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 األحداث التواريخ

1919 
ادذاز انجًؼٍح األخىٌح نهرؼاوٌ انًشرزن ويٍرى يىظفً األيٍ 

   انىغًُ

 ادذاز ذؼاظذٌح انجًارن و انعزاثة غٍز انًثاشزج 1928

1929 
ادذاز انهٍآخ انرؼاظذٌح نًىظفً اإلداراخ و انًصانخ انؼًىيٍح 

 تانًغزب

1946 
 ادذاز انرؼاظذٌح انؼايح نهثزٌذ و انًىاصالخ

 ادذاز انرؼاظذٌح انؼايح نًىظفً اإلداراخ انؼًىيً 

1950 
ادذاز انصُذوق انىغًُ نًُظًاخ االدرٍاغ االجرًاػً كفذرانٍح 

 نهرؼاظذٌاخ انمطاع انؼاو

1963 
 . تًثاتح لاَىٌ انرؼاظذ1963 َىَثز 12 فً 1.57.187اصذار ظهٍز رلى 

 .ادذاز انرؼاظذٌح انؼايح نهرزتٍح انىغٍُح

 .اصذار لزار يهكً يرؼهك ترزكٍثح و يهاو انًجهض األػهى نهرؼاظذ 1966

 أول اجرًاع نهًجهض األػهى نهرؼاظذ 1967

 ادذاز ذؼاظذٌح انمىاخ انًظاػذج 1976

1990-

1992 

انرؼزٌف تظٍاطح ذًىٌم انمطاع و خهك يجًىػح يٍ يشارٌغ 

 انمىاٍٍَ انًرؼهمح تبجثارٌح انرايٍٍ ػٍ انًزض

1993 
 أػهٍ انًغفىر نه انذظٍ انثاًَ ػٍ ذؼًٍى ٬فً خطاب انؼزع

 .انرايٍٍ ػٍ انًزض ذذرٌجٍا

1995 
يصادلح انذكىيح ػٍ يشزوع لاَىٌ انًئطض نهرايٍٍ اإلجثاري ػٍ 

 .انًزض

1996 
انًصادلح ػهى انمىاٍٍَ األطاطٍح نرؼاظذٌح انًكرة انىغًُ 

 .الطرغالل انًىاَت

1997 
تزوذىكىل اذفاق تٍٍ انذونح و انصُذوق انىغًُ نًُظًاخ االدرٍاغ 

 .االجرًاػً

1999 
 يزاجؼح َظة االشرزان

 اَظذاب ذؼاظذٌح انمىاخ انًظهذح انًهكٍح يٍ انفذرانٍح

2000 
ذؼٍٍٍ يجًىػح يٍ انخثزاء يٍ غزف انىسٌز األول نذراطح انرطثٍك 

 .انرمًُ و انًانً نهرغطٍح انصذٍح األطاطٍح

اػذاد يشزوع لاَىٌ األول دىل انرايٍٍ اإلجثاري ػٍ انًزض ׃ ٌىنٍىس  2001



 و َظاو انًظاػذج انطثٍح

  

2002 

 انًذذد نًثادة انرايٍٍ اإلجثاري ػٍ 00-65اصذار لاَىٌ ׃ أكرىتز  3

 296-02-1انًزض و َظاو انًظاػذج انطثٍح تظهٍز 

ثاًَ تزوذىكىل اذفاق تٍٍ انذونح و انصُذوق انىغًُ ׃ ياي 16

 نًُظًاخ االدرٍاغ االجرًاػً

2004 

انمٍاو تذراطح اكرىارٌح دىل اإليكاٍَح انرمٍُح و انًانٍح نهرايٍٍ 

اإلجثاري ػٍ انًزض انًذتز يٍ غزف انصُذوق انىغًُ نًُظًاخ 

 .االدرٍاغ االجرًاػً

2005 

ذزأص صادة انجالنح يزاطٍى ذىلٍغ انًٍثاق نرُفٍذ انرغطٍح ׃ ٌُاٌز  5

 .انصذٍح األطاطٍح تٍٍ انذكىيح و األغزاف انًؼٍُح تًا فٍها انُماتاخ

دخىل انرايٍٍ اإلجثاري ػٍ انًزض دٍش انرُفٍذ فً ׃ غشد  18

انمطاع انؼاو انًذتز يٍ غزف انصُذوق انىغًُ نًُظًاخ االدرٍاغ 

 .االجرًاػً

2006-

2008 

اتزاو انؼذٌذ يٍ االذفالٍاخ انىغٍُح يغ يُرجً انؼالجاخ ذذذد 

انؼاللاخ يغ انهٍاخ انًذتزج و انرؼزٌفاخ انًظرخذيح كؤطاص 

انثٍىنىجٍىٌ و أغثاء )نرذخالخ يُرجً انؼالجاخ و أداء انهٍاخ انًذتزج 

األطُاٌ و انًئطظاخ انصذٍح و االطرشفاثٍح انراتؼح نىسارج انصذح و 

 .(أغثاء انمهة

2006 

أول يجهض اداري نهصُذوق فً ػهذ انرايٍٍ اإلجثاري ׃ ٌىنٍىس  21

 .ػٍ انًزض انذي ذى افرراح أشغانه يٍ غزف انىسٌز األول

اتزاو اذفالٍح انرظٍٍز انًفىض انى انرؼاظذٌاخ انثًاٌ ׃ َىَثز  28

 .انًكىَح نهصُذوق نرذتٍز انؼالجاخ انؼادٌح

2007 

اَؼماد انذورج انثاٍَح نهًجهض األػهى نهرؼاظذٌح و انًصادلح ػهى 

 انًذاطثح انًرؼهمح تانجًؼٍاخ انرؼاظذٌح

 اَؼماد انذورج انثاٍَح نهًجهض اإلداري نهصُذوق׃دجُثز  18

 اَؼماد انذورج انثانثح نهًجهض اإلداري نهصُذوق׃ دجُثز  16 2008

 اَؼماد انذورج انزاتؼح نهًجهض اإلداري نهصُذوق׃ ٌىنٍىس  23 2009

 اَؼماد انذورج انخايظح نهًجهض اإلداري نهصُذوق: أكرىتز 22 2009

 اَؼماد انذورج انظادطح نهًجهض اإلداري نهصُذوق: ٌىٍَى 30 2010

 اَؼماد انذورج انظاتؼح نهًجهض اإلداري نهصُذوق: دجُثز  28 2010

2010 
اَطالق دراطح اكرىارٌح انهذف يُها ذىظٍخ انزإٌا تشؤٌ يظرمثم و دًٌىيح 

 َظاو انرؤيٍٍ اإلجثاري ػٍ انًزض فً انمطاع انؼاو خالل انظُىاخ انماديح

 ذُظٍى أول نماء ألغز انصُذوق: يارص  26 2011

 ذُظٍى ٌىو دراطً دىل انذراطح االكرىارٌح: ٌىٍَى 8 2011



 اَؼماد انذورج انظاتؼح نهًجهض اإلداري نهصُذوق: ٌىنٍىس 12 2011

 انصُذوق ٌرثُى انرؼىٌط ػهى أطاص انذواء انجٍُض: فاذخ ياي 2011

2011 

انرىلٍغ ػهى اذفالٍح تٍٍ انصُذوق انىغًُ نًُظًاخ االدرٍاغ : شرُثز 29

االجرًاػً و صُذوق اإلٌذاع و انرذتٍز ذذذد كٍفٍح اطرغالل و ذذفٍع انًىارد 
 انًانٍح نُظاو انرؤيٍٍ اإلجثاري ػٍ انًزض تانمطاع انؼاو

2011 
2011 دجُثز 21اَؼماد انذورج انراطؼح نهًجهض االداري نهصُذوق ترارٌخ 

  

2012 

 ٌىٍَى 27اَؼماد انذورج انؼاشزج نهًجهض االداري نهصُذوق ترارٌخ 

2012  

 25اَؼماد انذورج انذادٌح ػشزج نهًجهض االداري نهصُذوق ترارٌخ 

  2012دجُثز 

2013 

 24اَؼماد انذورج انثاٍَح ػشزج نهًجهض االداري نهصُذوق ترارٌخ 

 2013دجُثز

 31اَؼماد انذورج انثانثح ػشزج نهًجهض االداري نهصُذوق ترارٌخ 

 2013دجُثز 

 


