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 قائمة المحتويات

 

 الصفحة...................................................................الموضوع

 0.........................................................(ربيةبالع) ملخص الرسالة

 2...............................(.......................باإلنجليزية) ملخص الرسالة

 5............................................................................مقدمة

 08......................للتداول في بورصة فلسطين لةاألسهم القاب: الفصل األول

 06.....................................ماهية األسهم القابلة للتداول: المبحث األول

 06........................................................مفهوم السهم: األول المطلب

 06...................................................................تعريف السهم: ولاألالفرع 

 04.........................................................الطبيعة القانونية للسهم: الفرع الثاني

 21...............................................................خصائص السهم: الفرع الثالث

  22........................................................أنواع األسهم: المطلب الثاني

 20 .......................................قابلية األسهم للتداولمبدأ : المبحث الثاني



  د

طاره التشريعيمفهوم : األول المطلب  20..........................................المبدأ وا 

 29.......................................القيود الواردة على تداول األسهم: الثاني المطلب

 29..................................................................القيود القانونية: األول الفرع

 81..................................................................القيود اإلتفاقية: الثاني فرعال

 84......................األثر المترتب على مخالفة القيود الواردة على تداول األسهم: الفرع الثالث

 52................ة لتداول األسهم في بورصة فلسطيناآلليات القانوني:الفصل الثاني

 52......................ركات المساهمة العامة في البورصةإدراج ش: المبحث األول

 62...................الية في تداول األسهمدور شركات الوساطة الم: الثانيالمبحث 

 61........................................أوامر بيع وشراء األسهم في البورصة: األول المطلب

 61.........................................................وامر وننواعهااألتعريف : الفرع األول

 69...................................................................األوامر شكل: الفرع الثاني

دخالها إ األوامر آلية استالم: الفرع الثالث   12........................لى نظام التداول اإللكترونيوا 

 12....................................................................ألوامرتنفيذ ا: الفرع الرابع

 12........................................الطبيعة القانونية ألوامر البيع والشراء: المطلب الثاني



  ذ

  15 .............................الطبيعة القانونية لعمل شركات الوساطة المالية: المطلب الثالث

 19.......................ونقل ملكيتهاتسوية عمليات تداول األسهم  :المبحث الثالث

 42...................الرقابة على عمليات تداول األسهم في البورصة: المبحث الرابع

 42................................................................جهات الرقابة: األول المطلب

 41...............................................................ل الرقابةأشكا: الثانيالمطلب 

 41..................................................................الرقابة السابقة: الفرع األول

 49.................................................................الرقابة الالحقة: الفرع الثاني

 49................................................(الحوكمة) قواعد الرقابة الداخلية: الفرع الثالث

  92.............................................آثار التداول باألسهم: الثالث الفصل

 92.....................الحقوق المرتبطة بتداول األسهم في البورصة: المبحث األول

 98...........................................................حقوق المستثمرين: األول المطلب

 98....................................تجاه شركة الوساطة المالية ينحقوق المستثمر : الفرع األول

 94...................................تجاه شركة المساهمة العامة ينحقوق المستثمر : الفرع الثاني

 019............................................حقوق شركات الوساطة المالية: الثاني المطلب



  ر

 019..........................الحق في العمولة والحصول على النفقات والمصاريف :الفرع األول

  000.................................................حق الحصول على ضمانات : الفرع الثاني

 008...........اإللتزامات المترتبة على عمليات التداول في البورصة: المبحث الثاني

  005...........................................إلتزامات شركات الوساطة المالية: ولاأل المطلب 

 005..............................المستثمرينعمالئها  ات شركة الوساطة تجاهإلتزام :الفرع األول

 028...........................إلتزامات شركة الوساطة بوصفها عضوًا في البورصة :الفرع الثاني

 024......................................................إلتزامات المستثمرين: الثاني المطلب

 029.............................................ات األشخاص المطلعينإلتزام: الثالث المطلب

 029.............المسؤوليات الناشئة عن تداول األسهم في البورصة: الفصل الرابع

 081.............................................المسؤولية المدنية: المبحث األول

 081.........................................................المسؤولية العقدية: األول المطلب

 081......................................................المسؤولية التقصيرية: الثاني المطلب

 052...............................اآلثار المترتبة على قيام  المسؤولية المدنية: المطلب الثالث

 062............................................المسؤوليية الجزائية: نيالمبحث الثا
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 062..............تداول األسهمالخاصة بالمسؤولية الجزائية عن جرائم القواعد : المطلب األول 

 069.....................................صور التجريم في مجال تداول األسهم: المطلب الثاني

 042..............تداول األسهمجرائية للمسؤولية الجزائية عن جرائم الجوانب اإل: لثالثالمطلب ا

 045......................................الجزاءات المقررة لجرائم تداول األسهم: المطلب الرابع

 044..........................................المسؤولية التأديبية: المبحث الثالث

          092.............................................................................خاتمة

 095............................................................ المراجع المصادر و قائمة      


