
) إيقاف تداول وشطب الرشكات يف سوق األوراق املالية ٣تعلي�ت رقم (  
) ١املادة (  

    -التالية: للسوق مبوافقة الهيأة إيقاف تداول أسهم الرشكة يف أي من الحاالت 
إذا فقدت الرشكة رشطاً من رشوط اإلدراج الواردة يف التعلي�ت الصادرة عن الهيأة.   .أ

 إذا أخلت الرشكة مبستلزمات اإلفصاح.  . ب
 .إذا رأت رضورة ذلك لح�ية املستثمر أو للمحافظة عىل سوق منتظم . ج
 السوق. لفت الرشكة أياً من قرارات أو تعلي�ت الهيأة أو أذا خا  . د

)  ٢املادة (  
  - الرشكة:  للسوق مبوافقة الهيأة إيقاف التداول بناء عىل طلب  
 عىل قرار من الهيأة العامة طلباً مربراً إليقاف تداول أوراقها املالية. إذا قدمت الرشكة بناء .أ

إيقاف التداول عند وقوع حدث جوهري يؤثر عليها يجوز للرشكة أن تطلب من الهيأة   . ب
 .عىل أن تفصح عن هذا الحدث فوراً 

 :ييل  عىل الرشكة عند تقد�ها طلب اإليقاف للهيأة أن تقدم ما . ج
 .األسباب املربرة لطلب اإليقاف واملدة املطلوبة أوال:

ثانياً: معلومات تتعلق بطبيعة الحدث الذي يؤثر عىل أنشطة الرشكة والذي طلبت مبوجبه 
    اإليقاف.

 .يجوز للهيأة أن تقبل أو ترفض طلب اإليقاف حسب تقديرها . د

)٣املادة (  
 .  الرشكة بناء عىل متطلبات قانونية وتعلي�ت الهيأة أسهم للهيأة إيقاف تداول 

) ٢يتم إيقاف تداول الرشكة إذا كان هناك سبب قانو� لإليقاف أو تطبيق لتعلي�ت رقم (
 املالية. الصادرة عن هيأة األوراق 

)  ٤املادة (  
- اإليقاف:  إنهاء 

 للهيأة والسوق إنهاء قرار اإليقاف يف حال زوال السبب.   .أ
  .يعتمد إنهاء اإليقاف عىل الظروف املصاحبة ويجوز للهيأة فرض أي رشوط تراها مناسبة . ب

) ٥املادة (  
وألي  أشهرملدة تزيد عن سته    املوقوفةالرشكة    أسهميف حالة صدور قرار بإعادة التداول عىل  

ارتفاعاً وانخفاضاً من سعر إغالق اخر جلسة ولجلسة واحدة ويعتمد    )٪٥٠(تعاد بنسبة    سبب،
 كمؤرش للجلسات الالحقة.  الجلسةمعدل سعر التداول لهذه 



 ) ٦املادة (
جلس محافظي السوق إيقاف تداول أسهم الرشكة عند الرضورة لح�ية املستثمرين وملدة  مل .أ

 ذلك. ىل موافقة الهيأة أن زاد عن تزيد عىل عرشة أيام عمل والحصول ع ال
 السبب.انهاء قرار اإليقاف يف حال زوال  . ب

 )  ٧املادة (
 - املدرجة:  تعلي�ت شطب الرشكات 

 - التالية: للهيأة شطب أي رشكة من اإلدراج يف السوق يف الحاالت 
 الرشكة.قراراً بتصفية  اتخاذ .أ

 الرشكة.قرار بحل   اتخاذاعالن إفالس الرشكة أو عند  . ب
 السوق. تغ� نشاط الرشكة بشكل يؤثر عىل سعر سهمها يف   . ج
دمج الرشكة مع رشكة أو رشكات أخرى بحيث ترتب عىل ذلك انتهاء الشخصية املعنوية  . د

للرشكة.
 كاملة. توقفت الرشكة عن م�رسة نشاطها ملدة سنة  . ه
مناسبة  . و  إجراءات  الرشكة  تتخذ  أن  أشهر دون  التداول ملدة ستة  الرشكة عن  توقف  استمرار 

 التداول.الستئناف 
 .إذا رأت الهيأة أن هناك مربراً لشطب إدراج الرشكة من السوق  . ز 

 )   ٨املادة (
- الرشكة:  الشطب بناء عىل طلب 

   -التالية:  يجوز للرشكة تقديم طلب اىل الهيأة لشطبها من السوق وفقاً للرشوط 
من   باأللف)) (خمسة  ٠٬٠٠٥( إذا مل يتجاوز حجم التداول عىل أسهم الرشكة سنوياً عىل   .أ

 .عدد األسهم املصدرة وملدة عام� متتالي� 
 الحضور. قل من ) يف اال ٪٥١أن يكون الطلب بقرار مسبب من الهيئة العامة ومبوافقة ( . ب
مراقب  . ج من  مدققة  مالية  سنة  آلخر  املالية  بياناتها  والسوق  الهيأة  اىل  الرشكة  تقدم  أن 

   فصل.الحسابات ومصادق عليها من الهيئة العامة مع بيانات مالية آلخر 
أن تعلن الرشكة قرار الهيئة العامة بالشطب يف جريدت� يوميت� ويف النرشة واملوقع اإللكرتو�  .د

 والهيأة.للسوق 
 .والسوقاملالية تجاه الهيأة  التزاماتهاأن تقوم الرشكة بتسديد كامل  . ه
خمسة )    ١٥(    عىل قرار الشطب خالل مدة  االعرتاضمن أسهم الرشكة    %) فأكرث  ٥لحملة ( .و

  .املاليةمن تاريخ القرار لدى هيأة األوراق  يوماً  عرش 




