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 ةتداول السندات الحكومية في السوق الثانويالثالث: الفصل 

 

 

يجببا اسببت ماب الب)ببالء اال بب ا البب يج العبباتط لجميببس المتطيبببا  ارسببا ب سببالي     ع ببال   -0

 1عم ا   )ظات حسابا ط

يتت ت االب الس) ا  الح المية في السالق الثا)الية الف اً ليضالابط التي يتضم)ها الب ليب التبالي   -3

 )ظات اإلل ترال)ي : المج خ ب ال

 -تعام   لصالح العم ا:  3/0

يتعببيج عيبب   ببب ب)ببء يراببا فببي شببراا  ال بيببس السبب) ا  الح الميببة  ال فببي ا حت بباظ    

بالس) ا  ل يه )يابة عج العم ا الت  ت بطيا ليمصرف ل ي يتت السماح لبه بال يبات بمعمباب 

 الال الة ليس) ا  الح المية . 

 ال السمسبر  فبي السب) ا  الح الميبة يتعبيج عيب  الب)بء الحصبالب  لي يات بمعمباب الال البة    

 عي  مالاف ة المصرف الا )تهاا مج اتخاذ اإلجرااا  الالتي تتضمج األمالر التالية : 

إعبب ا  ا ت اايببا  الم تالبببة ليببتت تالايعهببا مببج العمبب ا الببراابيج فببي  ج ي ببالت الب)ببء  3/0/0

سب) ا  الح الميبة العيب   ج تتضبمج بمعماب  السمسر  )ياببة عب)هت لشبراا  ال بيبس ال

 هذه ا ت اايا  ما ييي : 

 )الع الخ ما  الالح الق الا لتزاما  المترتبة ل ب طرف .  -

  1العماللة الالرسالت ال ية مصاريف  خرى يتحميها العميب  -

 اإلجرااا  الم)ظمة لتسالية الخ فا  التي ت)شم بيج الطرفيج .  -      

 لمتعي ة بت) يذ  الامر العم ا التتضمج ما ييي :السياسا  الاإلجرااا  ا 3/0/3 

الجال   ليب م تالا مالضحا به  افة السياسبا  الاإلجبرااا  المتعيب  ة بتعبام     -

 1العم ا 

 تسجيب  افة  الامر العم ا في حي)ه ا مس الجال  ختت يالضح تاريخ التسجيب ط.  -
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في حي)ه ا الذلبء مبج اإلجرااا  العميية بتحاليب  افة  الامر العم ا إل  السالق   -

خ ب الضس آلية ليتم   مج است ت ارفة الت االب ألالامبر العمب ا الت) يبذها  الج  

 تمخيرط.

إشببعار العمبب ا بالعمييببا  التببي ) ببذ  الإرسبباب المصببا اا  ليطببرفيج ا البببا س  - 

 الالمشتريط الإرساب تعييما  التسالية آليا. 

 التعام   التي لت تتت تساليتهاط.  اإلجرااا  المتعي ة بالعمييا  التي لت تتت ا  - 

الضس السياسا  الإجبرااا  الرااببة الم)اسببة ل)شباط عمييبا  السب) ا  الح الم ب ية   3/0/2 

 مس العم ا الالتي يجا  ج تشتمب عي  : 

 السياسا  المتعي ة بت ا ي تضارا المصالح .   -

م   مج الجبال  إجرااا  الراابة عي  المخاطر  مج حيث طيا س ا  ال يمة  ال الت  -

 مالاف ة عي  م)ح خط ا  تماج   الذلء ابب ت) يذ العميية . 

 التم   مج م ى م  مة هذه ا ستثمارا  ليعميب .  -

إع ا  ا ت اايا  التي سالف تالاس مج العمب ا البراابيج فبي ايبات الب)بء )ياببة عب)هت   3/0/4

ا ت اابب يا  ابب   بمعمبباب  الال الببة فيمببا يخببا با حت بباظ بالسبب) ا  الح الميببة الهببذه

 1ت الج مست ية  ال ت الج ضمج ات ااية السمسر   

 الضس السياسا  الاإلجرااا  ألعماب الال الة الالتي تتضمج :   3/0/5 

 ت) يذ  ب العمييا  في حي)ه .  - 

 إضافة جميس ال الا   الالمبالغ األساسية في حي)ه .   -

 1عم ا بش ب  الريالمصا اة عي   ب العمييا  في حي)ه الإرساب ال شالف لي  -

الضس اإلجرااا  الراابية الم)اسبة م)ها إجبراا التسباليا  ال الريبة ببيج حسباا   - 

العميببب الالب)ببء المحببت ظ ليعمبب ا بالسبب) ا  الح الميببة لبب ى المصببرف  الإجببراا 

 المراجعة ال الرية مج ابب مراجس الحسابا  ال اخيي المست ب . 

ااا  البصالر  مح    اللتح يبق ذلبء فا)به يتعبيج المراجعة الشامية لي)ظات الاإلج   ر  3/0/6 

 عي  الب)ء التم   مج  ج :
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 المبالغ المس    بما فيها ال الا   المستح ة  ا  تت احتسابها بش ب صحيح. -

سبت ية عبج السب) ا  الس) ا  الح المية المميال بة ليعمب ا يبتت ا حت باظ بهبا بصبالر  م  -

ظبرف التصبرف فيهبا  ال اسبتخ امها  بحيث   يم ج ليب)ب ء تحب   ي المميال ة ليب)ء 

 في عمييا  إعا   الشراا  ال ألي  اراض  خرى . 

  التعام   األساسية ا لصالح الب)ء ط: 3/3

ط مبج خب ب بيبس  ال شبراا  Market Makerعيب   بب ب)بء يرابا فبي التعامبب فبي السبالقا

عي  الس) ا  الح المية لحسابه الخاا الت  ت بطيا ليمصرف ليحصالب عي  مالاف ته. ال

الب)ء  ج يبيج في طيبه ما يثب  باج ل يه ال  اا  الالمالار  الالسياسا  الاإلجرااا  لي يبات 

بمثب هذه األ)ش طة بصالر  صحيحة البش ب   يؤ ي إل  تعبريض مبالار  الب)بء الال ا بس 

عم  ببه أليببة مخبباطر . التشببتمب الع)اصببر األساسببية التببي يببتت التح ببق م)هببا مببج ابببب 

 المصرف عي  ما ييي :

 الجال  )ظات إل ار  المخاطر :   3/3/0 

اليتضمج ا ر  ال)ظات  عي  التعرف عي  المخاطر التح ي  حجمها ال ي ية الراابة  -

عييها التشمب المخاطر ا ما هال متعيق بالسبالق   التماليبب   ا  تمباج   السبياللة   

الس ا    العمييا    الج الا)ا ال ا)ال)ية ط الفي جميبس االجبه )شب اط الب)بء باعتبباره 

 ط ليس) ا  الح المية . Market Makerمتعامب في السالق ا 

بالراابة عي  المخاطر الخاصة بعمييا  إعا   الشراا ا مثب مخاطر عب ت ال ب ر   -

 عي  الالفااط  

 الراابة ال اخيية الالعمييا  التشتمب عي  :  3/3/3  

 فصببب ب  عمببباب المبببالظ يج الم) بببذيج عبببج مبببالظ ي الخببب ما  المسبببا)   ليعمييبببا   - 

 الت) يذية.

الضس  ليب م تالا يالضح  افة السياسبا  الاإلجبرااا  المتعي بة بم)شبطة التعامبب  - 

 في السالق . 

 الج ال  )ظات ح  ظ المست) ا  الخاصة بالص  ا  التي تم  .  -
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فبي السبالق    طTradingالج ال   )ظمة ليت بارير تبالفر بيا)با  عبج )شباط المتباجر  ا - 

ي ب تها عيب   سباأل األسبعار الم  مبة مبج مصبا ر العج  الس) ا  التي يمتي ها الربح

مسببت ية   مصببا اة البيا)ببا  بمي يببة تيببء السبب) ا  التسببالية األرصبب   مببس ال شببالف 

 الالار   مج المصرف المر زي الذلء بش ب  الري . 

 إجراا  مراجع ة  الري ة مج ابب مالظ ي الت ايق ال اخيي بالب)ء .  -

لعمييببا    الراابببة   إ ار  المخبباطر  مببا الضببس )ظببات يبب عت اإلجببرااا  المتعي ببة با   -

 ي عت التحيي   العمييا  المتاجر  . 

   تببالفير ال ببالا ر الالظي يببة المؤهيببة التي لبب يها الخبببر  فببي  )شببطة التعامببب بالسببالق                          3/3/2 

  .ط Market Makerا

 ج : السياسا  الم)اسبة لي يات ب)شاط التعامب بالسالق التتضم  3/3/4

السياسببا  الخاصببة بتضببارا المصببالح ا عيبب  سبببيب المثبباب ايبب ات مببالظ ي الب)ببء  -

امبة لتح يبق عمييبا  بعمييا  لصالحهت    ال استخ امهت ألية بيا)ا  ايبر معي)بة ليع

 .بيس  ال شراا ط

 تطبيق المبا ئ المتعي ة بسيال يا  ت)  يذ العميي  ا  التعريف المالظ يج عييها .  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


