
 

 بزوبمج تىفيذي التفبق انتعبون انسيبحي بيه

  انممهكة األردوية انهبشمية

 2010-2005 وانجمهىرية انهبىبوية نألعىاو 

 إٌ حكىيخ انًًهكخ األردٍَخ انهبشًٍخ وحكىيخ اندًهىرٌخ انهجُبٍَخ وانًشبر إنٍهًب فًٍب ثؼذ ثبندبَجٍٍ 
 وثزايدهب 3/9/1974استُبداً ألحكبو اتفبلٍخ انتؼبوٌ انسٍبحً انًىلؼخ ثٍُهًب فً ديشك ثتبرٌخ 

 ورغجخ يُهًب ثتىطٍذ أواصز انتؼبوٌ ثٍُهًب فً 2001و1993و1990 و1989انتُفٍذٌخ انًىلؼخ فً األػىاو 

انًدبل انسٍبحً واًٌبَبً يُهًب ثضزورح تىثٍك انؼاللبد انسٍبحٍخ انثُبئٍخ ثٍٍ ثهذٌهًب انشمٍمٍٍ ، لذ 
 :اتفمتب ػهى يب ٌهً

 :في مجبل انتىشيط وانتسىيك وانتزويج انسيبحي:  أوال

ٌشدغ اندبَجبٌ اندهبد وانهٍئبد انزسًٍخ وانًهٍُخ انؼبيهخ فً انًدبل انسٍبحً ػهى تحمٍك • 
 .األهذاف انًشتزكخ نتًٍُخ انحزكخ انسٍبحٍخ انذونٍخ واإللهًٍٍخ إنى كال انجهذٌٍ

ٌمىو اندبَجبٌ ثتجبدل انخجزاد وانًؼهىيبد انسٍبحٍخ فً وضغ خطظ وثزايح تسىٌمٍخ يشتزكخ يىخهخ • 

 .الستمطبة انًدًىػبد انسٍبحٍخ يٍ األسىاق انؼبنًٍخ انًصذرح نهسٍبحخ

 . ٌمىو اندبَجبٌ ثكبفخ اإلخزاءاد وانتذاثٍز انالسيخ نتسهٍم اَسٍبة انحزكخ انسٍبحٍخ ثٍٍ انجهذٌٍ • 

ٌمىو اندبَجبٌ ثذػىح يُظًً ووكالء انسٍبحخ وانسفز فً انجهذٌٍ إنى وضغ ثزايح يشتزكخ نألفىاج • 
 .وانًدًىػبد انسٍبحٍخ ثأسؼبر تشدٍؼٍخ

 .استًزار انتُسٍك فً انًىالف وانًؤتًزاد وانًحبفم انسٍبحٍخ انذونٍخ • 

ٌؼًم اندبَجبٌ ػهى إلبيخ أسبثٍغ سٍبحٍخ فً كال انجهذٌٍ نهتؼزٌف ثبنًمىيبد انسٍبحٍخ انًىخىدح  • 
 .فً كال انجهذٌٍ 

 :في مجبل االستثمبر انسيبحي :   بويبًا 

ٌشدغ اندبَجبٌ ػهى إلبيخ يشبرٌغ سٍبحٍخ يشتزكخ يٍ خالل تمذٌى كبفخ انتسهٍالد وانًشاٌب • 
 .انمبَىٍَخ نالستثًبراد انسٍبحٍخ انًتبحخ وانًؼًىل ثهب فً انجهذٌٍ

ٌؼًم اندبَجبٌ ػهى تُظٍى نمبء سُىي نهًستثًزٌٍ يٍ انمطبع انخبص فً كال انجهذٌٍ نهتؼزٌف • 
 .ثبنًشاٌب االستثًبرٌخ انًتىفزح نذٌهًب

 :في مجبل انتأهيم وانتدريب :   بنثبًا 

ٌؼًم اندبَجبٌ ػهى تجبدل انخجزاء وانًذرثٍٍ فً انًدبل انفُذلً وفً يدبل انتزوٌح وانتخطٍظ • 
 .انسٍبحً

ٌؼًم اندبَجبٌ ػهى تجبدل يُبهح وأسبنٍت انتذرٌت انًؼتًذح فً انًؼبهذ وانًزاكش انسٍبحٍخ • 

 .انًتخصصخ فً كال انجهذٌٍ 

 : في مجبل انتشزيعبت واألوظمة انسيبحية:  رابعبًا 

ٌمىو اندبَجبٌ ثتجبدل انًؼهىيبد ثخصىص انتشزٌؼبد واألَظًخ انسٍبحٍخ انًؼًىل ثهب وانتً تُظى • 
 .انمطبع انسٍبحً فً كال انجهذٌٍ

ٌمىو كم يٍ انطزفٍٍ ثبطالع انطزف اَخز ػهى انمىاٍٍَ وانتشزٌؼبد واألَظًخ انتً تخذو االستثًبر • 

 .انسٍبحً نذٌهًب وانؼًم ػهى تجبدل انخجزاد ثشأَهًب



 :في مجبل انسيبحة انبيئية :   بمسبًا 

ٌمىو اندبَجبٌ ثذػىح اإلداراد انسٍبحٍخ نتجبدل انًؼهىيبد وانخجزاد حىل يىضىع انسٍبحخ انجٍئٍخ • 

 .واألسبنٍت انًتجؼخ نهحفبظ ػهى انًمىيبد انجٍئٍخ نهًىالغ انسٍبحٍخ واألثزٌخ

 :في مجبل اإلعالو انسيبحي :  سبدسبًا 

 .ٌؼًم اندبَجبٌ ػهى تجبدل انىفىد اإلػاليٍخ انًتخصصخ ثبنًدبل انسٍبحً فً كال انجهذٌٍ  • 

ٌؼًم اندبَجبٌ ػهى تُظٍى حًالد إػاليٍخ سٍبحٍخ يشتزكخ نتزوٌح انًؼبنى وانًمىيبد انسٍبحٍخ فً  • 
 .كال انجهذٌٍ 

 : أحكبو عبمة

ٌمىو اندبَجبٌ ثتشكٍم ندُخ فٍُخ يشتزكخ نًتبثؼخ تُفٍذ ثُىد هذا انجزَبيح ػهى أٌ تدتًغ سُىٌبً فً . 1 
 .احذ انجهذٌٍ ثبنتُبوة

ٌذخم هذا انجزَبيح حٍش انتُفٍذ ثؼذ ثالثٍٍ ٌىيبً يٍ تجبدل االخطبراد ثئَهبء اإلخزاءاد انًؼًىل ثهب فً . 2 
 .كال انجهذٌٍ وٌسزي نًذح خًس سُىاد لبثهخ نهتدذٌذ 
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