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 :قدمةم
ا إن سياسةةةص وفةةةلصالص اتفةةةجملياا دةةة  اإلةةةة التافي يالتافي اتبًاليساةةةص ن ةةةل و إل ةةة   ساسةةةي  وةةة  وب إل ةةةا

ظةةا   ضةةصادا اتابادةةص اتلا إليةةص ي احي يةةص ليةة   ىةةا ن يةةئ لإلةة  الاةةل ا لةةغصتياا ياتفةةجملياا ت ةةا إل  اتص

  ضةة ا ص، ياتةةم وةة   ةة ىا  ن ن ةة   وةةالتافاةةص اتبًاليساةةص ات إليةةا  لبيةةات اتاةةاافاا يا  ةةاوجما ي احي يةة

 يلصكيص ولافاا نلالق ا  اوجما يا جااءاا، تبيًاع خماطا اتللات يا لبيال..

 : النطاق
ي يةةص، اةةلت هةةسس اتلياسةةص ا لةةليتياا ات اوةةص لإلةة  كاالةةص ات ةةاوإل  يوةة  تةةع لجمبةةاا ن ابلاةةص ين صليةةص ي اح

 يالا  تألنظيص.يالبثىن و  ذتك و  نفلف تع سياساا يظيليص  اصص 

 : البيان

  يً : وفلصالص صجملياا اإلة التافي:
 

 اتبصجيهاا األساسيص ياألهلاف اتا يليص تإلجي يص يال ااف لإل  نًاليسها. البيات .1

ل إلبيات األنظيص ياتإلصا ح ياتضصادا تإلابادص اتلا إليص يال ةااف لإليهةا، يوةا اب ةع ذتةك وة  الاة .2

 .لليتياا د  ا لبصااا اتصظيليص ا خبإللصتإليهام يا  بفاصاا ياتصاج اا يا 

يضع نظام تإلحصكيه  اص داحي يص يال ااف ات ام لإليه يوااب ص وةل  الالإليبةه ين لاإلةه إن تلة   .3

 احلاجص، مبا   اب افض وع وا ناافس جهص ا  ااف لإل  احي يص.

 للظ لاصبهع.يضع يالبيات سياسص وكبصدص نًاظع ات جمبص وع  صحاب ا فاحل و   جئ محاابهع ي .4

 .يضع يالبيات سياسص تبلصاض ينًاليس األليال ا ًاصطص دالتافي اتبًاليساص .5

يضع يالبيات اتلياساا يالجااءاا اتم نضي  اتب ام احي يص تألنظيص ياتإلصا ح ياتب اوها دالالفاح  .6

  ل  ا  إلصواا احصهااص ألصحاب ا فاحل وع احي يص.



 

 

 د يئ احي يص ين صااها. البيات اتلياساا اتلا إليص ا ب إلاص .7

ختاذ الال اتفجملياا يا  بفاصاا يا لليتياا اتم ابع نلصاضها تإلتافي اتبًاليساص، يإجااءاا ا .8

 .اتاااف يولي اتبلصاض. كيا حيلت ا جإلة ا صضصلاا اتم حيبلظ دفجمليص ات   اليها

 يضع وصجهاا يو ااري لاوص تجمسبثيافاا. .9

 .ات اافاص تإلجي يصإتافي ا سبثيافاا ياألن  ص  .10

 الال اتبفصف ات ام تإليخاطا اتم نصاجه احي يص. .11

 .وااج ص يناييع  تاء اتا ية/ا لاا اتبًاليسي ينصالري اتللع ته .12

 ا لبياتاا ا اتيص ياتبصبي اا لإل   ياوا اتفاف يات يكاا. .13

 ات   ي اتب ي  ياتلفئ ت ا إل  اتصظا   التافاص ات إليا .14

 إبااف يالبيات اتيكئ اتبًاظيي  ياتب لاجما ات اف ص لإليه   .15

  :
ً
 وفلصالص صجملياا التافي اتبًاليساص: ثانيا

 اتاياتي ا ثإل  تلااق ات يئ و   جمل و ااري والإليص وب صفي. -1

 .فدا األهلاف دا سباانيجياا ياخل ا ياتباييع اتليفي -2

 .لياا ا لصضص هبافالع ناافاا تيفاص  جإلة التافي د  ن ممافساهتا تإلفجم -3

 فالع اتباافاا ا اتيص يو ايع ا صا نص اتبالاااص  لبياتس. -4

 فالع اتباصمي اتصظيل  تإل اوإل   لبياتس. -5

 إصلاف اتب اويع ياتب إليياا اخلاصص دلري ات يئ. -6

 اتبصصيص ي اتب ي  تإلصظا   ات ا اي  لبياتها. -7

 فالع ناااا دإىاء ات اصت اتصظيليص تإليجإلة. -8

 



 

 

 

 
ً
 اتصاج اا جتاس اتاؤساء اتبصاصئ د   لضاء ا جإلة يالتافي اتبًاليساص: :ثالثا

 

 .ابع نصجيه اتللصي ت ال اجبياع و  ب ئ ف ية ا جإلة  ي  لل اتإلجان اتلاليص ل  ا جإلة .1

 .للم إتغاء  ي ن جيئ ا جبيالاا ا جليتص إ  د ل اتبًاليق ياتب ايف وع ف ية ا جإلة  ي ف ية اتإلجًاص .2

 إلة.إلة  ن اللص  جبياع طافئ  ري اليل وىت ف   ضايفي ذتك،  ي دًااًء لإل  طإلب و   لضاء ا جتا ية ا ج .3

 .اع ن ابع اتبًاليق د  ف ية ا جإلة ي و  اتلا ياأللضاء ياتا ية اتبًاليسي لًال يضع جليل  ليال ا جبي .4

 .ابصجب لإل  التافي اتبًاليساص ن يال اإلة التافي دباااا  هاي ابضي   تا ها .5

يي   و  اإلة التافي هص جهص اتبصاصئ وع  لضاء اإلةة التافي ي األوةصف ا ب إلاةص د ةلين اإلةة التافي، .6

  وةلال  ياده ااصم وااوه ولصض و  التافي اتبًاليساص مم  تع لجمبص ي ربي د ليال ا جإلة مبصجب نصجيه 

 .ا لاا اتبًاليسي داتايام دا هيص إىل ل  لصتي  و  ا جإلة

تبًاليساةص اضاء اإلة التافي ياتإلجان اتبصاصئ وع ا لاا اتبًاليسي يا لاا ا ةا   ي  ي وة   لضةاء التافي ألل .7

 . لًال احلاجص تستك

 : ا لليتياا

 يةص ن  ق هسس اتلياسص ضي   ن  ص احي يص يلإل  مجيع ات اوإل  يا ًابل   اتسا  ا يإلةصن اة  إتافي يا ةااف احي

لكةام اليهةا وة    ب إلاص د يإلهع يلإل  هسس اتلياسص يال ام هبا ياتبصبيع لإليها، يا تب ام مبةا يفتلإل  األنظيص ا  ا طجمع

 .ًاهالًال  تاء ياج اهتع يولليتياهتع اتصظيليص. يلإل  التافي اتبًاليساص ن يال مجيع التافاا ياألبلام دًالخص و

 :البيات اإلة التافي

كلة  تإلبصليةص د ضةااف اتبةل   جبي يص  إلة التافي يالتافي اتبًاليساصوفلصالص اتفجملياا د  امت البيات سياسص 

 ا صاالق                 ا ًا الي دبافاخ   4فبع ي اجبياع اإلة التافي جبإللبه يا خلفاا مبًا اص وكص ا كاوص 

 


