َظبو عًىالد انتذاول نشركبد انخذيبد وانىسبطخ انًبنيخ وتعذيالتّ
يجهس إدارح سىق ديشك نألوراق انًبنيخ
انمرار رلى  /125/تبريخ 2008/09/02
وانًعذل ثبنمرار رلى  /1084/تبريخ 2016/12/08
ثُبءً عهى أحكبو انمبَىٌ رلى  /22/نعبو 2005
وعهى أحكبو لبَىٌ سىق األوراق انًبنيخ رلى  /55/نعبو  2006السيًب انفمرح /ة /يٍ انًبدح
 /10/يُّ.
وعهى التراح يجهس إدارح سىق ديشك نألوراق انًبنيخ ثجهستّ رلى  /74/تبريخ
2008/08/31
وعهى اعتًبدِ يٍ لجم يجهس انًفىضيٍ ثجهستّ رلى  /153/انًُعمذح ثتبريخ 09/02
2008/
يمرر يب يهي:
َظبو عًىالد انتذاول
نشركبد انخذيبد وانىسبطخ انًبنيخ
في سىق ديشك نألوراق انًبنيخ

انًبدح – –1
تعبريف
ٚمصذ ثبنكهًبد ٔانعجبراد اٜرٛخ ف ٙيجبل رطجٛك أحكبو ْذا انُظبو يب ٚه:ٙ
انهـيــئخْٛ :ئخ األٔراق ٔاألسٕاق انًبنٛخ انسٕرٚخ انًحذثخ ثبنمبٌَٕ رلى  /22/نعبو .2005
انًجهــس :يجهس يفٕضْٛ ٙئخ األٔراق ٔاألسٕاق انًبنٛخ انسٕرٚخ.
انســىق :سٕق ديشك نألٔراق انًبنٛخ انًحذثخ ثبنًزسٕو انزشزٚع ٙرلى  /55/نعبو .2006

يجهس اإلدارح :يجهس إدارح سٕق ديشك نألٔراق انًبنٛخ.
انًـركـز :يزكز انًمبصخ ٔانحفظ انًزكز٘ نألٔراق انًبنٛخ.
انىسيــط :انشخص االتعزجبر٘ انًزصص نّ يٍ لجم انٓٛئخ نًًبرسخ أتعًبل انٕس ٛانًبن ٙأٔ
انٕس ٛنحسبثّ ٔانذ٘ ٚزًزع ثبنجُسٛخ انسٕرٚخ.

انًبدح – –2

رحذد تعًٕنخ انزذأل انزٚ ٙزمبضبْب انٕس ٛف ٙانسٕق ٔفك يب ٚه:ٙ

أَ -سجخ يئٕٚخ رززأح ث )0.000( ٔ )0.000( ٍٛيٍ انمًٛخ انسٕلٛخ نألسٓى انًزذأنخٔ ،ثحذ
أدَٗ  /100/يئخ ٔصًسٌٕ نٛزح سٕرٚخ ،نكم صفمخ[1] .
ةَ -سجخ يئٕٚخ رززأح ث )0.000.0( ٔ )0.00045( ٍٛيٍ انمًٛخ انسٕلٛخ ألسُبد انمزض
ٔأدٔاد انذ ٍٚانعبو[2] .
د -ال رشًم انعًٕنخ انٕاردح ف ٙانفمزر( ٍٛأ -ة) تعًٕالد انزذأل ٔثذالد َمم انًهكٛخ انًحذدح
ثًٕجت أَظًخ انجذالد نكم يٍ انٓٛئخ ٔ انسٕق ٔانًزكز.

انًبدح – –3

ٚحذد انسٕق ثًٕافمخ انٓٛئخ تعًٕالد صبصخ نزذأل ٔحذاد صُبدٚك االسزثًبر ٔاألدٔاد انًبنٛخ
األصزٖ  ،غٛز رهك انٕاردح فْ ٙذا انُظبو .

انًبدح – –4

ٚحك نًجهس اإلدارح رعذٚم انعًٕالد انًذكٕرح فْ ٙذا انُظبو ٔفك يب ٚزاِ يُبسجبً نٕضع
انسٕق ٔال ٚعزجز انزعذٚم َبفذاً إال ثعذ يصبدلخ انًجهس تعه.ّٛ

انًبدح – –5
َُ ٚعًَى ْذا انمزار ٔٚجهغ يٍ ٚهزو نزُفٛذِ.
ديشك في .2008/09/04
رئيس يجهس إدارح
سىق ديشك نألوراق انًبنيخ
انذكتىر أحًذ راتت انشالح

] [1تعذنذ انفمزح /أ /يٍ انًبدح ٔ /2/فك انزعذٚم انٕارد ثمزار يجهس اإلدارح رلى /1001/
انصبدر ثزبرٚخ ٔ ،2012/12/00لذ كبٌ َصٓب:
"َسجخ يئٕٚخ رززأح ث )0.0054( ٔ )0.0034( ٍٛيٍ انمًٛخ انسٕلٛخ نألسٓى انًزذأنخٔ ،ثحذ
أدَٗ  /100/يئخ نٛزح سٕرٚخ" .
][2تعذنذ انفمزح /ة /يٍ انًبدح ٔ /2/فك انزعذٚم انٕارد ثمزار يجهس اإلدارح رلى /1001/
انصبدر ثزبرٚخ ٔ ،2012/12/00لذ كبٌ َصٓب:
" َسجخ يئٕٚخ رززأح ث )0.0005( ٔ )0.0003( ٍٛيٍ انمًٛخ انسٕلٛخ ألسُبد انمزض ٔأدٔاد
انذ ٍٚانعبو".

