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 *مقدمة 

تعد سياسسية مراي اال اباي بسم يعت اسال األيو ا مجاا م  اوي  تجرو ا أحس  لرد از اسوا ا سيسسياة ازته ا     س  

 زنظسم مكسفحة األييييو ا مجاا ازألييييعجر  ازرييييسرأ بسمل سييييجم امل ك  أقي م الجتعاة في مجسا از قسبة املسزاة  
ً
  31مفقس

افق مع ح م ازألاسسة1433 5 11بتسأرخ     .حي، مبوحته ازتنفا ية م تاع ازتعديالال ازالرقة زاتج

 

 * ازنطسق

 .لجتعاة حدر ح م ازألاسسة املألرمزاسال ازعسمة على اسفة ازعسم ين ممن زهي عالقسال تعسقدية م طجعاة في ا

 

 مرا اال قد  دا اأ بسطس يعت اسال األو ا مجاا لم   اوي  تجرو ا أحس : ازباسن:* 

 اير عسر  يشأن ابزتزام ملتط بسال مكسفحة األو ا مجاا لم   اوي  تجرو ا أحس ،   إبداء -1
ً
 ازعتاو احتتسمس

 مب سصة املتع قة ب جرته منجع عت ه.      

 أفض ازعتاو  قديي باسنسال عنه لم  جضاح مردأ لمجازه ملصجزه ا خ ى. -2

 هس ازقسنجن  لم ابقترسر  لم عدم انسجسمهس  أابة ازعتاو في املشسأكة في صفقسال اير ماضحة من راث ا ض -3

 مع استرا اجاة ابس ثتسأ املع نة.      

 محسمزة ازعتاو  امرد الجتعاة بتع جمسال اير صحاحة لم مض  ة  تع ق ب جرته م لم مردأ لمجاا -4

 اة لم  ع ي الجتعاة بتجأط ازعتاو في لنشطة األو لمجاا لم   اوي  تجرو إأحس ، لم ل  م سزفسال  نسو -5

  نظاتاة.     

 إبداء ازعتاو عدم ابحتتسم بسملخسط  مازعتجبال لم ل  مرسأرف لخ ى. -6

 اا بسم الجتعاة في لن ازعتاو مكاو ز عتو ناسبة عن مجاو مجهجا، م  ررم مامتنسعه بدمن لسبس  منطقاة،   -7

 .في إعطسء مع جمسال عن ذزك ازشخص لم الجهة      

 صف زطباعة عت ه لم عدم مع فته بأنشطته يشكو عسمصعجبة  قديي ازعتاو م  -8

 قاسم ازعتاو بسس ثتسأ طجرو ا  و ي بعه يعد مدة م يزة ط ب  رفاة ازجضع ابس ثتسأ  م حجرو ازعسود من   -9

 الحألس .     

 م جر اختالف كبير بين لنشطة ازعتاو ماملتسأسسال ازعسرية. -10

 املألتحقة زه زط ف آخ  ممحسمزة عدم  امرد الجتعاة بأ     ط ب ازعتاو من الجتعاة  حجرو ا مجاا -11

 مع جمسال عن الجهة ماملحجا إزي س.        



 

 محسمزة ازعتاو تغاير صفقة لم إزغسءحس يعد  ب اغه بتتط بسال  دقاق املع جمسال لم رفظ ازسجالال من    -12

 الجتعاة.        

 لقو قدأ متكن من املأل نداالط ب ازعتاو إن سء إ  اءاال صفقة يألت دم في س  -13

 ع ي الجتعاة لن ا مجاا لم املتت كسال إي ار من مرسرأ اير مش معة. -14

 عدم  نسسب قاتة لم  ك اأ ازتبرعسال مازعت اسال مع املع جمسال املتجف ة عن املش به به منشسطه مرخ ه منتط  -15

 راس ه مس جكه.        

 مع مفة بنشسط محظجأ.انتتسء ازعتاو ملنظتة اير مع مفة لم   -16

 ظهجأ عالمسال ازب خ ماز فسحاة على ازعتاو معسو ته يشكو مبسزغ فاه مبتس ب ي نسسب مع مضعه ابقترسر    -17

 )خسصة إذا اسن يشكو مفسجئ(.        

 

 املألرمزاسال* 

ماايييييي اف الجتعاة  طبق ح م ازأليييييياسسيييييية ضييييييتن لنشييييييطة الجتعاة معلى  تاع ازعسم ين از ين يعت جن  ح  إراأة  

ابطالع على ا نظتة املتع قة بتكسفحة األيييو ا مجاا معلى ح م ازألييياسسييية ما ملسم ب س مازتجقاع ع ي س، مابزتزام بتس 

مأر في س من لركسم عند لراء ما بس  ي ممألييييييرمزاس  ي ازجظافاة. معلى ا راأة املسزاة نشيييييي  ازجخي في ذزك الخرييييييج   

 .بنسخة من س  م امرد  تاع ا راأاال ما قألسم

م ح   الجتعايية رييسا ازتعييسقييد مع متعييسمنين على ازتييأكييد من إ بييسعهي مازتزامهي بقجاعييد مكييسفحيية األيييييييييييييو ا مجاا  

 .ا أحس  م  اوي  تجرو

 

 تعتاي

إضييييسفة إاى مس  ضييييتنته ازالوحة ازتنفا ية زنظسم الجتعاسال ماملرسييييألييييسال ا ح اة ازرييييسرأ بق اأ مج   ازج أاء أقي 

 ( على ازتساي:40حي از   ينص في املسرة أقي )1437 2 18( م سأرخ 61)

يجييب على الجتعايية م اعييسة ا ركييسم ازته  قاييييييييييييةه ب ييس ا نظتيية ازأليييييييييييييسأريية في املت كيية ذاال ازشييييييييييييق املييساي، ممن ييس نظييسم  

 مكسفحة عألاو ا مجاا مع ي س بج ه خس  ا  سذ اآلت :

الحأليييسبسال مامل اسيييالال املسزاة مصيييجأ ميسوق ازهجرسال    ابرتفسظ في مق حس بسزسيييجالال ماملألييي نداال املسزاة مم فسال -1

  
ً
ازجطناة ز ترسييييييييألييييييييين ملعضييييييييسء الجتعاة ازعتجماة ملعضييييييييسء مج   ا راأة مازعسم ين في س ماملتعسم ين معهس مسزاس

 يشكو مبسا  ملدة ب  قو عن عش  سنجاال من  سأرخ انت سء ازتعسمو.



 

ا مجاا ازجاأرة لم يعضييييييييهس  تثو ررييييييييا ة نشييييييييسط إ  ام ، لم إذا  جف ال زدي س لسييييييييبس  معقجزة زالايييييييي بسم في لن  -2

م  بطة يعت اسال األياو لمجاا، لم  تجرو إأحس ، لم لن س سي أليت دم في ازعت اسال ازأليسبقة، فع ي س ا  سذ ا   اءاال  

 اآل اة:

 مبشكو مبسا . -ل
ً
 إبالغ مردة ازتح رسال املسزاة في م اأة ازداخ اة فجأا

اف ة زدي س عن   ك الحسزة ما ط اف ذاال ازرييي ة   إعدار  ق ر  مفريييو يتضيييتن -   تاع ازباسنسال ماملع جمسال املتج

 م امرد مردة ازتح رسال املسزاة ب س.

 عدم  ح ي  املتعسم ين معهس من م جر اب سال رجا نشسطهي. -ج

 عن ازتدقاق مامل ا عة مابزتزام، مع  امردم بتجار اسفاة زكشيييييييف ل    -3
ً
من الج اوي  يكجن املشييييييي ف املساي مأليييييييرمب

 املنرج  ع ي س في نظسم مكسفحة األاو ا مجاا.

 جيدمن ب فقية از جاوح ما نظتية ما رزية از سييييييييييييتاية ازريييييييييييييسرأة من الجهيسال املخترييييييييييييية فاتيس ي ص   اوي ا أحيس  

 م تجر ه ممكسفحة األاو ا مجاا مابختالس مابرتاسا املساي، مهي:

 نظسم مكسفحة األاو ا مجاا مبوحته ازتنفا ية. -1

 نظسم   اوي ا أحس  م تجر ه. -2

 قجاعد مكسفحة األاو ا مجاا م تجرو ا أحس  ازرسرأ من حائة ازألجق املسزاة. -3

 رزاو مكسفحة ابختالس مابرتاسا املساي ازرسرأ من مرسألة ازنقد. -4

 ازدزاو ا أاسر  ملكسفحة األاو ا مجاا م تجرو ا أحس  ازرسرأ من م اأة ازتجسأة. -5

 قجاعد فتح الحألسبسال ازبنكاة مقجاعد تشغا هس. -6

 راث  ي  تعهس في م ف مارد زيألهو ابطالع ع ي س مازعتو بتج ب س معدم م سزفت س.

                                                                       

 مهللا املجفق،،،،،                                                                            
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