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 إعالٌ ثٛزٔد

 ثشأٌ انحمٕق ٔانحزٚبد انُمبثٛخ

 

 11، 11الثؤؤبو  لقوقؤؤُل َالوااؤؤبث الىقب نؤؤت المىبقؤؤ  وؤؤ   نؤؤاَث اؤؤُ        أن المؤؤمحما البا ؤؤ  

 ه أطااف اإلوخبج الثالثت و  ال َل البا نت ، مشبركت  مثقنه ع 2012/ شببغ وباااا

 بلمنثؤؤبل البا ؤؤ  لقبمؤؤو َمنؤؤخُر  ىلمؤؤت البمؤؤو البا نؤؤت ، َالمنثؤؤبل الؤؤ َل  لقبمؤؤو         ٔانتشايااًب

 نت ََوبءًا لوقُل البعُات ونٍمب ،َمنخُر  ىلمت البمو ال َل

 : ٔاستزشبدًا ثأحكبو

 .1491مخو ة عبم اإلعالن الببلم  لوقُل اإلوسبن الصبمر عه ٌنئت األ م ال -

 . 2009قمت البا نت السبمنت عشاة عبم با ّ لوقُل اإلوسبن الصبمر عه الالمنثبل ال -

  شأن حق الىلم الىقب   . 1491( لببم 11احفبقنت البمو ال َلنت رقم ) -

  شأن حق الخىلنم َالمفبَظت الدمبعنت . 1494( لببم 41احفبقنت البمو ال َلنت رقم ) -

  شأن الوقُل َالواابث الىقب نت . 1411( لببم 1ت رقم )احفبقنت البمو البا ن -

  شأن المفبَظت الدمبعنت . 1414( لببم 11احفبقنت البمو البا نت رقم ) -

اإلعؤالن البؤبلم   شؤأن الوقؤؤُل األنبنؤنت وؤ  البمؤؤو الصؤبمر عؤه  ىلمؤؤت البمؤو ال َلنؤت عؤؤبم           -

1441  . 

  ٗ لبعؤُات وؤّ كؤو  ؤه  ىلمؤت البمؤو       ظؤاَرة الُوؤبء  بتلخما ؤبث الىبشؤئت عؤه ا      ٔإذ ٚؤكا  عها

ِ حقؤُم عقنٍؤب   ُر كو  ىٍمب ، َ بؤ أ الثالثنؤت الؤ    البا نت َ ىلمت البمو ال َلنت َالخص اق عقّ منخ

 كو  ه المىلمخنه ،

لقوقُل َالواابث البب ت ، ٌَّ خمء حبمام الوقُل َالواابث الىقب نت ٌُ حبمام  ٔإًٚبَب ثأٌ

 ّ العمنا َالُخ ان اإلوسبوّ ،أنبنّ  ه حقُل اإلوسبن الخّ انخقاث و

الىٍُض  بلوقُل َالواابث الىقب نت ابمز المشبركت وّ حومؤو المسؤئُلنت َعؤى      ٔالتُبعب ثأٌ

القؤؤاار ، َحوقنؤؤق الخؤؤُازن وؤؤّ عالقؤؤبث البمؤؤو َالخىمنؤؤت المخُازوؤؤت َزاؤؤبمة القؤؤ رة الدمبعنؤؤت عقؤؤّ      

  ُاخٍت الخو ابث َاألز بث ،

 ؤىٍم  بتنؤخقاللنت َحااؤت الؤاأِ ،      خالل شاكبء اخمخ  كوتخخمبعّ  ه ل عم الوُار ا ٔسعٛب

 َالق رة عقّ المشبركت َإثااء الوُار َاحخاام وخبئدً ،
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لق امقااطنؤؤت واؤؤاا َ مبرنؤؤت َوٍؤؤح حنؤؤبة وؤؤّ الخىلنمؤؤبث الىقب نؤؤت لقبمؤؤبل َحىلنمؤؤبث       ٔتعشٚااشا

ث البا نؤؤت أعؤؤوبة األعمؤؤبل َأثؤؤا كلؤؤ  الابنؤؤا عقؤؤّ حبماؤؤم المسؤؤناة ال امقااطنؤؤت وؤؤّ المدخمبؤؤب       

  بعخببرٌب أكبا  ىلمبث المدخم  الم وّ َأٌم القُِ اتقخصبمات َاتخخمبعنت ونٍب ،

حبمام َحطبنق الواات الىقب نت َاتعخااف  وق الخىلنم الىقب ّ  ؤه عؤمنم أٌؤ اف     ٔإلزارا ثأٌ

   َ ال امقااطنؤؤت حبماؤؤم ََتاؤؤت  ىلمؤؤت البمؤؤو البا نؤؤت ، ٌَمؤؤب ظؤؤاَرابن لعؤؤمبن حقؤؤُل اإلوسؤؤبن 

 بلخىمنت اتخخمبعنت َاتقخصبمات وّ البق ان البا نت ،ىٍُض  الَ

 خطقببث الماحقت الااٌىت َ ب شٍ حً  ه  خغنااث ننبننت َاقخصؤبمات َاخخمبعنؤت    ٔتجبٔثب يع

 َحعونبث  ه أخو حبمام الوقُل َالواابث البب ت َاحخاام حقُل اإلوسبن ،

ثالثت ونٍب البمؤو عقؤّ حطبنؤق ٌؤ ي المبؤبم       عقّ ال َل البا نت  أطااف اإلوخبج ال ٔاعتزافب ثأٌ

وؤؤّ الخشؤؤااببث َكبوؤؤت اإلخؤؤااءاث الخىفن اؤؤت الخؤؤّ حؤؤىٍط  ٍؤؤب َحبمزٌؤؤب َحماىٍؤؤب  ؤؤه أماء رنؤؤبلخٍب   

 َحوقنق أٌ اوٍب ،

 ٚمزر انًٕافمخ عهٗ انًجبدئ انتبنٛخ :

ٔ ٌ انحماإق ٔانحزٚاابد انُمبثٛااخ ًْااب جااشم ال ٚتجااشأ يااٍ ح      إ : أٔال و أٌ احتاازا ماإق اسَناابٌ ، 

انحمٕق انُمبثٛخ أسٕح ثغٛزْب يٍ انحمإق اسسبساٛخ نسَنابٌ ٔاججاخ يًٓاب كابٌ يناتٕٖ        

 انًُٕ فٙ ان ٔنخ انًعُٛخ ثبسيز .

ٌ انحزٚخ انُمبثٛخ ٔانًفبٔضخ انجًبعٛخ حمبٌ ياٍ انحمإق اسسبساٛخ فاٙ انعًام ، ًْٔاب       إ: ثبَٛب 

، ٔفاٙ دساتٕر يُظًاخ    يتأطالٌ فٙ انًٛثبق انعزثٙ نهعًم ٔدستٕر يُظًخ انعًم انعزثٛخ 

 ٓ ٔإعااالٌ  1991ب يااؤتًز انمًااخ انعاابنًٙ نهتًُٛااخ االجتًبعٛااخ   ًااانعًاام ان ٔنٛااخ ٔأكاا  عهٛ

 ثشأٌ انًجبدئ ٔانحمٕق اسسبسٛخ فٙ انعًم . 1991يُظًخ انعًم ان ٔنٛخ نعبو 

ٕ  ٌ انحزكخ انُمبثٛخ انحازح  إ: ثبنثب  ٔتمإٖ عهاٗ يًبرساخ َشابفٓب فاٙ يجتًعابد        ٔانًناتمهخ تًُا

 ٛخ تحتزو فٛٓب حمٕق اسَنبٌ ٔتظبٌ فٛٓب انحمٕق اسسبسٛخ فٙ انعًم .دًٚمزاف

ٌ انتًُٛااخ االلتظاابدٚخ ٔاالجتًبعٛااخ انًتٕاسَااخ تت هاات ٔجاإد يُظًاابد لٕٚااخ ٔينااتمهخ    إ: راثعااب 

ٗ  نهعًبل ٔأطحبة انعًم تنت ٛع انًشبركخ فٙ انتًُٛاخ ٔتٓا     تحمٛاك انيٛاز ٔانزفابِ     إنا

 نسَنبٌ .

أداِ نتحمٛك انع اناخ االجتًبعٛاخ ٔشازفًب نتإفز يجا أ       ْٗحزٚبد انُمبثٛخ ٌ انحمٕق ٔانإ: خبينب 

 انثالثٛخ انذ٘ ٚحًّٛ دستٕر يُظًخ انعًم انعزثٛخ ٔدستٕر يُظًخ انعًم ان ٔنٛخ .

انت جٛك  ٔفٙ انتشزٚعبدٌ انحمٕق ٔانحزٚبد انُمبثٛخ تعتجز يظبَخ إذا تزسخ ذنك فٙ إ: سبدسب 

نتحمٛك شًٕنٓب َٔفبذْب نكبفخ انم بعبد االلتظبدٚخ ٔإذا ايت  انفعهٙ عهٗ أرع انٕالع ، 

 انظٕد انجًبعٙ نهعًبل انذ٘ ًٚكُٓى يٍ انحزٚخ انُمبثٛخ ٔانًفبٔضخ انجًبعٛخ .
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ٍ ــاـ ٌ استجعــاـبد شــاـزا ك كجٛازح ياٍ َ ابق انحًبٚاخ ٔااليتٛابساد انتاٙ تاُض عهٛٓاب انمٕاَٛ          إ :سبثعب

عٛااخ انًناات ايخ ٔال ٚعااشس انع انااخ االجتًبعٛااخ ٔاننااهى      ٚياا و انتًُٛااخ االلتظاابدٚخ ٔاالجتًب  ال

 االجتًبعٙ .

ٔاسلازار انفعهاٙ ثحمٓاب فاٙ     أطاحبة اسعًابل   ٔنهعًابل  ٔيناتمهخ   لٕٚخ ٌ ٔجٕد يُظًبدإ ثبيُب :

 انعًم . سٕق سدارحانًفبٔضخ انجًبعٛخ ، ْٕ اسداح انز ٛنٛخ 

ٔضاخ انجًبعٛاخ ثتإفٛز اسفابر انمابََٕٙ      تٕفٛز انجٛئخ انًحفشح نهحزٚخ انُمبثٛخ ٔانًفب إٌ تبسعب :

ًٛابد  انًُبست ٔإدارح انعًم انجٛ ح ٔانحًبٚخ ٔانضاًبَبد انالسياخ إناٗ جبَات ٔجإد انتُظ     

 انُمبثٛخ انمٕٚخ ٔانًنتمهخ ، ٔاجت عهٗ ان ٔنخ .

انُمبثٛاخ ٔانًفبٔضاخ انجًبعٛاخ ٔانتشابٔر انثُاب ٙ       االعتازا  ثبنحزٚابد  تعشٚش ثمبفخ إٌ  عبشزا :

انشزكبم االجتًابعٍٛٛ   د انعًم ضًبًَب نجٛئخ عًم سهًٛخ ٔاجت عهٗفٙ عاللبٔانثالثٙ 

 ./ عًبل ( أطحبة اسعًبل  انثالثخ ) حكٕيبد /

ٌ أٚخ حٕافش خبطخ نجذة االستثًبراد انيبرجٛخ ٚجت أٌ ال تتضًٍ أ٘ ح  يٍ إ:  حبدٖ عشز

 انحزٚبد انُمبثٛخ فٙ انتُظٛى ٔانًفبٔضخ انجًبعٛخ .

حمٛاك انتضابيٍ انا ٔنٙ نُظازح انحمإق ٔانحزٚابد انُمبثٛاخ ٚظابٌ ثبالَضاًبو          : إٌ ت ثبَٙ عشز

ثًب ٚتفك ياع انًظابنك انٕفُٛاخ    نهًُظًبد ان ٔنٛخ أٔ تٕفٛ  عاللبد انتعبٌٔ يعٓب 

ٔٚشٚ  يٍ انم رح عهٗ يٕاجٓخ انشازكبد يتعا دح   انعهٛب ٔٚعشس ٔح ح انعًم انُمبثٗ 

 انجُنٛخ انتٙ تُتٓك انحزٚبد انُمبثٛخ .

، فٗ إفبر يٍ  فّٛ إَنبٌ ثبحث عُّ ٔلبدر عهّٛ ٔراغتانعًم حك فجٛعٗ نكم إٌ :  عشز ثبنث

 حزٚخ االختٛبر ٔتكبفؤ انفزص ٔع و انتًٛٛش .

أٔ إجازاماد إدارٚااخ  حاك تكاإٍٚ انُمبثابد ال ٚجإس تمٛٛا ِ ثأٚااخ لٛإد تشازٚعٛخ       إٌ :  عشاز  راثاع 

ٓاب يظاهحخ انُظابو انعابو     تتعبرع يع يعبٚٛز انعًام انعزثٛاخ ٔان ٔنٛاخ ، أٔ ال تت هج   

 فٗ ان ٔنخ .

 انتاٗ تازتج    انتشازٚعٛخ حك اسضزاة عٍ انعًم ال ٚجٕس تمٛٛا ِ إال ثبنتا اثٛز   إٌ :  عشز خبيس

 يع يعبٚٛز انعًم انعزثٛخ ٔان ٔنٛخ . ٔال تتعبرعانُظبو انعبو فٗ ان ٔنخ ثحفظ 

 ٔثُبم عهّٛ ٚؤك  انًؤتًز عهٗ :

احفبقنبث البمو البا نؤت َال َلنؤت الصبعؤت     ب  أَ حطبق حصبمل  الخّ لم  معُة ال َل البا نت (1)

، َالُوؤؤبء  بلخما ؤؤبث البعؤؤُات وؤؤّ  ىلمخؤؤّ البمؤؤو    لقخصؤؤ اق  ؤؤبلوقُل َالوااؤؤبث الىقب نؤؤت  

 البا نت َال َلنت  شأن الوقُل َالواابث الىقب نت .
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 قنٍؤب  لقخصؤ اق ع  احفبقنؤبث البمؤو البا نؤت    الخّ لم  حصؤبمل  بؤ  أَ حطبؤق   معُة ال َل البا نت  (2)

خما ؤؤبث َالمبؤؤبم  الخؤؤ  حؤؤىب عقنٍؤؤب  بعخببرٌؤؤب   َوفبكٌؤؤب إلؤؤّ الخشؤؤاا  الؤؤُطى  َالُوؤؤبء  بتل 

أمَاث لخوقنق الخاب و اتقخصبمِ البا ّ َالىٍُض  بلخشااببث اتخخمبعنت َاحخاام حقُل 

 اإلوسبن .

م حاخمؤو ،  معُة ال َل البا نت الخّ تزالج إخااءاث قنبم الخىلنمؤبث الىقب نؤت البمبلنؤت ونٍؤب لؤ      (3)

 تنخامبل اإلخااءاث الخّ حماه البمبل  ه إقب ت حىلنمبحٍم .

معؤؤُة الؤؤ َل البا نؤؤت لقبمؤؤو عقؤؤّ إادؤؤبم البنئؤؤت المىبنؤؤبت لىمؤؤُ َحطؤؤُر الخىلنمؤؤبث الىقب نؤؤت          (4)

 َحمانىٍب  ه  مبرنت الوقُل َالواابث الىقب نت  بلشاو الالئق .

بَر الؤؤ ِ اؤؤ عم الوقؤؤُل َالوااؤؤبث معؤؤُة الؤؤ َل البا نؤؤت لخبماؤؤم الوؤؤُار اتخخمؤؤبعّ َالخشؤؤ  (5)

 الىقب نت وّ ال َل البا نت .

معُة  ىلمبث أعوبة األعمبل َ ىلمبث البمبل إلادبم  منسؤبث الوؤُار َالخشؤبَر الخؤّ      (6)

حوقق اعخااف كو  ىٍمب  ؤبخخا َاحخؤاام حااؤت الؤاأِ َالسؤبّ لقخفؤبٌم المشؤخاف وؤّ كبوؤت          

 القعباب الخّ حٍم طاوّ اإلوخبج .

البمؤؤبل لخبماؤؤم عُا ؤؤو الُحؤؤ ة وؤؤّ الخىلؤؤنم الىقؤؤب ّ  ؤؤه خؤؤالل الممبرنؤؤت        معؤؤُة  ىلمؤؤبث   (7)

 ال امقااطنت َاحخاام حاات الاأِ َالفاا َالخببنا .

معُة  ىلمت البمو البا نت ل عم حق الخىلنم َالمفبَظت الدمبعنت َحطُاا ق راث  ىلمبث  (8)

 البمبل َأعوبة األعمبل و  الُعُل إلّ اتقخصبم غنا المىلم .

ىلمت البمؤو البا نؤت لماؤبمة المسؤبحت اإلعال نؤت لقخؤاَاح لقوقؤُل َالوااؤبث الىقب نؤت          معُة   (9)

 نت .َال امقااطنت و  البىنبن الىقب ّ َحبمام مَر المفبَظت  الدمبع

معُة  ىلمت البمو البا نت لخق ام حقااا مَرِ  اة كو نىخنه حُل  ب اخم حوقنقً وّ  دبل  (11)

الصؤبُ بث َالخوؤ ابث الخؤّ حبخاظؤٍب ، ابؤاض عقؤّ        الُوبء لمبؤبم  ٌؤ ا اإلعؤالن ، َ نؤبن    

 لدىت الواابث الىقب نت َالٍنئبث ال نخُرات وّ المىلمت .
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