آلٍة اعتوبد سعز هزجعً ألسهن الشزكبت الوذرجة ألول هزة فً سىق دهشك لألوراق الوبلٍة
المزار رلن /645/

هجلس اإلدارة
بنبء على أحكبم الوزسىم التشزٌعً رلن  /55/لعبم  2006وتعذٌالته
والمزار الصبدر عي السٍذ رئٍس هجلس الىسراء رلن  /5904/تبرٌخ 2009/11/1
وعلى لزار هجلس اإلدارة الوتخذ بجلسته رلن  /140/تبرٌخ 2011/02/07
وعلى هىافمة هجلس هفىضً الهٍئة بجلسته رلن  /07/تبرٌخ 2011/02/10
وعلى لزار هجلس اإلدارة رلن /830/تبرٌخ  2013/06/04المُعدِل للقرار رقم /645/
ٌمزر هب ٌلً:
الوبدة  -1-ذُؼذَل آنٛح اػرًاد أٔل سؼش يشجؼ ٙنألٔساق انًانٛح انر ٙسرذسجٔ ،رنك ٔفماً ألدكاو انًٕاد انرانٛح:
الوبدة ٚ -2-مظذ تانؼثاساخ انرانٛح ف ٙيؼشع ذطثٛك ْزا انمشاس ياٚه:ٙ
آلٍة الوشاٌذة الثببتةٚ :سًخ َظاو انرذأل االنكرشَٔٔ ٙفك ْزِ اٜنٛح تإدخال أٔايش انثٛغ ٔانششاء إنٗ َظاو
انرذأل دٌٔ ذُفٛز أٚح طفمحٚٔ ،رى ذشذٛة األٔايش انًشسهح فْ ٙزِ انًشدهح تذسة األٔنٕٚح انًذذدج ٔفماً ألدكاو
َظاو لٕاػذ انرذأل انظادس ػٍ انسٕق.
سعز التىاسى التأشٍزيٚٔ :ذرسة ٔفك اٜنٛح انرانٛح:
 .1انسؼش انز٘ ٚذمك أكثش كًٛح لاتهح نهرُفٛز يٍ األٔايش انًشسهح ػهٗ َظاو انرذأل.
 .2ف ٙدال ذذمك انًؼٛاس األٔل ػُذ أكثش يٍ سؼش ٚكٌٕ سؼش االفرراح تْ ٍٛزِ األسؼاس ْٕ انسؼش انز٘ ٚذمك
ألم كًٛح غٛش لاتهح نهرُفٛز.
 .3ف ٙدال ذسأ٘ انكًٛاخ غٛش انماتهح نهرُفٛز ػُذ أكثش يٍ سؼش ػهٗ انطشف( ٍٛطشف انثٛغ ٔانششاء) فإٌ
سؼش االفرراح ٚكٌٕ ْٕ انسؼش انٕسط ٙت ٍٛانسؼش.ٍٚ
 .4ف ٙدال ذسأ٘ انكًٛاخ غٛش انماتهح نهرُفٛز ػُذ أكثش يٍ سؼش ػهٗ َفس انطشف (طشف انثٛغ أٔ طشف
انششاء) فإٌ سؼش االفرراح ٚكٌٕ ْٕ انسؼش األػهٗ ف ٙدال كاٌ انسؼشاٌ ػهٗ طشف انششاء ٔانسؼش األدَٗ فٙ
دال كاٌ انسؼشاٌ ػهٗ طشف انثٛغ.
الوبدة  -3-ذذذد انمًٛح االترذائٛح نهٕسلح انًانٛح نثذء انرذأل ػهٓٛا ف ٙانجهسح االسركشافٛح تانمًٛح االسًٛح
تانُسثح نهٕسلح انًانٛح انًذسجح ف ٙانسٕق انُظايٛح ٔانسٕق انًٕاصٚح /أٔ ،/تانمًٛح االسًٛح أٔ انذفرشٚح أًٓٚا ألم
تانُسثح نهٕسلح انًانٛح انًذسجح ف ٙانسٕق انًٕاصٚح /ب./

الوبدة  -4-الجلسة االستكشبفٍة ٚٔ :رى ذُفٛزْا ٔفماً نًاٚه:ٙ
ٚ .1رى انرذأل ٔفك آنٛح انًضاٚذج انثاترح دٌٔ ٔجٕد دذٔد سؼشٚح ػهٗ انٕسلح انًانٛح.
 .2ذذذد يذج ْزِ انجهسح تساػرَٔ ٍٛظفٔ ،رنك تذءاً يٍ انساػح انؼاششج ٔانُظف ٔدرٗ انٕادذج ظٓشاً.
 .3ذكٌٕ ُْانك فرشج ػشٕائٛح تاإلغالق ٔتذذ أػهٗ ػشش دلائك ٔلثم انساػح انٕادذج.
ٚ . 4مٕو َظاو انرذأل االنكرشَٔ ٙتادرساب سؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ نهٕسلح انًانٛحٚٔ ،شرشط الدرساتّ ذذمك
()1
انششٔط انرانٛح:
أٔ .جٕد أٔايش يفرٕدح تذٛث ذكٌٕ انمًٛح االسًٛح نألسٓى انًؼشٔضح فٓٛا  /500,000/خًسًائح أنف نٛشج
سٕسٚح ػهٗ األلم.
ب .أٌ ذكٌٕ األٔايش انًشسهح ػهٗ َظاو انرذأل االنكرشَٔ ٙػائذج نؼشش يسرثًش ٍٚػهٗ األلمٔ ،نٛس نٓى ػاللح
تانششكح انًذسجح أٔ ششكح انخذياخ ٔانٕساطح انًانٛح انر ٙأسسهد األيش (سٕاء تانثٛغ أٔ انششاء).
ج.

ٚرٕجة ػهٗ كافح انٕسطاء إدخال األٔايش يٍ انُٕع (أيش يفرٕح) فمط.

 .5ف ٙدال ػذو ذذمك انششٔط انًذذدج أػالِ ،ذُؼاد انجهسح االسركشافٛح ف ٙجهسح انرذأل انرانٛحٔٔ ،فماً نزاخ
اٜنٛح انًذذدج فْ ٙزِ انًادج.
 .6ال ٚرى ذُفٛز أٚح طفمح فَٓ ٙاٚح ْزِ انجهسحٔ ،ذُؼَهَك كافح األٔايش انر ٙذى إدخانٓا ػهٗ َظاو انرذأل
االنكرشَٔ.ٙ
الوبدة ٚ -5-جرًغ يجهس اإلداسج خالل ٕٚي ٙانؼًم انرانٕٚٔ ،ٍٛٛلف انرذأل ػهٗ انٕسلح انًانٛح خالل ْزٍٚ
انٕٛيٚٔ ،ٍٛمٕو يجهس اإلداسج تذساسح سؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ انًذرسة ف ٙانجهسح االسركشافٛح نهٕسلح انًانٛح
انًذسجحٔ ،رنك ف ٙضٕء انًؼطٛاخ انرانٛح:
 -1دساسح انرمٛٛى انًمذيح يٍ انششكح.
 -2انمًٛح انذفرشٚح نهٕسلح انًانٛح.
 -3سؼش انرذأل ػهٗ انٕسلح انًانٛح لثم إدساجٓا ف ٙانسٕق.
 -4اسرثؼاد أٚح أٔايش شارج ْذفٓا انرأثٛش ػهٗ انسؼش.
 -5انخطح انًسرمثهٛح نهششكح.
الوبدة ٚ -6-رخز يجهس اإلداسج لشاسِ تخظٕص سؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ انًذرسة ف ٙانجهسح االسركشافٛح،
ٔٚمشس إدذٖ انذانر ٍٛانرانٛر:ٍٛ
 -1اعتوبد سعز التىاسى التأشٍزي كسؼش يشجؼٚٔ ،ٙطثك فْ ٙزِ انذانح ياٚه:ٙ
ذؼرثش جهسح انرذأل انرانٛح جهسح ذذأل يسرًشج ٔذذذد يذذٓا تساػرَٔ ٍٛظفٔ ،رنك تذءاً يٍ انساػح
انؼاششج ٔانُظف ٔدرٗ انٕادذج ظٓشاً.
ٚرى اسرشجاع كافح األٔايش انًٕجٕدج نذظح اإلغالق ف ٙانجهسح االسركشافٛح انساتمح ػٍ طشٚك َظاو

انرذأل االنكرشَٔ.ٙ
-

ف ٙتذاٚح انجهسح ذُُفز كافح األٔايش انًرطاتمح ٔفماً نسؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ ف ٙانجهسح االسركشافٛح

انساتمح.

ٚسرًش انرذأل خالل ْزِ انجهسح ػهٗ سؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ فمطٔ ،رنك ف ٙدال ذالل ٙأٔايش تٛغ
ٔششاء ػهٗ ْزا انسؼش.
ُٚؼرًذ سؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ كسؼش يشجؼ ٙنهٕسلح انًانٛح ف ٙجهسح انرذأل انرانٛحٔ ،ذطثك ػهٓٛا
انذذٔد انسؼشٚح انًؼرًذج.
 -2عذم الوىافمة على سعز التىاسى التأشٍزئ ،فْ ٙزِ انذانح ٚطثك ياٚه:ٙ
-

ٚرى ذذذٚذ جهسح اسركشافٛح جذٚذجٔ ،رنك تؼذ أسثٕع يٍ ذاسٚخ انجهسح االسركشافٛح األٔنٗ.

-

ٚرى انرذأل ٔفك آنٛح انًضاٚذج انثاترح دٌٔ ٔجٕد دذٔد سؼشٚح ػهٗ انٕسلح انًانٛح.

-

ذذذد يذج ْزِ انجهسح تساػرَٔ ٍٛظفٔ ،رنك تذءاً يٍ انساػح انؼاششج ٔانُظف ٔدرٗ انٕادذج ظٓشاً.

-

ذكٌٕ ُْانك فرشج ػشٕائٛح تاإلغالق تذذ أػهٗ ػشش دلائك ٔلثم انساػح انٕادذج.

-

ٚرى ذُفٛز انظفماخ فَٓ ٙاٚح انجهسح ٔفماً نسؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘.

ُٚؼرثش سؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ نهٕسلح انًانٛح انًذرسة فَٓ ٙاٚح ْزِ انجهسح كسؼش يشجؼ ٙنجهسح
انرذأل انرانٛح.
-

ٚثذأ انرذأل ػهٗ انٕسلح انًانٛح ف ٙجهسح انرذأل انرانٛحٔ ،ذطثك انذذٔد انسؼشٚح انًؼرًذج.

الوبدة ٚ-7-رٕجة ػهٗ جًٛغ انٕسطاء االنرضاو تأدكاو انًادج  /21/يٍ َظاو لٕاػذ انرذألٔ ،انر ٙذُض ػهٗ
ياٚه:ٙ
"ٚهرضو انٕسٛط تااليرُاع ػٍ إدخال أٚح أٔايش نؼًالئّ ف ٙدال كاٌ انٓذف يُٓا انرأثٛش ػهٗ أسؼاس األٔساق
انًانٛح ف ٙانسٕق".
الوبدة ُٚ -8-ؼًم تٓزا انمشاس تانُسثح نهششكاخ انر ٙسٛرى إدساجٓا الدماً نراسٚخّ.
الوبدة ُٚ -9-ثَهَغ ْزا انمشاس يٍ ٚهضو نرُفٛزِ.
ديشك ف.2011/02/10 ٙ
رئٍس هجلس إدارة
سىق دهشك لألوراق الوبلٍة
الذكتىر أحوذ راتب الشالح

( )1ػذند انفمشج  /4/يٍ انًادج سلى  /4/يٍ لشاس آنٛح اػرًاد انسؼش انًشجؼ ٙانظادس تانشلى /645/
ذاسٚخ ٔ 10/02/2011لذ كاٌ َظٓا:

" ٚمٕو َظاو انرذأل االنكرشَٔ ٙتادرساب سؼش انرٕاصٌ انرأشٛش٘ نهٕسلح انًانٛحٚٔ ،شرشط الدرساتّ ذذمك
انششٔط انرانٛح:

 ٔجٕد أٔايش يفرٕدح ٚرجأص ػذد األسٓى انًؼشٔضح فٓٛا  /5,000/خًسح آالف سٓى. أٌ ذكٌٕ األٔايش انًشسهح ػهٗ َظاو انرذأل االنكرشَٔ ٙػائذج نؼشش يسرثًش ٍٚػهٗ األلمٔ ،نٛس نٓى ػاللحتانششكح انًذسجح أٔ ششكح انخذياخ ٔانٕساطح انًانٛح انر ٙأسسهد األيش (سٕاء تانثٛغ أٔ انششاء).
ٚ -رٕجة ػهٗ كافح انٕسطاء إدخال األٔايش يٍ انُٕع (أيش يفرٕح) فمط".

