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 َكذ١َ

 ادتُع١ٝ اختزتٗامتٌٜٛ اإلسٖاب أحذ ايشنا٥ز األساس١ٝ اييت جشا٥ِ غشٌ األَٛاٍ ٚبعًُٝات  َؤششات االشتباٙتعذ سٝاس١ 

 ٖـ،11/5/1433بتاسٜخ  31يٓعاّ َهافح١ غشٌ األَٛاٍ ايشعٛدٟ ايصادس باملشسّٛ املًهٞ سقِ ّ/يف زتاٍ ايشقاب١ املاي١ٝ ٚفكًا 

  .ايشٝاس١ٚال٥حت٘ ايتٓفٝز١ٜ ٚمجٝع ايتعذٜالت ايالحك١ يٝتٛافل َع ٖزٙ 

 ايٓطام

مجع١ٝ إنشاّ ذتفغ يف  َٚٔ هلِ عالقات تعاقذ١ٜ ٚتطٛع١ٖٝزٙ ايشٝاس١ املشؤٚيٝات ايعا١َ ع٢ً ناف١ ايعاًَني حتذد 

 .ايطعاّ

 ايبٝإ

 َؤششات قذ تذٍ استباطا بعًُٝات غشٌ األَٛاٍ أٚ جشا٥ِ متٌٜٛ اإلسٖاب:

متٌٜٛ اإلسٖاب، ٚخباص١ جشا٥ِ  ٚأاألَٛاٍ  بذا٤ ايعٌُٝ اٖتُاًَا غري عادٟ بشإٔ االيتزاّ ملتطًبات َهافح١ غشٌإ .1

 .املتعًك١ بٜٗٛت٘ ْٚٛع عًُ٘

 .األخش٣ سفض ايعٌُٝ تكذِٜ بٝاْات عٓ٘ أٚ تٛضٝح َصذس أَٛاي٘ ٚأصٛي٘ .2

ايكاْْٛٞ أٚ االقتصادٟ أٚ عذّ اْشجاَٗا َع  سغب١ ايعٌُٝ يف املشاسن١ يف صفكات غري ٚاضح١ َٔ حٝث غشضٗا .3

 .املع١ًٓ االستثُاس اسرتاتٝج١ٝ

 .َط١ًً تتعًل بٜٗٛت٘ ٚ/أٚ َصذس أَٛاي٘ عٌُٝ تزٜٚذ ادتُع١ٝ مبعًَٛات غري صحٝح١ أٚستاٚي١ اي .4

 .إسٖاب، أٚ أٟ شتايفات جٓا١ٝ٥ أٚ تٓع١ُٝٝ متٌٜٛجشا٥ِ عًِ ادتُع١ٝ بتٛسط ايعٌُٝ يف أْشط١ غشٌ أَٛاٍ أٚ  .5

 .إبذا٤ ايعٌُٝ عذّ االٖتُاّ باملخاطش ٚايعُٛالت أٚ أٟ َصاسٜف أخش٣ .6

زتٍٗٛ، ٚتشددٙ ٚاَتٓاع٘ بذٕٚ أسباب َٓطك١ٝ، يف  يف إٔ ايعٌُٝ ٚنٌٝ يًعٌُ ْٝاب١ عٔ َٛنٌاشتباٙ ادتُع١ٝ  .7

  .ريو ايشخص أٚ ادت١ٗ إعطا٤ َعًَٛات عٔ

 .عاّ ٚصف يطبٝع١ عًُ٘ أٚ عذّ َعشفت٘ بأْشطت٘ بشهٌايعٌُٝ تكذِٜ  صعٛب١ .8

االستثُاسٟ ٚحتٌٜٛ ايعا٥ذ َٔ ايٛضع  قٝاّ ايعٌُٝ باستثُاس طٌٜٛ األجٌ ٜتبع٘ بعذ َذ٠ ٚجٝز٠ طًب تصف١ٝ .9

 .اذتشاب

 .ٚجٛد اختالف نبري بني أْشط١ ايعٌُٝ ٚاملُاسسات ايعاد١ٜ .10

عذّ تزٜٚذ ادتُع١ٝ بأٟ َعًَٛات عٔ  ٚستاٚي١ املشتحك١ ي٘ يطشف آخشطًب ايعٌُٝ َٔ ادتُع١ٝ حتٌٜٛ األَٛاٍ  .11

 .اادت١ٗ ٚاحملٍٛ إيٝٗ

 .ايشجالت َٔ ادتُع١ٝ املعًَٛات أٚ حفغ مبتطًبات تذقٝلستاٚي١ ايعٌُٝ تػٝري صفك١ أٚ إيػا٤ٖا بعذ تبًٝػ٘  .12

 .تاملشتٓذا طًب ايعٌُٝ إْٗا٤ إجشا٤ات صفك١ ٜشتخذّ فٝٗا أقٌ قذس ممهٔ َٔ .13
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 .غري َششٚع١ عًِ ادتُع١ٝ إٔ األَٛاٍ أٚ املُتًهات إٜشاد َٔ َصادس .14

ب٘ ْٚشاط٘ ٚدخً٘ ٚمنط حٝات٘  تبَ٘ع املعًَٛات املتٛفش٠ عٔ املش ايتربعات ٚايعًُٝاتعذّ تٓاسب ق١ُٝ أٚ تهشاس  .15

 .ٚسًٛن٘

 .ستعٛسَعشٚف١ بٓشاط غري َعشٚف١ أٚ ملٓع١ُ  ايعٌُٝاْتُا٤  .16

فٝ٘ ٚمبا ال ٜتٓاسب َع ٚضع٘ االقتصادٟ )خاص١  ٚعا٥ًت٘ بشهٌ َبايؼ ايعٌُٝظٗٛس عالَات ايبزخ ٚايشفا١ٖٝ ع٢ً  .17

 (.َفاجئ إرا نإ بشهٌ

 املشؤٚيٝات

ٜعًُٕٛ حتت إداس٠ ٚاششاف ادتُع١ٝ ايزٜٔ  ايعاًَنيُع١ٝ ٚع٢ً مجٝع تطبل ٖزٙ ايشٝاس١ ضُٔ أْشط١ ادت

، ٚااليتزاّ مبا ٚايتٛقٝع عًٝٗا ٚاإلملاّ بٗا ايشٝاس١ٚع٢ً ٖزٙ مبهافح١ غشٌ األَٛاٍ االطالع ع٢ً األْع١ُ املتعًك١ 

 يف ريو ارتصٛصْشش ايٛعٞ  املاي١ٝداس٠ اإلايٛظٝف١ٝ. ٚع٢ً  َِٚشؤٚيٝاتٗ ِٚسد فٝٗا َٔ أحهاّ عٓذ أدا٤ ٚاجباتٗ

 .ٗابٓشخ١ َٓ ٚاألقشاّ ٚتزٜٚذ مجٝع اإلداسات

 ٚبكٛاعذ َهافح١ غشٌ األَٛاٍ  ٚايتزاَِٗايتأنذ َٔ إتباعِٗ  ع٢ً َتعاْٚنيحاٍ ايتعاقذ َع  ٚحتشص ادتُع١ٝ

 .متٌٜٛ اإلسٖابجشا٥ِ 

 املشاجع

. ٚحتٌ ٖزٙ  ٖـ26/04/1441(  ٖزٙ ايشٝاس١ يف    األٚىل ( يف دٚست٘ )     1)يف االجتُاع ايع١َُٝٛ ادتُع١ٝ  تاعتُذ

 املٛضٛع١ سابكا.  قٛاعذ ايشًٛىايشٝاس١ ستٌ مجٝع سٝاسات 

 


