
 دنيم انصفمات انضخًةوجعذيم انصفمات

  

 /393/انمرار رلى 

 يجهس اإلدارة

 6002نعاو / 55/بُاًء عهى أحكاو انًرسىو انحشريعي رلى 

 ،5/00/6002جاريخ / 3523/وانمرار انصادر عٍ رئيس يجهس انىزراء رلى 

 69/08/6007جاريخ / 3360/، وانمرار رلى 60/06/6002جاريخ / 5870/انًعذَّل بانمرار رلى 

 07/05/6009جاريخ / 005/وعهى لرار يجهس اإلدارة بجهسحه رلى 

 60/03/6002جاريخ / 0030/رلى  وانًعذل بانمرار

 03/0/6060جاريخ  /0323/ وانًعذل بانمرار رلى

 02/07/6066جاريخ / 0255/وانًعذل بانمرار رلى 

 :يمرر يايهي

 ة وجعذيم انصفماتدنيم انصفمات انضخً

 فـي

 سىق ديشك نألوراق انًانية 

  

 :انصفمات انضخًة

 (:0) انًبدح

 نهسٕم ٔٚؼٕد سٕسٚخ، نٛشح يهٌٕٛ ٔػششٌٔ خًسخ /6500000000/ ػٍ روم ال ثوًٛخ انضخًخ انصلوبد هًٛخ رحذد   . أ

 [1] .يُبسجخ رشاْب انزٙ ثبنطشم انًُلزح انصلوبد ْزِ ػٍ ثبإلػالٌ انًطهن انحن

 .ػُّ ٚصذس ثوشاس انحبجخ ػُذ انصلوبد نوًٛخ األدَٗ انحذ رؼذٚم اإلداسح نًجهس ٚحن   . ة

 أهصبِ ثًٕػذ انسٕم إنٗ ثٓب انخبصخ انًسزُذاد ثزسهٛى انضخًخ انصلوخ ثزُلٛز ٚشؿت انز٘ انٕسٛظ ٚهزضو(: 6) انًبدح

 .انًسزًش انزذأل كزشح َٓبٚخ هجم دهٛوخ ػششح خًس

 :أدَٗ كحذ أدَبِ انًجُٛخ انًؼهٕيبد انضخًخ ثبنصلوخ انخبصخ انًسزُذاد رزضًٍ أٌ ٚجت (:3) انًبدح

 ؿٛش األسٓى ْزِ ٔأٌ انجبئغ انؼًٛم حسبة كٙ رٕاكشْب ٚجٍٛ ثٛؼٓب انًشاد انًبنٛخ ثبألٔسام يهكٛخ إشؼبس  .0

 .انزسٕٚخ كزشح ػهٛٓب يشد هذ ٔأَّ انًبنٛخ األٔسام ْزِ رذأل ًُٚغ هٛذ ثأٚخ يوٛذح

 حست ٔانًٕهؼخ ٔانًخزٕيخ انًشزش٘ انؼًٛم هجم يٍ خطٛب   انًٕهؼخ انضخًخ نهصلوخ انششاء رلبٔٚض   .6

 .انًشزش٘ انٕسٛظ يٍ األصٕل

 األصٕل حست ٔانًٕهؼخ ٔانًخزٕيخ انجبئغ انؼًٛم هجم يٍ خطٛب   انًٕهؼخ انضخًخ نهصلوخ انجٛغ رلبٔٚض  .3

 .انجبئغ انٕسٛظ يٍ
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 انٕسٛظ هجم يٍ االنكزشَٔٙ انزذأل َظبو إنٗ ثٓب انخبصخ األٔايش إدخبل انضخًخ انصلوخ نزُلٛز ٚشزشط (:3) انًبدح

 ٔرسزًش انًسزًش، انزذأل كزشح رهٙ ٔانزٙ انضخًخ انصلوبد كزشح خالل انًشزش٘ ٔانٕسٛظ انجبئغ

 انًحذدح انلزشح خالل انؼًهٛخ طشكٙ أحذ يٍ ثبنصلوخ األٔايشانخبصخ إدخبل ػذو حبل ٔكٙ دهٛوخ، 05 نًذح

 .انصلوخ إنـبء ٚزى نزنك

 يوزضٗ حست رأجٛهّ أٔ ضخًخ صلوخ أٚخ رُلٛز طهت سكض ضشٔسٚخ، رشاْب انزٙ انحبالد كٙ نهسٕم ٚحن (:5) انًبدح

 .انحبل

  (:2) انًبدح

 هجم يٍ انًحذدح انسؼشٚخ انحذٔد ضًٍ روغ انزٙ األسؼبس يٍ سؼش أ٘ ػهٗ انضخًخ انصلوبد رُلٛز ٚزى  . أ

 .انضخًخ انصلوخ رُلٛز ٕٚو نُلس انًسزًش انزذأل كزشح خالل انسٕم

 .انًبنٛخ نهٕسهخ انٕٛيٙ انٕسطٙ انسؼش حسبة يٍ انضخًخ انصلوبد أسؼبس رسزثُٗ  . ة

 (:8) انًبدح

 ػٍ انصبدسح ٔانؼًٕالد انجذالد أَظًخ ٔكن ٔانًشكض ٔانسٕم انٓٛئخ يٍ نكم انزذأل ػًٕالد رحزست  . أ

 .انسٕم

 رى انز٘ نهسؼش ٔكوب   انضخًخ انصلوبد ػٍ ٔانًشكض ٔانسٕم ثبنٓٛئخ انخبصخ انؼًٕالد احزسبة ٚزى . ة

 .أكجش أًٚٓب انٕسطٙ انسؼش ػهٗ أٔ ػهّٛ انصلوخ رُلٛز

وأن  مي  يطميا القي قا احللعشية  الال  11  /0.0011/جيب أن ال تقل عموالت التداول للوسيط  احلديد اىن ع عي    . د
 [3] ".ال تزيد احلدد اىنعلى ع  النسب احملد   يف أنظما البدالت والعموالت القحل ر  ع  السوق

 انضخًخ انصلوخ رُلٛز ثؼذ انًشكض٘، ٔانحلظ انًوبصخ يشكض نذٖ انًبنٛخ األٔسام يهكٛبد َوم ػًهٛبد رزى (:7) انًبدح

 ػهٗ انذنٛم، ْزا ألحكبو ٔكوب   انًطهٕثخ انٕثبئن رذهٛن يٍ االَزٓبء ٔثًجشد االنكزشَٔٙ، انزذأل َظبو ػهٗ

 .انصلوخ كّٛ َلزد انز٘ انٕٛو راد كٙ رزى أٌ

 ٔانًشكض، انسٕم خبسج ٔػًالئٓى انٕسطبء ثٍٛ رزى انضخًخ ثبنصلوبد انخبصخ انُوذٚخ انزحٕٚالد كبكخ إٌ (:9) انًبدح

 .انصلوبد ثٓزِ انخبصخ انًبنٛخ انزسٕٚخ ثؼًهٛبد ػالهخ أٚخ انًشكض أٔ نهسٕم ٚكٌٕ ٔال

  

 انضخًخ ثبنصلوخ خانخبص انًسزُذاد كٙ انٕاسدح انًؼهٕيبد صحخ ػٍ كبيم ثشكم يسؤٔال   انٕسٛظ ٚؼزجش (:00) انًبدح

 .انضخًخ ثبنصلوبد انخبصخ انزلبٔٚض ػهٗ ػًالئّ رٕاهٛغ رنك كٙ ثًب نهسٕم، ٔانًشسهخ

 :جعذيم انصفمات

 انُبكزح انزششٚؼبد ألحكبو ٔكوب   إال ػُٓب انشجٕع ٚجٕص ٔال َٓبئٛخ انسٕم كٙ رزى انزٙ انزذأل ػوٕد ركٌٕ (:00) انًبدح

 .انذنٛم ْزا ٔأحكبو

 (:06) انًبدح

 انًذح خالل اإلدخبل كٙ خطأ حذٔس ػُذ انزذأل َظبو إنٗ انًذخم انؼًٛم حسبة سهى رؼذٚم طهت نهٕسٛظ ٚجٕص  . أ

 .سكضّ أٔ انزؼذٚم طهت هجٕل كٙ انحن ٔنهسٕم انـبٚخ نٓزِ انًؼذ انًُٕرج ثزؼجئخ ٔرنك انسٕم رحذدْب انزٙ
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 .انًؼذنخ ثبألٔايش انخبصخ دانزلٕٚضب ػٍ ثُسخ صلوخ رؼذٚم ًَٕرج ثئسكبم انٕسٛظ ٚوٕو  . ة

 كٙ خطأ ثسجت كبٌ انزؼذٚم طهت أٌ ٚثجذ أٌ هجهّ يٍ انًذخم انؼًٛم حسبة سهى انزؼذٚم رى انز٘ انٕسٛظ ػهٗ  . د

 .رنك يٍ نهزأكذ يُبسجخ رشاْب انزٙ اإلجشاءاد كبكخ ارخبر ٔنهسٕم انزذأل، َظبو إنٗ األٔايش إدخبل

 كبكخ ثزحٕٚم انًؼُٙ انٕسٛظ ٚهزضو خسبئش، رجُت أٔ يكبست رحوٛن ثٓذف ٌكب انزؼذٚم ثأٌ نهسٕم رجٍٛ إرا  . س

 انًخبنلخ ْزِ رخضغ كًب انًخبنلخ، ثٓزِ انٓٛئخ إثالؽ ٔٚزى انسٕم إنٗ انًزجُجخ انخسبئش أٔ انًزحووخ انًكبست

 .انًخبنلٍٛ ػهٗ انسٕم رلشضٓب انزٙ انزأدٚجٛخ ٔاإلجشاءاد انًُٓٛخ نهًسبئهخ

 كٙ انخطأ حذٔس يٍ نهزأكذ ضشٔسٚخ رشاْب ٔثبئن أٚخ ٔطهت اإلجشاءاد كبكخ ثبرخبر انحن منهسٕ (:03) انًبدح

   .اإلدخبل

ى (:03) انًبدح ًَّ  .نزُلٛزِ ٚهضو يٍ ُٔٚجَهَّؾ انذنٛم ْزا َُٚؼ

 07/05/6009 كـٙ                   

  

                                                                                       

                          

  

 
 

 

 :َصٓب كبٌ ٔهذ60/03/6002 انصادر بحاريخ/ 0030/بمرار يجهس اإلدارة رلى /1/ عّذنث انًادة رلى[1]

 نهسٕم ٔٚؼٕد ،سٕسٚخ نٛشح يالٍٚٛ ػششح /0000000000/ ػٍ روم ال ثوًٛخ انضخًخ انصلوبد هًٛخ رحذد- أ"

 .يُبسجخ رشاْب انزٙ ثبنطشم انًُلزح انصلوبد ْزِ ػٍ ثبإلػالٌ انًطهن انحن

 رئيس يجهس إدارة

 سىق ديشك نألوراق انًانية

 انذكحىر أحًذ راجب انشالح

ولذ كاٌ  03/0/6060انصادر بحاريخ / 0323/بمرار يجهس اإلدارة رلى / ت/انفمرة / 8/ُعذِّنث انًادة رلى [2]

 :َصها

 هًٛخ يٍ آالف ثبنؼششح اثُبٌ (0...0.) ػٍ األدَٗ ثبنحذ نهٕسٛظ انزذأل ػًٕالد روم ال أٌ ٚجت      

 .انسٕم ػٍ انصبدسح ٔانؼًٕالد انجذالد أَظًخ كٙ انًحذدح انُست ػٍ األػهٗ ثبنحذ رضٚذ ال ٔأٌ انصلوخ

ولذ  02/07/6066انصادر بحاريخ / 0255/بمرار يجهس اإلدارة رلى / ت/انفمرة / 8/ُعذِّنث انًادة رلى  (3)

 :كاٌ َصها

 ال ٔأٌ انصلوخ هًٛخ يٍ ثبألنق ٔاحذ (1..0.) ػٍ األدَٗ ثبنحذ نهٕسٛظ انزذأل دػًٕال روم ال أٌ ٚجت   

 .انسٕم ػٍ انصبدسح ٔانؼًٕالد انجذالد أَظًخ كٙ انًحذدح انُست ػٍ األػهٗ ثبنحذ رضٚذ
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