
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةماعلا تاسايسلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فيراعتلا .１

  :اهنم لك نيرق ةحضوملا يناعملا ةيلاتلا تاملكلاو تارابعلاب دصقي ،ةسايسلا هذه يف

 

 ؛يتارامإلا مهردلا :مهرد

 بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم :ةئيهلا

 ؛2017 ماعل 11 مقر يريمألا موسرملا

 بجومب ةقراشلا ةرامإ يف ةسسؤملا ةرحلا ةقطنملا ةئيه مالعإلل ةقراشلا ةنيدم :ةنيدملا

 ؛2017 ماعل 11 مقر يريمألا موسرملا

 عم قفتي امب ةنيدملا يف ةلجسم عرف ةكرش وأ ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش :ةكرشلا

 ؛تاميظنتلاو حئاوللا

 وأ تارامإلا ةلود يف ةيميظنت وأ ةيئاضق وأ ةيموكح ةهج/ةئيه يأ :ةينعملا ةهجلا/ةئيهلا

 ؛ةقراشلا ةرامإ

 ؛ةلافك تحت عقاولاو ةكرشلا يف لمعي درف يأ :نوفظوملا

 ؛هتاقحلم نمضتي امب اذه ةماعلا تاسايسلا فلم :ةسايسلا

 لومعملا تاكرشلاو صيخارتلا رادصإب ةصاخلا تاميظنتلاو حئاوللا يأ :تاميظنتلاو حئاوللا

 ةيميظنتلا قئاثولا ةفاك ىلإ ةفاضإلاب سمش ةرحلا ةقطنملا مالعإلل ةقراشلا ةنيدم يف اهب

 ؛ةئيهلا نع ةرداصلا

 تارامإلا ةلودل يداحتالا نوناقلا عم قفتي امب ةئيهلا لبق نم نيفظوملا اياعر :نولثمملا

 ضرغب ةيميظنتلا حئاوللاو رخآل ٍتقو نم ةلصاحلا تاليدعتلا لمشي امب 1973 ماعل )6( مقر

 ؛ةنيدملا يف لمعلاو ةماقإلا

 ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا :تارامإلا ةلود

 

  .اهب مازتلالاو ةسايسلا هذه ةءارق نيلثمملا ىلع بجي .２

 ةكرشلاب ةطبترم ةقدصمو ةعقاو ةقيقد تامولعم نولثمملاو ةكرشلا مدقت .３

  .اهميدقت مت ةفرحمو ةئطاخ تانايبو تامولعم يأ ةكرشلا لمحتت .نولثمملاو

 

 



 

 ةيميظنتلا حئاوللا .４

 يأ ىلعو اهيلع ةلصاح تاليدعت يأو ةيميظنتلا حئاوللاب ةكرشلا مزتلت .4.1

 .ةئيهلا نع ةرداص ىرخأ تاسايس

 ةصخرلا ءاغلإ ،ةينوناق تاءارجإ ذخأ ،ةيلاملا تابوقعلا ضرف قحب ةئيهلا ظفتحت .4.2

 .نيفظومل ةماقإلا ةريشأت ءاغلإ ،ةكرشل ةيراجتلا

 

 لاومألا ليسغ ةحفاكم .5

 عضاخلا تاليدعتلا ةفاكو 2002 ماعل )4( مقر يداحتالا نوناقلاب ةكرشلا مزتلت .5.1

 .اهل

 عضاخلا تاليدعتلا ةفاكو 2004 ماعل )1( مقر يداحتالا نوناقلاب ةكرشلا مزتلت .5.2

 .اهل

 

 نيفظوملا ةياعر ةيقافتا .6

 قفاوتو ةنيدملا يف ةعقاولا ةكرشلا يف نيلماعلا نيفظوملا ةئيهلا ىعرت .6.1

 .ةيميظنتلا حئاوللا عم قفتي امب ةئيهلا لبق نم نيفظوملا ةياعر ةكرشلا

 لمعلل مهنييعت ةكرشلل نكمي يذلا نيفظوملا ددع ديدحت ةيرح ةئيهلل .6.2

  .اهيف

 

 ةئيهلا قوقح .7

 تقو يأ يف اهوفظوم وأ ةكرش همدقت بلط يأ ضفر قحب ةئيهلا ظفتحت .7.1

  .راعشإ نودبو

 

 ةدرتسملا موسرلاو موسرلا .8

 يف ةكرشلا ةصخر بحسو ةكرشلا تامدخ ةفاك فيقوت قحب ةئيهلا ظفتحت .8.1

 .ةقحتسم ةرخأتم ريتاوف يأ دوجو لاح



 

 كلذكو مصخ وأ ةصاقم نود ةئيهلا نع ةرداصلا ريتاوفلا عيمج ةكرشلا ددست .8.2

 ةلماكلا ةيلاملا ةميقلا ةئيهلا اهيف ملتست ةقيرطبو بئارضلا ةفاك نم ةصلاخ

  .ةصلاخلا

  .موسر دادرتسا بلط يأ ضفر قحب ةئيهلا ظفتحت .8.3

 غلابم يأ در لبق مهرد 1,000 ىلإ لصت ةيرادإ موسر ضرف قحب ةئيهلا ظفتحت .8.4

  .ةكرشلا ىلإ

 ةقاطب ضفر مت لاح يف موسرلا دادرتسال بلط يأ ضفر قحب ةئيهلا ظفتحت .8.5

 وأ ةيئانج اياضق دوجول ةجيتن ةرجهلا مسق لبق نم ةكرشب صاخلا ةأشنملا

  .ةكرشلا ولثمم دض ةمئاق ةيندم

 ةكرشلا تفلخت لاح يف موسرلا دادرتسال تابلط يأ ضفر قحب ةئيهلا ظفتحت .8.6

 .نيلثمملا نم ةبولطملا ةقدصملا ةيلصألا قئاثولاو تافلملا ميدقت نع

 

 ةيلوؤسملا لمحت .9

 ةيلوؤسم ةئيهلا لمحتت ال .9.1

 ةئيه يأ وأ ةرجهلا مسق لبق نم تابلطلل ضفر وأ ليجأت يأ .9.1.1

 .ةينعم

 نم ةيجراخ ةقفاوم جاتحت يتلا تابلطلل ضفر وأ ليجأت يأ .9.1.2

  .ةينعملا ةئيهلا

 ال ركذلا ليبس ىلع ،نولثمملا ةهج نم ريصقت وأ لعف يأ .9.1.3

 مدع دهع وأ ةراجتلا ىلع ةضورفم دويق يأل قارتخا يأ ،رصحلا

 صاخلا لمعلا دقع هنمضتي نأ نكمي يذلا ةسفانملا

  .نيفظوملاب

 نم ةبولطملا تاقفاوملا ةفاك ىلع لوصحلا ةيلوؤسم ةكرشلا لمحتت .9.2

  .كلذ بلط امنيأو امثيح ةينعملا تائيهلا

 

 

 



 

 

 

 

 

 :عيقوتلا

 

 

 

  :عيقوتلا خيرات


