(الصفقة < أو =  ;فلس 10bps 250    %0.10  االول  السوق 

س السوق    د.ك) 165(الصفقة < أو =  ;فلس 15bps   250 %0.15  الرئ

  د.ك) 85(الصفقة < أو =  ;فلس bps  250 30% 0.30  املزادات
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   (Market Indices)املؤشرات

ساب املؤشر  اح
ساب الكوت بورصة تقوم ها باح ها وزن ع بناء والك السعري  العائد ذات مؤشرا سبة قيم  مع والتناسب السوقية بال
 market capitalization weighted indices)(        .للمؤشر السوقية القيمة إجما

تلفة، السوق  قطاعات ومؤشرات العامة السوق  مؤشرات ع البورصة  املؤشرات قائمة شتمل ن األخذ مع امل  االعتبار  ع
  .مؤشر أي يمثلھ ال  املزادات سوق  أن

 

ة املؤشر   القيمة األساسية  مختصر اسم املؤشر اسم املؤشر  و

  BKP  5000 )س.ع(األولالسوقمؤشر  1

  BKM  5000 )س.ع( الرئيسي السوق مؤشر  2

  BKA  5000 )س.ع( العام السوق مؤشر  3

  BKPT  5000 )ك.ع( األول السوق مؤشر  4

  BKMT  5000 )ك.ع( الرئيسي السوق مؤشر  5

  BKAT  5000 )ك.ع( العام السوق مؤشر  6

  BKOG  1000 )س.ع( والغاز النفط مؤشر  30

  BKBM  1000 )س.ع( األساسية المواد مؤشر  31

  BKI  1000 )س.ع( الصناعة مؤشر  32

  BKCG  1000 )س.ع( االستهالكية السلع مؤشر  33

  BKHC  1000 )س.ع( الصحية الرعاية مؤشر  34

  BKCS  1000 )س.ع( االستهالكية الخدمات مؤشر  35

  BKTEL  1000 )س.ع( االتصاالت مؤشر  36

  BKU  1000 )س.ع( المنافع مؤشر  37

  BKB  1000 )س.ع( البنوك مؤشر  38

  BKINS  1000 )س.ع( التأمين مؤشر  39

  BKRE  1000 )س.ع( العقار مؤشر  40

  BKFS  1000 )س.ع( المالية الخدمات مؤشر  41

  BKTECH  1000 )س.ع( التكنولوجيا مؤشر  43

  ع.ك  عائد ك  ع.س  عائد سعرى   
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 )Circuit Breaker(فاصل التداول  نظام
ر التقلبات  للتحكم املالية األوراق تداول  فاصل يطبق  .املالية األوراق ألسعار االعتيادية غ
   Single Security)  –(Circuit Breakerاألسهم تداول  فاصل
ر األسعار تقلبات ع للسيطرة ألسهمتداول ا فاصل يطبق  :اعتيادية الغ

ن البورصة  املدرجة املالية األوراق جميعع  السعري  التداول  فاصل يطبق .1 سو  االول  للسوق  .الرئ
دود آلية ُتحدد .2 كون  االفتتاح، سعر ع بناء السعرة ا  .املرج السعر و و
سبة  .3 عادل  س ال  ن األول والرئ %  حالة الصعود او 5تضع البورصة حدود سعرة لألوراق املالية املدرجة  السوق

ول  .ال
ن  –يتم إيقاف التداول املستمر للورقة املالية  .4 تم   - ملدة دقيقت دود السعرة، و  عقد مزاد خالل تلككلما وصلت ل

كون ادخال االوامر خالل  جديدة و ة ا دود السعر املدة ع الورقة املالية لتحديد سعر مرج جديد يتخذ كأساس ل
رة املزاد وفقا لشروط الكمية الدنيا  ر من مرة خالل  NMS”،  ”للسهمف جوز وقف التداول املستمر للورقة املالية أك و

  .جلسة التداول 

ى "NMSللسهم "الكمية الدنيا  .5 رة مزاد كمية  و أد رط لألوامر املقبولة خالل ف ها  فاصل التداول ش لألسهم أن تزد ع
د وذلك ،  .املالية للورقة املرج السعر  التالعب من ل

ران حال  .6 رة  والشراء البيع أوامر اق ر املزاد، ف عت جديد املرج السعر بمثابة املزاد تنفيذ سعر ُ  عليھ عتمد الذي ا
 .الالحق التداول  فاصل

ران يتم لم حال  .7 ستأنف والشراء، البيع أوامر اق وقف الذي السعر أساس ع التداول  ُ
ُ
ستخدم عنده، التداول  أ  وُ

 .جديد مرج كسعر
ادة سواء دود السعرة للسهما يتجاوز  سعر أوامر إدخال التداول  نظام يقبل ال .8  .املرج السعر عن النقصان أو بالز
ها للكمية الدنيا للسهم .9 شرط تخط سمح   NMSسمح خالل مزاد فاصل التداول لألسهم بوضع أوامر جديدة  كما 

رة املزاد.سعر أفضل بتعديل أسعار األوامر املطابقة لشرط الكمية  اتجاه السوق  سمح بإلغاء األوامر خالل ف  وال 
امة: وظة  ها تحديد  م د يوجد معادلة يتم وضعها من قبل السوق يتم ف ىا ها  املزاد  األد ) (MQ(للكمية املسموح 

Minimum Quantity( هم للس وال تحدد الكمية الدنياNMS Normal Market Size.  
يجة ارتفاع  . 10 ها السهم ن  سعره.أو انخفاض ال يوجد عدد محدد من املزادات ال يمكن ان يدخل ف
 .وال يطبق عليھ قواطع الدائرة لألسهم ال توجد حدود للسعر او ضوابط لتقلب السعر  سوق املزادات . 11
رة املزايدة يمكن وضع  . 12 ا الحقا شركة بورصة الكوت بنظام املزاد حيث أنھ  ف رات تحدد عمل سوق املزادات ع ف

عديل األوامر  ات سمح األوامر بدون حدود سعرة كما يمكن  رة املزايدة كما انھ ال  سعر أفضل خالل ف جاه السوق 
رة املزايدة حيث يمكن فقط  ها الحقا عندبإلغاء األوامر خالل ف رة املزايدة. الغا هاء ف   ان
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   Circuit BreakerIndex  –(Circuit Breaker(املؤشر تداول  فاصل
سوالسوق  االول  السوق  ع مؤشر املؤشر تداول  فاصل يطبق .1  التداول  إيقاف أجل من  حالة االنخفاض فقط الرئ

ل مؤشره انخفض إذا السوق  ذا  ر ش ات ثالث عند وذلك اعتيادي غ ل محدد ولوقت مستو  .مستوى  ل
 سوق املزادات. ع ؤشر امل تداول  فاصل يطبقال  .2
شغيل كل مستوي مرة واحدة فقط. .3  يمكن 
شغيلھ. إذا .4 ي قبل املستوي االول فسوف يتم اعتبار ان املستوي االول تم  شغيل املستوي الثا  تم 
ي  إذا .5 رة االيقاف مع مزاد االغالق فسوف يتم الغاء التوقيف وسيجري املزاد تم تخطي املستوي االول والثا وتزامن ف

ة  تامي االولو الة سيكون للمزاد ا ذه ا تامي، و  ي. عا  املستوي االول والثا
ناك مزاد  إذا  .6 الة لن يكون  ذه ا الة يكون سعر  إغالقتم تخطي املستوي الثالث   ذه ا لالوراق املالية، و 

و اخر سعر تداول للسهم ( و إاالغالق  ).الذا لم يوجد سعر تداول للسهم سيكون سعر االغالق   سعر املرج
شغيل كال من  إذا .7  فاصلاملؤشر سوف يتجاوز مزاد  تداول  فاصلاملؤشر فان  تداول وفاصل األسهم  تداول  فاصلتم 

الة  تداول  ذه ا  ال يوجد مزاد).األسهم ( 
ل اآلخر  السوق  إيقاف إ سوق  إيقاف يؤدي ال  .8 جوز  ش ر  التداول  وقف يتم أن تلقائي، و التداول  جلسة أثناء مرة من أك

ته جلسة أثناء%(  10 - للمرة الثالثة) بالسوق  التداول  وقف تم إذا التداول  جلسة وت ل ا  اإلغالق. مزاد و
عديل تقييم إعادة للبورصة يجوز  .9 ددة القيم و ات جميع  لإليقاف امل  .مناسبا تراه ما حسب املستو

 
 

 خالل مرحلة التوقف: . 10
 .ب االوامر  سمح 
 .سمح بتعديل االوامر  ال 
  سمح  االوامر. بإدخالال 

 
ن  . 11 عي تم  ات التاليةاملؤشر طبقا ل تداول  فاصلس  :لمستو

 

  مدة االقاف سبة االنخفاض املستوى

  دقيقة 15 %5 األول 

ي   دقائق 30 %7 الثا

   التداول لهذا اليومهاية %10 الثالث
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ا تداول  جلسة   In Board –Buyت األسهمسو
ات تداول  جلسة خالل محددة سعرة بحدود مزاد عقد يتم .1 سو  .ال
ات تداول  جلسة  أوامر إدخال يقتصر .2 سو جوز  السعر، محددة األوامر تلك ع ال  أوامر إدخال املقاصة لوكالة و

جلسة ذه  السوق  سعر أوامر أو السعر محددة  .ا
ر يجوز  ال .3 ات تداول  جلسة  السعر غي سو  .األوامر إلغاء يجوز  وال أفضل، لسعرٍ  إال ال
ات تداول  جلسة  التوازن  وكمية سعر عرض يتم .4 سو  .ال
ران يتم .5 ات تداول  جلسة هاية  والشراء البيع أوامر اق سو  .ال
 .التوازن  وكمية سعر حساب آلية تحديد البورصة تتو .6

اصة بجلسة  م اإليضاحات ا ات األسهما   In Board–Buy سو
ة إخفاقات  .1 سو و اتاحة الفرصة لشركات الوساطة واملقاصة من  جلسة  (قيام  األسهمسليم الغرض األساس من ا

ر مملوكة لھ) ( يع اسهم غ ثمر ب  .)Short Sellingاملس
ا لصا عميلها من ( .2 ر ع  ).T+2ا ( )T+0يحق لشركة الوساطة شراء االسهم املتوقع 
ات األسهمتبدأ جلسة  .3 سوالسوق   االول كال من السوق عد اغالق  سو  .الرئ
ات يكون اع من السعر السا .4 سو ها ال ).ئأسعار األسهم ال يتم عل  د  السوق (يتم دراسة تحديد السعر االفتتا
جلسة جميع األسهم ال يتم تداولها  السوق  .5 سوالسوق  االول تتضمن ا  .الرئ
ة املتبعة  السوق (يمكن لشركة الوساطة محاولة  .6 سو )، بمع انھ يمكن T+3غطية إخفاقات األسهم خالل مدة ال

ة اإلخفاق  يوم الشراء نفسھ ( ي (T+1) او اليوم األول (Tسو  ).T+2) او اليوم الثا
ي ( .7 ة اإلخفاق ح اليوم الثا سو ة اإلخفاق  اخر يوم  )T+2إذا أخفقت الشركة   سو عمل محاولة ل تقوم املقاصة 

ة ( ع (T+3سو عمل محاولة اخري  اليوم الرا  )T+4) وتقوم 
 :امة وظة  ة اإلخفاق  م سو ) او اليوم T+1) او اليوم األول (0T+ يوم الشراء نفسھ (إذا أخفقت شركة الوساطة  

ي ( ة إخفاقات األسهم T+2الثا سو راك  جلسة  سمح لها باالش ها لن  ع Buy–In Board)، فإ   اليوم الثالث والرا
)T+3 and T+4.( 

ع ( .8 ة إخفاقات األسهم ح اليوم الرا سو الة )T+4إذا لم يتم  ذه ا تم   ، لن تقوم املقاصة باي محاوالت اخري و
امس ( عوض العميل نقديا   .)T+5 اليوم ا

ة. .9 سو رة ال هاء ف عد ان سليم االسهم  ن ب فق د الوسيط باسماء العمالء امل تم تزو  س
ق  سداد مبلغ التعوض النقدي ح وقت محدد نفس يوم ( . 10 فق ا تم اعطاء العميل امل و حالة عدم  )T+5س

تم خصم املبلغ من ضمان الوسيط.  السداد س
تم الغ . 11 ري وايداع مبلغ التعوض النقدي.  حالة التعوض النقدي س  اء (رصيد االسهم) من حساب املش
ات  . 12 سو اصة بجلسة  ة ا سو  .T+1األسهم  إخفاقات دورة ال
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اص بجلسة  رجسعر املاليتم تحديد  . 13 : In Board–Buyا  كالتا
  جلسة  رجسعر املالBuy–In Board  جلسة تداول اليوماقفال = سعر تداول ع وجود . ( حالة %20+  السهم 

 .السهم)
   جلسة السعر املرجBuy–In Board  =وجود تداول ع السهم).عدم ( حالة  .%20جلسة اليوم + املرج سعر ال 
اصة  . 14 دود السعرة ا : In Board–Buyبجلسة تحديد ا  كالتا
  = ي د االد جلسة اليوماقفال سعر (ا  .تداول ع السهم)وجود . ( حالة 1.20*  )%20+  السهم 
  * ي د االد د االع = ا   .1.20ا
 :امة وظة  هاية  م شبھ جلسة املزاد، حيث تتطابق العروض مع الطلبات   ات األسهم  سو ة جلسة  سو جلسة 

 .Buy–In Boardإخفاقات األسهم 
   

اطر (ٌ    Risk Management)إدارة امل
  ) WaterfallCashالضمان املا (

غطية اإلخفاقات الناتجة عن التداول  :(النقدي) يتم  ب التا رت   من خالل استخدام الضمانات املقدمة من خالل ال
 .)Broker Collateral( ضمان الوسيط املا .1
فظ أو  .2 ن ا  ).Custodian Collateral( ضمان ام
 .)KCC Collateral(ضمان وكالة املقاصة  .3
 ).CMA )CMA Reserveاحتياطي  .4

 
 ) ailureFSecurityإخفاقات األسهم (

غطية اإلخفاقات الناتجة عن التداول (األسهم)  :من خالل يتم  ب التا رت   ال
ات األسهم  .1 سو    )Buy in Board )T+1 To T+4بجلسة 
ل اإلخفاق ا اليوم التا ( .2 ام  اليوم  )Roll-Overتحو غطية االل عد اإلخفاق    )T+3الثالث (وذلك 
امس ( .3 ة نقدية  اليوم ا  .)T+5سو
ة  .4 سو رة ال ات ف سو  .T+1ستكون بجلسة ال
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ام  رفض خاصية فظ ألمناء لصفقةلاملتأخر االل   )Late Confirmation For Custodian Rejections( ا

ي ( .1 ام ح اليوم الثا فظ ان يرفض االل ن ا  .بحد اق ظهرا 12:00الساعة  )T+2( )Cut-off Timeيمكن ألم
فظ وشركة الوساطة. ملفظهرا تقوم املقاصة بارسال  12:30الساعة  .2 ن ا ل من ام  الرفض ل
ن .3 ق  تأكيد  ألم فظ ا اما ام املتاخر  رفض االل  .)بحد اق ظهرا 12:00الساعة  (تاكيد رفض االل
فظ بقبول  .4 ن ا ام حالة قيام ام عد قيامھ بارسال رفض االل ام (وذلك  يكون من حق الوسيط قبول ) املتاخر  االل

ام من جانبھ ام او يقوم الوسيط بقبول االل فظ بقبولھ االل ن ا  .قرار ام
فظ او  تقرر  بأرسالتقوم وكالة املقاصة  .5 ن ا ي ( الوسيطام  .)T+2عد اليوم الثا
6.   

اصة   )Special Trades Automation(الصفقات ذات الطبيعية ا
ة. .1 اصة تتم بطرقة يدو  من املعروف حاليا ان الصفقات ذات الطبيعة ا
ر السوق ( .2 اصة بطرقة الية، وسوف تكون ) MD2 املرحلة الثانية من تطو سوف تتم الصفقات ذات الطبيعة ا

ذا النوع من الصفقات بطرقة الية عن طرق  ز الستالم   .X-Streamالبورصة جا
اصة كأوامر  .3  .Off Marketسوف تقوم البورصة بإدخال الصفقات ذات الطبيعة ا
الية ( الطبيعةسوف تخضع الصفقات ذات  .4 ة األسهم ا سو اصة لنفس دورة   .)T+3ا
  (%0.20) العمولة -
اصة -  :جدول تقسيم عمولة الصفقات ا

   %1شركة املقاصة  -  %49بورصة الكوت  -  %50الوسيط  
اصة -   رسوم تقديم طلب الصفقة ا

ري  -  KWD 50 البائع    KWD 50 املش
  

 
عات األرباح (  )Dividends-Eتوز

اصة بالشركات  .1 عات النقدية ا ل اال وذلك فيما يخص التوز ية للمقاصة بتفعيل التحو سوف تقوم الشركة الكو
عات ا  ذه التوز ل  سوق الكوت وذلك عن طرق تحو  حسابات العمالء البنكية بطرقة مباشرة.املدرجة 

ية للمقاصة .2 عات والبنوك توقيع اتفاقية مع الشركة الكو  .بناءا ع ذلك سوف يتوجب ع مصدري التوز

  

  

  


