
تداوالت األشخاص المطمعين في الشركات المساهمة المدرجة في سوق  3122لسنة  ( 16 ) تعميمات رقم
 األوراق المالية

 انتعبسٌف . 1

 .ٍْئخ األٔساق انًبنٍخ انعشالٍخ: انٍٓئخ 

 .سٕق األٔساق انًبنٍخ انًشخض يٍ لجم انٍٓئخ: انسٕق 

انًعهٕيبد انذاخهٍخ ثذكى يُبطجٓى األشخبص انزٌٍ ٌطهعٌٕ عهى : األشخبص انًطهعٍٍ  ـ

ٔٔظبئفٓى أ يهكٍبتٓى أ عاللتٓى ثشكم يجبشش أ غٍش يجبشش ثًٍ ٌذٕص انًعهٕيبد انذاخهٍخ 

اعضبء يجهس االداسح ٔيستشبسٌٓى ، انًذٌش انًفٕع ، انًذٌش انًبنً ، انًذلك ) ٌٔشًم 

 ( .انذاخهً ٔانخبسجً ٔاي شخض آخش ٌذظم عهى تهك انًعهٕيبد 

 انًعهٕيبد انتً ٌذظم عهٍٓب انًطهعٍٍ ٔانتً ال تكٌٕ يتٕافشح نعًٕو  -:ًعهٕيبد انذاخهٍخ ان ـ 

 .انجًٕٓس ٔغٍش يعهٍ عُٓب ٔلذ تؤثش عهى سعش انٕسلخ انًبنٍخ عُذ االعالٌ عُٓب 

أي لشاساد استشاتٍجٍخ ٔتطٕساد جْٕشٌخ ٔادذاث ْبيخ تؤثش عهى اداء  -:االدذاث انجْٕشٌخ  ـ 

ٔاستًشاٌخ انششكخ ٔتؤثش ثشكم يجبشش أ غٍش يجبشش عهى لًٍخ ٔدشكخ انٕسلخ َٔشبط ٔيهكٍخ 

 .انًبنٍخ فً انسٕق 

 االفظبح .  2

اعالِ ( 1)عهى انششكخ انًسبًْخ انًذسجخ تضٌٔذ انٍٓئخ ٔانسٕق ثأسًبء انًطهعٍٍ انًزكٕسٌٍ فً انفمشح     

خالل خًسخ عشش ٌٕيب ً يٍ ثذاٌخ كم سُخ ٔعُبٌٍٔ ٔظبئفٓى ٔيب ًٌتهكَّٕ يٍ أساق يبنٍخ نُفس انششكخ ٔ

 .ٔاي تغٍٍش ٌطشأ الدمبً خالل اسجٕع يٍ دذٔث انتغٍٍش 

 انتذأل. 3

 -:ٌذضش عهى األشخبص انًطهعٍٍ انتذأل فً انفتشاد انًجٍُّ فً أدَبِ 

 .فظم ٔنغبٌخ َشش انجٍبَبد انفظهٍخكم َٓبٌخ  تأسٌخ  يٍ - أ   

 .نٓب يعهٕيخ جْٕشٌخ غٍش يفظخ عُٓب ٔدتى تبسٌخ االفظبح عُٓب انفتشح انضيٍُخ انتً تٕجذ خال -ة   

 .ٌٕو يٍ تبسٌخ طذٔس انجٍبَبد انسٌُٕخ ٔدتى تبسٌخ األفظبح عُٓب  15لجم  -ج    

 انًعهٕيبد انذاخهٍخ. 4

ٌذضش عهى األشخبص انًطهعٍٍ تسشٌت انًعهٕيبد انذاخهٍخ لجم األعالٌ عُٓب فً انٍٓئخ ٔانسٕق ٔأي 

 .عبيخ ٔسٍهخ اعالٌ

 :أيٕس عبيخ . 5

 .تسشي ْزِ انتعهًٍبد عهى األشخبص انًطهعٍٍ فً انششكبد انتبثعخ - أ    

انشخض  إرا كبٌ يٍ ٌشغم أدذ انًُبطت فً انششكبد انًسبًْخ انًذسجخ شخظبً يعٌُٕبً فٍعتجش -ة                   

 .انطجٍعً انًًثم نّ شخظبً يطهعبً 

   :انُشش. 6

 .انًطهعٍٍ فً ٔسبئم انُشش انًتبدخ فً انسٕق ٔثعذ تُفٍز انظفمخ يجبششح تُشش تذأالد     

  عهى يجهس يذبفظً سٕق انعشاق نالٔساق انًبنٍخ يشالجخ تُفٍز ْزِ انتعهًٍبد ٔاعالو انٍٓئخ ثبالجشاءاد . 7

 .انًتخزح ثخظٕص انًخبنفٍٍ     

 : انعمٕثبد. 8

 .انُبفز ثبنعمٕثبد انًُظٕص عهٍٓب فً لبٌَٕ األٔساق انًبنٍخٌعبلت انًخبنفٍٍ نهتعهًٍبد أعالِ     
 


