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اكرررار  ررر   52العررراد –الجايررراة الاسرررمية  1881لسرررنه  98( ألغيرررا قالقرررانون رقررر  11الفقررراة اليانيرررة اررر) المرررادة   - 1

 وكان نصها كاالتى: 03/1/1881
مررة النيررادة يررا عها ال ررائم % ارر) قي5و ررى لالررة قيررم اقسرره  ققيمررة تنيررا اءررى عمرر) الةررااي ت مررم النيررادة لمرراي ة اقرراار ا 

   وتحصل  ذه الماي ة ط قا لءقوااا التى يصار قها قاار ا) وزيا المالية قاالتفاق ام الوزيا.
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 وكان نصها كاالتى: .1881لسنة  98ألغيا الفقاة اليانية قمقتمى المادة اقولى ا) القانون  (1)

% ارر) قيمررة 5ااي ت مررم لنيررادة يرراي ية  اقرراار ا " و ررى لالررة قيررم أذ ارر)  ررذه اقوراق ققيمررة تنيررا اءررى عمرر) الةرر
   النيادة يا عها ال ائم وتحصل  ذه الماي ة ط قا لءقوااا التى يصار قها قاار ا) وزيا المالية قاالتفاق ام الوزيا."
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. وكان نصها " يكون التعاال  ى اقوراق المالية  1889لسنة  129است الة قالقانون  19المادة  (1)

ورصة قواسطة إلاذ الةاكات المراص  لهرا قرذلإ وإال و قرم التعاارل قراطضمن وتمرم) المقياة قال 
الةاكة سضاة العمءية التى تت  قواسطتها وت ي) الضئحة التنفيذية اقامال التى ي طرا اءرى الةراكة 

 القيام قها ".
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 1881لسررنة  089المعررال قررالقاار الرروزارذ رقرر   1888لسررنة  879صررار القرراار الرروزارذ رقرر   (1)

قةأن تحايا اموالت السمساة ورسوم قيا اقوراق لماليرة  1889لسنة  27والقاار الوزارذ رق  
 واقاقل ال ااات ا) امءيات ال ورصة .

قةرررررأن اقلكرررررام المنيمرررررة ل ورصرررررت  القرررررا اة  1887لسرررررنة  21صرررررار القررررراار الجمهرررررورذ رقررررر   (5 
 .واالسكنارية وشئونهما المالية
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 .11/7/1885    58العاد –نةور قالجاياة الاسمية اصححة قاالستاراك الم – 1
لسرررنة  198أيررريش نةرررام تقيررري  وتصرررنيش وتاتيرررة اقوراق الماليرررة قموررررة القررراار الررروزارذ رقررر   (2)

لسرنة  981ن كما أيريش نةرام إاسراك سرجضت اقوراق الماليرة قموررة القراار الروزارذ رقر  1882
لية ونةا المعءواات ا) اقوراق المالية قمورة ن كما أييش نةام تقي  وتحءيل اقوراق الما1882

ن كما أييش نةام صناديق االسرتيمار الم اشرا قموررة القراار 1881لسنة  101القاار الوزارذ رق  
 .1881لسنة  802الوزارذ رق  
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 .10/7/1885اصححة قاالستاراك الوارد ا) اجءس الوزراي  اقاانة العااة( قتاريخ  – 1
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 .11/7/1885    58العاد  –المنةور قالجاياة الاسمية  اصححة قاالستاراك – 1
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تاقم  رر(  ى  15العاد  –الجاياة الاسمية  – 1882لسنة  13است الة قالقانون رق   73المادة  (1)

.وكرررران نصرررررها " لكرررررل الذ اصررررءحة طءرررررة االطرررررض  لرررراذ الهيئرررررة اءرررررى الوعرررررائق 50/0/1887
والحصررول اءررى قيانررات أو صررور انهررا اصرراق والسررجضت والمحايررا والتقرراريا المتعءقررة قالةرراكة 

اءيهران واللرإ اقاقرل صمسري) رنيهرام ار) كرل وعيقرة أو قيران  رى لالرة االطرض  واائرة رنيره ار) كرل 
 صورة.
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تاقم  رر(  15الجاياة الاسمية العاد  -1882لسنه  13( است الة قالقانون رق  70المادة رق   – 1

   50/0/1882. 
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