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 سٞاسة االشجباه بفِٓٞات كسَ األْٚال وجرائّ ثَٓٚٝ اإلر٘اب

 ْيدْة

االشددجباه بفِٓٞددات كسددَ األْددٚال وجددرائّ ثٓٚٝددَ اإلر٘دداب   ددد  ثفددد سٞاسددة ْتشددرات

اُجٜ اثخدذثٙا اُمٓفٞدة ندٜ ْمدال اُرىابدة آُاُٞدة ونيدًا ُٖؾدا  ٍْان دة  اُرٌائز األساسٞة

والئ جدٗ  ٘دد 33/5/3311بجدارٝ   13األْٚال اُسفٚدي اُصادر بآُرسٚ  آٍُِٜ رىّ  / كسَ

  .اُجٖهٞذٝة وجٓٞؿ اُجفدٝالت اُال ية ُٞجٚانو ْؿ ٘ذه اُسٞاسة

 اُٖػاق

ث دد ٘ذه اُسٞاسة آُستوُٞات اُفاْة ـِٛ ٌانة اُفاِْٞٔ ؤْ ُّٙ ـالىات ثفاىدٝدة 

 .وثػٚـٞة نٜ اُمٓفٞة

 اُبٞان

 :ْتشرات ىد ثدل ارثباغا بفِٓٞات كسَ األْٚال  و جرائّ ثَٓٚٝ اإلر٘اب

كٞر ـادي بشأن االُجزا  ُٓجػِبات ٍْان ة كسَ األْدٚال  إبداء اُفَٓٞ ا٘جٓاْاً  .3

 .اإلر٘اب  وبخاصة آُجفِية بٙٚٝجٗ وٕٚع ـِٓٗ  و جرائّ ثَٓٚٝ

 .رنض اُفَٓٞ ثيدّٝ بٞإات ـٖٗ  و ثٚطٞح ْصدر  ْٚاُٗ و صُٚٗ األخرى .2

ركبة اُفَٓٞ نٜ آُشارٌة نٜ صهيات كٞر واط ة ْٔ  ٞح كرطدٙا اُيدإٕٜٚ  و  .1

 .االىجصادي  و ـد  إسماْٙا ْؿ اسجراثٞمٞة االسجثٓار آُفِٖة

ْ اوُة اُفَٓٞ ثزوٝد اُمٓفٞة بٓفِْٚات كٞر ص ٞ ة  و ْظدِِة ثجفِدو بٙٚٝجدٗ  .3

 .و/ و ْصدر  ْٚاُٗ

ل  و جدرائّ ثٓٚٝدَ إر٘داب   و ـِّ اُمٓفٞة بجٚرط اُفَٓٞ نٜ  ٕشػة كسَ  ْدٚا .5

 . ي ْخاُهات جٖائٞة  و ثٖؾٞٓٞة

 .إبداء اُفَٓٞ ـد  اال٘جٓا  بآُخاغر واُفٓٚالت  و  ي ْصارٝم  خرى .6

اُفٓٞددَ وٌٞددَ ُِفٓددَ ٕٞابددة ـددٔ ٌْٚددَ ْمٙددٚل  وثددردده  اشددجباه اُمٓفٞددة نددٜ  ن .7

ْٖػيٞدددة  ندددٜ إـػدداء ْفِْٚدددات ـدددٔ  ُدددً اُشدددخ   و  واْجٖاـددٗ بددددون  سدددباب

 .اُمٙة

صددفٚبة ثيدددّٝ اُفٓٞددَ وصددم ُػبٞفددة ـِٓددٗ  و ـددد  ْفرنجددٗ بإٔشددػجٗ بشددٍَ  .8

 .ـا 

ىٞا  اُفَٓٞ باسجثٓار غَٚٝ األجَ ٝجبفٗ بفدد ْددة وجٞدزة غِدف ثصدهٞة اُٚطدؿ  .9

 .االسجثٓاري وث َٚٝ اُفائد ْٔ اُ ساب

 .وجٚد اخجالف ٌبٞر بٞٔ  ٕشػة اُفَٓٞ وآُٓارسات اُفادٝة .31

ْددٚال آُسددج ية ُددٗ ُػددرف وخددر وْ اوُددة غِددف اُفٓٞددَ ْددٔ اُمٓفٞددة ث ٚٝددَ األ .33

 .ـد  ثزوٝد اُمٓفٞة بأي ْفِْٚات ـٔ اُمٙة وآُ ٚل إُٞٙا



 
 

ْ اوُدددددة اُفٓٞدددددَ ثلٞٞدددددر صدددددهية  و إُلاء٘دددددا بفدددددد ثبِٞلدددددٗ بٓجػِبدددددات ثددددددىٞو  .32

 .آُفِْٚات  و  هؼ اُسمالت ْٔ اُمٓفٞة

غِددددف اُفٓٞددددَ إٕٙدددداء إجددددراءات صددددهية ٝسددددجخد  نٞٙددددا  ىددددَ ىدددددر ٍْٓددددٔ ْددددٔ  .31

 .آُسجٖدات

 .ـِّ اُمٓفٞة  ن األْٚال  و آُٓجٍِات إٝراد ْٔ ْصادر كٞر ْشروـة .33

ـددد  ثٖاسددف ىٞٓددة  و ثٍددرار اُجبرـددات واُفِٓٞددات ْددؿ آُفِْٚددات آُجددٚنرة ـددٔ  .35

 .آُشجبٗ بٗ وٕشاغٗ ودخِٗ وٕٓع  ٞاثٗ وسٌِٚٗ

 .إجٓاء اُفَٓٞ ُٖٓؾٓة كٞر ْفرونة  و ْفرونة بٖشاط ْ ؾٚر .36

ـِددٛ اُفٓٞددَ وـائِجددٗ بشددٍَ ْبدداُق نٞددٗ وبٓددا ال  ؽٙددٚر ـالْددات اُبددذف واُرنا٘ٞددة .37

 (ٝجٖاسف ْؿ وطفٗ االىجصادي )خاصة إ ا ٌان بشٍَ ْهاجئ

 آُستوُٞات

 ٕشػة اُمٓفٞة وـِٛ جٓٞؿ اُفاِْٞٔ اُذٝٔ ٝفِٓدٚن ث دت  ثػبو ٘ذه اُسٞاسة طٓٔ

االغدالع ـِدٛ األٕؾٓدة آُجفِيدة بٍٓان دة كسدَ األْدٚال وـِدٛ  إدارة واشراف اُمٓفٞة

 واإلُٓدا  بٙدا واُجٚىٞدؿ ـِٞٙدا  واالُجدزا  بٓدا ورد نٞٙدا ْدٔ   ٍدا  ـٖدد  داء اُسٞاسة٘ذه 

اُخصدٚ   واجباثّٙ وْستوُٞاثّٙ اُٚؽٞهٞة. وـِٛ اإلدارة آُاُٞة ٕشر اُدٚـٜ ندٜ  ُدً

 .وثزوٝد جٓٞؿ اإلدارات واألىسا  بٖسخة ْٖٙا

وث ر  اُمٓفٞة  ال اُجفاىد ْؿ ْجفاوٕٞٔ ـِدٛ اُجأٌدد ْدٔ إثبداـّٙ واُجدزاّْٙ بيٚاـدد 

 .ٍْان ة كسَ األْٚال و جرائّ ثَٓٚٝ اإلر٘اب

 

 

 


