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نهمنرطق االتسثممر ية في انعراق خطة انعمم   
 

اَؼمذد ٔسشخ ػًم حٕل انًُبطك االلتظبدٌخ فً انؼشاق فً يمش يُظًخ انتؼبٌٔ ٔانتًٍُخ االلتظبدٌخ فً ثبسٌس ٌٕيً 

حضش ٔسشخ انؼًم سئٍس انٍٓئخ . ٍئخ انٕطٍُخ انؼشالٍخ نالستثًبسػمت طهت يٍ انٓ 2010تششٌٍ انثبًَ  26ٔ 25

 . انٕطٍُخ انؼشالٍخ نالستثًبس ٔخًسخ يٍ يؼبٍَّٔ ٔانؼذٌذ يٍ انخجشاء انذٔنٍٍٍ
 

يٍ انًُبطك انتمهٍذٌخ نتحضٍش انظبدساد انى انًُبرج انًختهفخ نهًُبطك االلتظبدٌخ : تى َمبشٓب انتًانًٕاضٍغ يٍ 

انٕضغ انحبنً نهًُبطك خ انخبطخ؛ االطبس انمبًََٕ انحبنً نهًُبطك االلتظبدٌخ فً انؼشاق؛ انًُبطك االلتظبدٌ

تحذٌذ انمطبػبد االٔنٍخ؛ االطش انسٍبسٍخ ٔحٕافض انًُبطك االلتظبدٌخ فً انؼشاق؛ ٔانٍٓبكم  االداسٌخ انًٕخٕدح؛ 

ػهى خطخ انؼًم ، اتفك انًشبسكٌٕ انخجشحجبدل تتجغ سهسهخ يٍ انُمبشبد انغٍُخ ثبنًؼهٕيبد ٔ. هًُبطك االلتظبدٌخن

 : ٔاندذٔل انضيًُ انتبنٍبٌ
 

 تمٍٍى يفظم ػٍ انًُبطك االلتظبدٌخ ٔانظُبػٍخثتمذٌى  انٍٓئخ انؼشالٍخ انٕطٍُخ نالستثًبستمٕو سٕف  .1

 ؛ نهًُبطك االستثًبسٌخ تشاتٍدٍخ اندذٌذحنتحذٌذ دٔسْب فً االس حبنٍب انًٕخٕدح
 

تًُح  انتًٔ ًحهًانًشتكضح ػهى انسٕق ان نهمنرطق االتسثممر يةدذٌذح األٔنٌٕخ تشاتٍدٍخ اناالس ًُحسٕف ت .2

 انخذيبد االداسٌخ ثذال يٍ حٕافضيدًٕػخ يٍ انحٕافض انًجٍُخ ػهى خٕدح انجٍُخ انتحتٍخ ٔااليٍ ٔتجسٍط 

 ضشٌجٍخ ٔخًشكٍخ؛ 
 

-2010)نهؼشاق  ٕطٍُخمب نخطخ انتًٍُخ انٔف ٓذف االستتشاتٍدٍخ اندذٌذح انى لطبػبد يتؼذدحستسٕف ت .3

  : ٔ ثبالخض ٔانتضايبد يُظًخ انتدبسح انؼبنًٍخ ٔاإلتفبلٍبد انتدبسٌخ( 2014

 انتظٍُغ ٔانُمم ٔانهٕخستٍخ. أ  

 ًٌٕبد ٔانظُبػبد انثمٍهخٍانُفط ٔانجتشٔك تكشٌش. ة  

 ٔاسؼخ انًسبحخ صساػٍخ خبطخ يُطمخ التظبدٌخ. د  

 ُطمخ التظبدٌخ فً انفبٔي/يحٕس نهُمم انجحشي يتؼذد انٕسبئم .ِ  

 يُطمخ التظبدٌخ فً يطبس ثغذاد انذٔنً/يحٕس نهُمم اندٕي يتؼذد انٕسبئم  .ٔ  
 

كًثال ًَبرج  أشكبل أثسط نهششاكبد ثٍٍ انمطبػٍٍ انؼبو ٔانخبصاالستشاتٍدٍخ اندذٌذح استؼًبل  سٕف تذػى .4

 ؛ (BOT)" َمم-تشغٍم-ثُبء"
 

 نتُسٍك تُفٍز االستشاتٍدٍخ؛  انٍٓئخ انؼشالٍخ انٕطٍُخ نالستثًبسخم خهك ٔحذح يكشسخ نهًُبطك االستثًبسٌخ دا .5
 

انششق االٔسط ٔشًبل إفشٌمٍب نًُظًخ انتؼبٌٔ ٔانتًٍُخ االلتظبدٌخ ثتمذٌى يسبػذح  ٌمٕو ثشَبيحسٕف  .6

 : ٌغطً 2006نمبٌَٕ االستثًبس نسُخ  حخذٌذ ختُفٍزٌ الئحخ خنظٍبغ

 ٔطف نًفٕٓو انًُبطك االستثًبسٌخ. أ  

، ثًب انًُبطك ستأخشينً( ثبنضشائت أٔ انشسٕو اندًشكٍخ انغٍش يتؼهمخ)االيتٍبصاد ٔ انحٕافض . ة 

 ح انٕاحذح ٔاأليٍ ٔانجٍُخ انتحتٍخظًٍ انتشخٍض يٍ طشف انُبفزتت

 يؼبٌٍش اختٍبس انًٕلغ. د  

 يسؤٔنخ ػٍ انًُبطك االستثًبسٌخ هٍٓئخ انؼشالٍخ انٕطٍُخ نالستثًبسنخهك ٔحذح . ِ  

 : ٔرنك يٍ خالل تشخٍض نًشبسكخ انمطبع انخبص فً إداسح انًُبطك. ٔ  

 نجؼض  تفٌٕض ًٍثًب ٌتض)اسي نهًُبطك االستثًبسٌخ انٍٓكم انًؤسسً ٔاإلد

 (انًسؤٔنٍبد

 انٍٓئخ انؼشالٍخ انٕطٍُخ ًٍ يًثهٍٍ يٍ تتض)نًدبنس نهًُبطك االستثًبسٌخ  أحكبو

 ٍٔانًستأخشٌ ٍٍُخ ٔانًطٕسٌٍ انخبطًٍبس انًؼد اإللهًٍٍخ نالستثٔانٍٓئب نالستثًبس

 (ٔٔصاسح انظُبػخ ٔٔصاسح انتخطٍط

 َبفزح ٔاحذح فً كم يُطمخ استثًبسٌخ 

 



 

 

 

يٍ انًًكٍ اٌ تأثش ػهى انًُبطك  انتً دساسخ شبيهخ نهمضبٌب انًتؼهمخ ثبنضشائت ٔانشسٕو اندًشكٍخ .7

ؼًم نالطالحبد االلتظبدٌخ فشٌك ان ثًشبسكخ االستثًبسٌخ يٍ خالل تطٕس انُظبو انضشٌجً فً انؼشاق،

 أٍْم انمطبع انخبص؛ ٔت
 

ذٔنً فً يشحهخ أنٍخ ثغذاد ان يُبء انفبٔ انكجٍش أٔ يطبس بيششٔػ اندٕٓد انتُفٍزٌخ ػهى كضتشيٍ انًًكٍ أٌ ت .8

 .ٔ االستشاتٍدً َظشا نٕضؼٓى انًتمذو

 

 


