 - 1فشص إستثماسيت ٌمششَػاث تىامٍيت فّ مجاي طىاػت َإطالح َطياوت اٌسياساث َومً اٌشواب
َاٌبضائغ
أَالً  :اٌششوت اٌٍىذسيت ٌظىاػت اٌسياساث
ٌَّ متخظظت فّ مجاي إوتاج َبيغ اٌسياساث باوُاػٍا اٌمختٍفت مه سوُب َومً َأتُبيس َوزٌه اٌجشاساث اٌضساػيت َاٌممطُساث
َاٌمحشواث َاألجضاء اٌالصمت إلوتاجٍا أَ ٌغيشٌا َلطغ اٌغياس اٌمتؼٍمت بمىتجاتٍا َاٌتظىيغ ٌحساب اٌغيش َأػماي اٌتخٍيض اٌجمشوّ ،
ٌٍَششوت حك األشتشان مغ مختٍف اٌجٍاث اٌتّ تضاَي أػماالً شبيًٍ بأػماٌٍا اَ اٌتّ لذ تؼاَوٍا ػٍّ تحميك غشضٍا فّ مظش أَ
اٌخاسج فّ سبيً تحميك ٌزي األغشاع أن تمَُ بىافتاألػماي َاإلجشاءاث اٌتّ تؼاَوٍا ػٍّ تحميمٍا بما فّ رٌه أػماي اٌُواٌت
َاإلستيشاد َاٌتظذيش َاٌمىاطك اٌحشة َإوشاء مشاوض اٌخذمت َاٌظياوت اٌمتؼٍمت بغشضٍا َ0يحك ٌٍششوت اٌتؼالذ مغ اٌغيش ٌىمً األفشاد
َاٌبضائغ بإستخذاَ اسطُي اٌىمً اٌبشِ َاٌسياحّ ٌجميغ اٌجٍاث داخً َخاسج اٌجمٍُسيت  ،اٌمياَ بأػماي خذماث اإلطالحاث
َاٌظياوت َاٌتجذيذاث ٌىافت أوُاع اٌسياساث َاإلتجاس فّ جميغ أوُاع لطغ غياس اٌىمً َاٌشوُب بما فّ رٌه تظىيغ لطغ اٌغياس اٌالصمت
ألػماي اٌظياوت َاإلطالح َاٌبيغ0
ثاويا ً  :ششوت اٌىيً ٌظىاػت َإطالح اٌسياساث
َتؼمً فّ مجاي تجميغ َتظىيغ َبىاء َتجٍيض َسائً اٌىمً – اإلطالحاث َاٌؼمشاث َاٌتجذيذ اٌشامً ٌجميغ َسائً اٌىمً اٌخفيف
َاٌثميً – اإلستيشاد َاٌتظذيش َاإلتجاس فّ َسائً ومً اٌشواب َاٌبضائغ َلطغ اٌغياس َاٌبطاسياث َغيشٌا
ثاٌثا  :ششواث ومً اٌشواب ( ششوت غشب ََسظ اٌذٌتا ٌٍىمً َاٌسياحت  /ششوت ششق اٌذٌتا ٌٍىمً َاٌسياحت  /ششوت اٌظؼيذ ٌٍىمً
َاٌسياحت )
َمٍمتٍا اٌمياَ باػماي اٌىمً اٌؼاَ َاٌخاص ٌٍشواب داخً اٌجمٍُسيت َاٌىمً اٌسياحّ َاٌذٌَّ مغ اٌذَي اٌؼشبيت فّ شبىت خطُط
مىتظمت َػمٍياث خاطت باٌشحالث اٌسياحيت َغيشٌا.
سابؼاً  :ششواث ومً اٌبضائغ ( اٌىيً ٌٍىمً اٌثميً  /اٌىيً ٌٍىمً اٌبشِ  /اٌىيً

ٌىمً اٌبضائغ  /اػماي اٌىمً  /اٌىمً اٌمباشش)
َتؼمً فّ مجاي ومً اٌبضائغ َاٌمياَ بؼمٍياث اٌشحه َاٌتفشيغ َاٌتخٍيض اٌجمشوي
ممتشح اٌفشص االستثماسيً:
قيبً ٍدَىعخ اىَستثَزيِ اىَحتَييِ ثىضع خطخ ىتطىيز ورفع مفبءح عْبثز اىشزمخ اىهْذسيخ ىصْبعخ اىسيبراد عِ طزيق تطىيز اىىحذاد اإلّتبخيخ اىتً تَتينهب
اىشزمخ ٍثو (ٍصْع تدَيع هيبمو اىسيبراد ٍ /صْع تدَيع وأختجبر ٍحزك اىذيشه ٍ /صْع تدَيع وتصْيع اىيىاري واىدزاراد وشبسيهبد األتىثيسبد ٍ /جًْ إّتبج
وتعجئخ غبس األمسديِ واىْيتزوخيِ ٍ /جًْ ألعَبه خذٍخ وصيبّخ ٍْتدبد اىشزمخ) ومذا تطىيز قطبع ٍْطقخ األسنْذريخ اىذي يختص ثتقذيٌ اىخذٍبد ىيعَالء ثبىىخه
اىجحزي ىخذٍخ وصيبّخ خَيع أّىاع اىسيبراد  /ثيع سيبراد اىزمىة ثأّىاعهب وٍْتدبد اىشزمخ وتقذيٌ خذٍخ ٍب ثعذ اىجيع  /إّهبء خَيع أعَبه اىتخييص اىدَزمً
ىيَنىّبد اىَستىردح اىتً تزد عِ طزيق ٍيْبء األسنْذريختطىيز عْبثز شزمخ اىْيو ىصْبعخ وإصالذ اىسيبراد ثَب يؤدي إىً تصْيع أو تدَيع سيبراد ّقو رمبة
اوثضبئع وتى ريذهب ىيشزمبد اىتبثعخ اىعبٍيخ فً هذا اىَدبه وشزمبد ّقو اىزمبة اىثالث وشزمبد ّقو اىجضبئع اىخَس ثَب يضَِ تسىيق اىَْتح السيَب وأُ هْبك
طيت غيز ٍشجع عيً اىىحذاد اىَطيىثخ ىتيل اىشزمبد وهْبك طيت حبىً عيً تيل اىىحذاد وثَب يحقق اىتنبٍو االفقً
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