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 انسوق انًواسٌت: –األهذاف انزئٍست إلَشاء ًَو 

 يظذس إضبفٙ نزًٕٚم انششكبد ٔ صٚبدح سأط انًبل .1

 صٚبدح رُٕع األدٔاد االسزثًبسٚخ انًزبدخ ٔ رؼًٛك انسٕق انًبنٛخ انسؼٕدٚخ .2

 انخصائص انزئٍست:

 سٕق جذٚذ ثًؼبٚٛش أكثش يشَٔخ .1

 انسٕق انًٕاصٚخ يخظض فمط نهًسزثًشٍٚ انًؤْهٍٛ -االسزثًبس فٙ ًَٕ  .2

 إيكبَٛخ االَزمبل إنٗ انسٕق انشئٛسٙ ثؼذ رمذٚى يهف جذٚذ نٓٛئخ انسٕق انًبنٛخ .3

 انسوق انًواسٌت -يعاٌٍز انطزح و اإلدراج فً ًَو 

 

 

 

 

 

 

 

 انسوق انًواسٌت –يتطهباث انطزح و اإلدراج فً ًَو 

 ٚزى انطشح ػهٗ انًسزثًشٍٚ انًؤْهٍٛ ٔفمبً نهششٔط ادَبِ ٔيٍ ثى رزى ػًهٛخ اإلدساج

 يهٌٕٛ لاير كذذ أدَٗ 01 انمًٛخ انسٕلٛخ نهششكخ 

 01% ٍنكم يسزثًش %5 ػهٗ األلم يٍ األسٓى يًهٕكخ يٍ لجم انجًٕٓس، ثًب ال ٚضٚذ ػ 

 سُت عهى األقم َشبط رشغٛهٙ سئٛسٙ نًذح 

 ٙاختٍاري» ، رؼٍٛٛ يسزشبس لبََٕٙ «انشايً» رؼٍٛٛ يسزشبس يبن» 

 يذلمخ نهششكخ سُوٌت لٕائى ٔرمبسٚش يبنٛخ 

 يشاجؼخ بعٍتلٕائى يبنٛخ س 

 ػٍ انًؼهٕيبد انجْٕشٚخ االفظبح 

 ال ٕٚجذ يزطهت نشثذٛخ انششكخ 

 يٍ ربسٚخ اإلدساج سُت دظش نجٛغ أسٓى انًؤسسٍٛ نًذح 

 ٍإرا كبَذ انمًٛخ انسٕلٛخ اإلجًبنٛخ انًزٕلؼخ نجًٛغ  يساهًا   51 أٌ ال ٚمم ػذد انًسبًٍْٛ يٍ انجًٕٓس ػ

إرا كبَذ انمًٛخ انسٕلٛخ اإلجًبنٛخ انًزٕلؼخ  يساهًا   55 أٔ يهٍوٌ لاير، 01تشٌذ عهى  األسٓى انًطهٕة إدساجٓب

 يهٍوٌ لاير 011تقم عٍ  نجًٛغ األسٓى انًطهٕة إدساجٓب

 انًعاٌٍز انسوق انًواسٌت -ًَو 

 يزطهجبد طشح ٔ إدساج أكثش يشَٔخ ٚزى رمذًٚٓب نٓٛئخ انسٕق انًبنٛخ ٔ ششكخ رذأل يهف انطزح

 يشَٔخ فٙ إجشاءاد انطشح عًهٍت انطزح

 ٚجت ػهٗ انششكخ انشاغجخ فٙ االَزمبل إنٗ انسٕق انشئٛسٙ رذمٛك انششٔط انزبنٛخ: االَتقال نهسوق انزئٍسً

  ًَٕ ٙسُتٍٍ انسٕق انًٕاصٚخ نًذح ال رمم ػٍ -أٌ ركٌٕ يذسجخ ف 

 انسٕق انشئٛسٙ رذمٛك يزطهجبد  
 

يزطهجبد إفظبح أكثش يشَٔخ )يٍ دٛث انًذح( يمبسَخ ثبنسٕق انشئٛسٙ، ٔرنك يٍ   اإلفصاحاث انًانٍت
 خالل:

 ٌوو 05ال تتجاوس  خالل يذح انزبعٍت اإلفظبح ػٍ انجٛبَبد انًبنٛخ .1

 ٌوو 01تتجاوس  الخالل يذح  انسُوٌت اإلفظبح ػٍ انجٛبَبد انًبنٛخ .2
 

 كًب ْٕ يطجك ثبنسٕق انشئٛسٙ اإلفصاح عٍ انتغٍٍزاث انجوهزٌت

سوق يواسي ًٌتاس بًتطهباث إدراج أقم، كًا ٌعتبز يُصت بذٌهت نهشزكاث انزاغبت باإلدراج، عهًا بأٌ االستثًار 

 فً هذا انسوق يخصص نهًستثًزٌٍ انًؤههٍٍ فقط
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 انسوق انًواسٌت –أهى انفزوقاث بٍٍ انسوق انزئٍسً و ًَو 

 انسوق انًواسٌت )انًستثًزٌٍ انًؤههٍٍ(؟ –يٍ ًٌكُه االستثًار فً ًَو 

انسٕق انًٕاصٚخ يخظض فمط نهًسزثًشٍٚ انًؤْهٍٛ، ٚجت ػهٗ األشخبص انًشخض نٓى يٍ لجم ْٛئخ   –ثًب أٌ ًَٕ 

انسٕق انًبنٛخ رذذٚذ انًسزثًشٍٚ انًؤْهٍٛ نالسزثًبس فٙ ْزِ انسٕق. ٔ فًٛب ٚهٙ انجٓبد انزٙ ًٚكُٓب االسزثًبس فٙ 

 انسٕق انًٕاصٚخ: -ًَٕ

 أشخبص يشخض نٓى ٚزظشفٌٕ نذسبثٓى انخبص .1

ػًالء شخض يشخض نّ فٙ يًبسسخ أػًبل اإلداسح ششٚطخ أٌ ٚكٌٕ رنك انشخض انًشخض نّ لذ رى رؼُّٛٛ ثششٔط  .2

انسٕق انًٕاصٚخ َٛبثخ ػٍ انؼًٛم   –رًكُّ يٍ ارخبر انمشاساد انخبطخ ثمجٕل انًشبسكخ فٙ انطشح ٔ االسزثًبس فٙ ًَٕ 

 دٌٔ انذبجخ إنٗ انذظٕل ػهٗ يٕافمخ سبثمخ يُّ

دكٕيخ انًًهكخ، أٔ أ٘ جٓخ دكٕيٛخ، أٔ أ٘ ْٛئخ دٔنٛخ رؼزشف ثٓب انٓٛئخ، أٔ انسٕق، ٔأ٘ سٕق يبنٛخ أخشٖ رؼزشف  .3

 ثٓب انٓٛئخ، أٔ يشكض اإلٚذاع

 انششكبد انًًهٕكخ يٍ انذكٕيخ، يجبششح أٔ ػٍ طشٚك يذفظخ ٚذٚشْب شخض يشخض نّ فٙ يًبسسخ أػًبل اإلداسح .4

 ًٚكٍ االسزثًبس فٙ انسٕق انثبَٙ ثشكم غٛش يجبشش ػٍ طشٚك انظُبدٚك االسزثًبسٚخ .5

 طُبدٚك االسزثًبس .6

 يسزثًشٌٔ أجبَت يؤْهٌٕ .7

 أ٘ اشخبص اػزجبسٍٚٛ اًخشٍٚ ٚجٕص نٓى فزخ دسبة اسزثًبسٚخ فٙ انًًهكخ ٔ دسبة نذٖ يشكض اإلٚذاع .8

أشخبص طجٛؼٌٕٛ ٚجٕص نٓى فزخ دسبة اسزثًبس٘ فٙ انًًهكخ ٔ دسبة نذٖ يشكض اإلٚذاع، ٔ ٚسزٕفٌٕ أ٘ يٍ  .9

 انًؼبٚٛش االًرٛخ:

. أٌ ٚكٌٕ لذ لبو ثظفمبد فٙ أسٕاق األٔساق انًبنٛخ ال ٚمم يجًٕع لًٛزٓب ػٍ أسثؼٍٛ يهٌٕٛ لاير سؼٕد٘ ٔ ال رمم 1

 ػٍ ػششح طفمبد فٙ كم سثغ سُخ خالل االثُٙ ػششح شٓشاً انًبضٛخ

 . أٌ ٚزجبٔص يزٕسط دجى يذفظخ أٔسالّ انًبنٛخ ػششح يالٍٚٛ لاير سؼٕد٘ خالل االثُٙ ػششح شٓشاً انًبضٛخ2

 (CME1. أٌ ٚكٌٕ دبطالً ػهٗ انشٓبدح انؼبيخ نهزؼبيم فٙ األٔساق انًبنٛخ انًؼزًذح يٍ لجم انٓٛئخ )3

 .   أ٘ أشخبص أخشٍٚ رذذدْى انٓٛئخ11

 انسوق انًواسٌت –ًَو  انسوق انزئٍسً  

انحذ األدَى نهقًٍت 
 انسوقٍت

 يهٌٕٛ لاير 11 يهٌٕٛ لاير 111

 % ػهٗ األلم21 % ػهٗ األلم31 % انًطزوح

 51أٌ ال ٚمم ػذد انًسبًٍْٛ يٍ انجًٕٓس ػٍ يسبْى ػهٗ األلم 211 انًساهًٍٍ
اإلجًبنٛخ انًزٕلؼخ   إرا كبَذ انمًٛخ انسٕلٛخ يساهًا  

يهٍوٌ  01تشٌذ عهى  نجًٛغ األسٓى انًطهٕة إدساجٓب
إرا كبَذ انمًٛخ انسٕلٛخ  يساهًا   55 أٔ لاير،

انًزٕلؼخ نجًٛغ األسٓى انًطهٕة إدساجٓب   اإلجًبنٛخ
 يهٍوٌ لاير 011عٍ  رمم

 يزطهجبد اإلفظبح انًؼزبدح اإلنتشاياث انًستًزة

 خالل  انزبعٍتاإلفظبح ػٍ انجٛبَبد انًبنٛخ

 ٌوو 51 يذح ال رزجبٔص

  اإلفظبح ػٍ انجٛبَبد

 01 خالل يذح ال رزجبٔص انسُوٌتانًبنٛخ
 ٌوو

يزطهجبد إفظبح أكثش يشَٔخ )يٍ دٛث انًذح( يمبسَخ 
 ثبنسٕق انشئٛسٙ، ٔرنك يٍ خالل:

 خالل يذح ال  انزبعٍتاإلفظبح ػٍ انجٛبَبد انًبنٛخ

 ٌوو 05 رزجبٔص

 خالل يذح ال  انسُوٌتاإلفظبح ػٍ انجٛبَبد انًبنٛخ

 ٌوو 01 رزجبٔص

 %21± %11± َسبت انتذبذب


