اإلجراءات الثنفيذية لشراء األوراق المالية بواسطة العرض العام
ظبدرث تبالشخٌبد إهٓ اهيّاد  86-81يً كبًٌّ األّراق اهيبهٖج ركى  12هشٌج ّ 2004خـوٖيبح إظدار األّراق اهيبهٖج
اهظبدرث ؿً ُٖئج شّق رأس اهيبل فٕ .2008/9/22

ٖ .1لدى اهضخط اهذٔ ٖرغة تخلدٖى اهـرع اهـبى ػوتًب هوشّق يخغيًٌب خلرٖر ؿً ٌفشَ ّؿً اهـرع اهـبى،
ّيّافلج خػٖج يً اهِٖئج ّيً أٖج جِبح أخرْ ذاح ؿالكج.

ٖ .2خى خددٖد يّؿد خٌفٖذ جوشج اهـرع اهـبى تبهخضبّر يب تًٖ اهِٖئج ّاهشّق ،ؿوٓ أً ٖخى خٌفٖذ اهـرع اهـبى يً
خالل جوشج خداّل ّاددث فلػ.
 .3خلّى اهشّق تبإلؿالً هوضرنبح األؿغبء ؿً اهـرع اهـبى كتل شتـج أٖبى ؿيل ؿوٓ األكل يً خبرٖخ خٌفٖذٍ،
ّٖخى ٌضر اإلؿالً ؿوٓ يّكؾ اهشّق اإلهنخرٌّٕ.

ٖ .4خى خٌفٖذ اهـرع اهـبى ؿً ػرٖق اهشّق فٕ جوشج خبظج خشيٓ "جوشج اهـرع اهـبى" ،يً خالل آهٖج خشيخ
هوّشػبء تئدخبل ػوتبح اهيشبُيًٖ اهراغتًٖ تتٖؾ أشِيِىّ ،خنًّ اهجوشج تـد اٌخِبء جوشج اهخداّل اهـبدٖج.

 .5خنًّ يرادل اهجوشج نيب ٖوٕ:


يب كتل االفخخبح ()pre-open



إٖلبف ()suspend



افخخبح – إغالق ()open-close

 .6ال ٖخى ادخشبة دد أدٌٓ ّدد أؿوٓ هألشـبر فٕ جوشج اهـرع اهـبى ( .)no limits

 .7خشخير يردوج يب كتل االفخخبح فٕ جوشج اهـرع اهـبى هيدث  15دكٖلجّٖ ،خى االفخخبح هِذٍ اهجوشج هدؼًٖب ّيً ذى
خغوق ُذٍ اهجوشج فٕ دبل نبٌح اهنيٖبح اهيينً خٌفٖذُب ؿوٓ "شـر اهخّازً اهخأضٖرٔ" (شـر االفخخبح) خخراّح

تًٖ اهدد األؿوٓ ّاهدد األدٌٓ هألشِى اهيػوّة ضراؤُب .

 .8فٕ دبل نبً ؿدد األشِى اهيـرّغج هوتٖؾ ّاهيينً خٌفٖذُب فٕ هدؼج االفخخبح أكل يً اهدد األدٌٓ هألشِى
اهيػوّة ضراؤُبٖ ،خى إهغبء اهـيوٖج.

 .9فٕ دبل نبً ؿدد األشِى اهيـرّغج هوتٖؾ ّاهيينً خٌفٖذُب فٕ هدؼج االفخخبح أنتر يً اهدد األؿوٓ هألشِى
اهيػوّة ضراؤُب ٖ ،خى االفخخبح هِذٍ اهجوشج هدؼًٖب ّيً ذى خغوق ُذٍ اهجوشجّٖ ،خى خخظٖط األشِى نل تٌشتج
ؿدد األشِى اهيػوّة ضراؤُب يلبرٌ ًج يؾ يجيل ؿدد األشِى اهيـرّغج هوتٖؾّ ،خـػٓ فٕ ؿيوٖج اهخخظٖط

أّهّٖج يخشبّٖج هدشبتبح ؿيالء اهضرنبح األؿغبء يؾ دشبتبح اهيدبفؼ اهخبظج تبهضرنبح األؿغبء.

 .10ال ٖجّز إهغبء أّاير اهتٖؾ أّ خـدٖل شـر اهتٖؾ أّ خـدٖل اهنيٖبح فٕ آخر ذالد دكبئق يً اهجوشجّ .فٕ دبل
يخبهفج اهّشٖػ هذهمٖ ،خى فرع غرايج ؿوَٖ تيّجة ٌؼبى اهـلّتبح ّاهغرايبح اهيـيّل تَ يً كتل اهِٖئج.
ٖ .11دق هػبهة اهـرع اهـبى (اهيضخرٔ) رفؾ اهشـر فٕ اهدكٖلج األخٖرث يً يردوج يب كتل االفخخبح فٕ شتٖل خٌفٖذ
اهـرع اهـبى.
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ٖ .12خى خشّٖج ّخلبط األّراق اهيبهٖج دشة إجراءاح يرنز اإلٖداؽ ّاهخدّٖل ( .)T+3
ٖ .13خى ٌضر ٌضبػ اهخداّل فٕ ٌضرث اهخداّل اهّٖيٖج دًّ اهخأذٖر ؿوٓ شـر اإلغالق ،يؾ اإلضبرث فٕ ُّايص اهٌضرث
إهٓ اهـرع اهـبى.

 .14خلّى اهشّق تئتالف ضرنبح األّراق اهيبهٖج رشيًٖب تٌخبئج اهـرع اهـبى.
 .15ال ٖجّز أً ٖخى خٌفٖذ أنذر يً ؿرع ؿبى فٕ اهجوشج ٌفشِب ّؿوٓ اهريز ٌفشَ.

ٖ .16دق هوشّق يً دًٖ إهٓ آخر خـدٖل ُذٍ اإلجراءاح تيب ٖخّافق ّخـوٖيبح ُٖئج شّق رأس اهيبل تِذا
اهخظّط.
*****
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