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الصادرات غير  ةاستهداف االستثمار األجنبي المباشر لتنمي

 بداية األلفية الثالثة النفطية بالجزائر في
 أ.بوجمعة بالل                                                            

 سكيكدةجامعة 
S 

تهتػٞ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ أ١ُٖٝ بايػ١ ٗ ا٫قتكازٜات احمل١ًٝ ٚا٫قتكاز 

ٚي١ٝ ايعإٞ ع٢ً ايػٛا٤, نْٛٗا َ٪ؾطا ع٢ً ايكسض٠ اٱْتاد١ٝ ٚايتٓاؾػ١ٝ ٗ ايػٛم ايس

َٚكسضا أغاغٝا يًشكٍٛ ع٢ً َهاغب تػاِٖ ٗ ايٓٗٛض بايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, 

ٚيكس تهُٔ ايؿهط ا٫قتكازٟ قسّا ٚسسٜجا ايعسٜس َٔ ا٭ؾهاض اييت تعهؼ َٗاّ 

ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ َا ت٪زٜ٘ َٔ تٛظٜ  يًُٛاضز 

باٱناؾ١ إٍ تٛغٝ  قاعس٠ ا٫ختٝاضات ؾُٝا ىل فاٍ اٱْتاد١ٝ بٌ كتًـ زٍٚ ايعامل, 

ا٫غت٬ٗى ٚا٫غتجُاض ٚؽكٝل إٛاضز اٱْتاد١ٝ بؿهٌ عاّ, ٚنصيو اغتػ٬ٍ 

إَهاْات اتػاع ايػٛم ٗ ؼػٌ اٱْتاز ٚتڀبٝل َبسأ ايتدكل ٚتكػِٝ ايعٌُ 

 ايسٚيٞ .

عٌُ ع٢ً ظٜاز٠ ٚشلصا لس ٗ أسس َطنبيت ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ايكازضات, ٚاييت ت

ايُٓٛ ٗ ايسخٌ ٗ كتًـ ايسٍٚ, سٝح تؿرل ايسضاغات إٍ إٔ ايكازضات تػِٗ ٗ ِٛ 

أٜها ظٜاز٠ سذِ  ِايسخٌ بكسض أندل َٔ فطز ايتػٝرل ٗ سذِ ايكازضات, نُا تػٗ

ايع٬ق١ بٌ ايتٛد٘ ايتكسٜطٟ يًػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ ٚدصب ا٫غتجُاضات, ؾ

ٜتأنس إػتجُط  ,تتشكل إ٫ بعس ؾذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛاغتجُاضات أدٓب١ٝ دسٜس٠ ٫ 

 ا٭دٓيب خ٬شلا َٔ اغتُطاض ايتٛد٘ ايتكسٜطٟ َٔ غ١ٓ بعس ا٫خطٟ.

 

إٕ قٝاّ ايتبازٍ ايسٚيٞ ٜػتٓس ٗ ا٭غاؽ إٍ ؾهط٠ ايتدكل ٗ     

اٱْتاز, سٝح لس إٔ نٌ زٚي١ تتدكل ٗ إْتاز غًع١ َع١ٓٝ أٚ فُٛع١ 

ٗا َ  غرلٖا َٔ ايسٍٚ, َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َٔ ايػً  بػطض َبازيت

َا ٫ تتٛؾط عًٝ٘ َٔ كتًـ ايػً , ٚبإَعإ ٚتسقٝل ايٓٛط ٗ ؽكل 

ايسٍٚ لس إٔ ٖصا ايتدكل ٜطد  إٍ عس٠ عٛاٌَ كتًؿ١, بعهٗا 

دػطاٗ ٜتعًل بايب١٦ٝ ايڀبٝع١ٝ, ٚبعهٗا َتكٌ َطاسٌ ايُٓٛ 

ا ايتؿاٚت بٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ ا٫قتكازٟ اييت ُط بٗا ايسٚي١, ٚقس أز٣ ٖص
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فتُع١ ؾُٝا بٌ ايسٍٚ إٍ ٚدٛز تؿاٚت َٛاظٟ ٗ ْؿكات اٱْتاز, ٖا أز٣ 

 بسٚضٙ إٍ قٝاّ ايتدكل ٚايتبازٍ ايسٚيٞ.

َٚٔ ٖصا إٓڀًل لس إٔ ايؿهط ا٫قتكازٟ قس عطف ١ًْ َٔ       

قتكازٟ, ا٭ؾهاض اييت اعتدلت ايكازضات ضنٝع٠ أغاغ١ٝ ٗ ع١ًُٝ اٱِا٤ ا٫

نُشطى أغاغٞ يٓذاح ع١ًُٝ ايتكسٜط, سٝح  بايػ١  ٬غتجُاض أ١ُٖٝؾً

ا٭دٓب١ٝ إيٞ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ تبازي١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ  تطد  أ١ُٖٝ ا٫غتجُاضات

بايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٚاـدل٠ ٗ  ا٭دٓيبا٫غتجُاض , سٝح ٜأتٞ ايتكسٜط

 اؾعا٥طٖٛ َا ؼتاد٘ ٚ ,اٱزاض٠ باٱناؾ١ إيٞ ا٫ضتباٙ با٭غٛام ايعا١ٕٝ

سٝح ٜػُح تٛادس ضأؽ إاٍ ٚتٛاؾطٙ  ,يًٓٗٛض بايكٓاع١ احمل١ًٝ

, ٚبايتايٞ ت١ُٝٓ ايكازضات بايتٛغ  ٗ اٱْتاز ٚتٓٛع إٓتر ٚؼػٌ دٛزت٘ 

 .غرل ايٓؿڀ١ٝ

ؾطعت اؾعا٥ط ٗ تڀبٝل بطْاَر إق٬سات ٖاّ ٚؾاٌَ ي٬قتكاز      

يًٓؿ٘, ٚتبين غٝاغ١ دسٜس٠  ايٛطين يًدطٚز َٔ ايتكسٜط ا٭سازٟ

َب١ٝٓ ع٢ً ا٫ْؿتاح ٚؼطٜط ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚقس سلًت ٖصٙ ايتڀٛضات 

ٚاٱق٬سات ناؾ١ اشلٝانٌ شات ايك١ً ٚا٫ضتباٙ إباؾط بكڀاع ايتذاض٠ 

اـاضد١ٝ, خاق١ ايبٓٛى ٚإ٪غػات إاي١ٝ اييت ٖٞ َجاب١ احملطى شلصا 

يتكسٜط, َٚٔ ٖصا إٓڀًل ْتػا٤ٍ: ايكڀاع َٔ خ٬ٍ ايتٌُٜٛ يعًُٝات ا

اؾعا٥ط؟ َٚا ٖٛ زٚض ا٫غتجُاضات  َا ٖٛ ٚاق  ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ

 ؟ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ٗ تُٓٝت٘

ٚٗ قاٚيتٓا اٱداب١ ع٢ً اٱؾهاي١ٝ إعطٚن١ اْتٗذٓا إٓٗر ايٛقؿٞ      

٤ات ٚايسضاغات ٚشيو با٫عتُاز ع٢ً ايبٝاْات إتٛؾط٠ ٗ اٱسكا, ايتشًًٝٞ

 ,طباؾعا٥ ٚاق  ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ إٗت١ُ بإٛنٛع, يتؿدٝل

ت١ُٝٓ  ٗ ١ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ٚايٛقٛف ع٢ً َس٣ َػاُٖ

 .  ٚؼػٌ ايٛن  ا٫قتكازٟ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ

نُٔ ٖصا ايػٝام غٛف ْعاجل ٖصا إٛنٛع بعس إكس١َ َٔ خ٬ٍ احملاٚض 

 :ايتاي١ٝ

احملٛض ا٭ٍٚ: ايكازضات ٗ ايؿهط ا٫قتكازٟ
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احملٛض ايجاْٞ: ؼًٌٝ تڀٛض ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ باؾعا٥ط بسا١ٜ ا٭يؿ١ٝ 

 ايجايج١

احملٛض ايجايح: زٚض ا٫غتجُاضات ٗ ت١ُٝٓ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ باؾعا٥ط 

ٗ بسا١ٜ ا٭يؿ١ٝ ايجايج١. 

 اـا١ُ: اغتٓتادات ٚتٛقٝات.

ٔه: الؿادزات يف الفهس االقتؿادٙاحملٕز األ

تبًٛض عًِ ا٫قتكاز, ٚٚٗٛض كتًـ إساضؽ ا٫قتكاز١ٜ, بسأ ا٫ٖتُاّ 

بسضاغ١ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ نؿطع قا٥ِ بصات٘ نُٔ عًِ ا٫قتكاز, ٚقاّ 

ايعسٜس َٔ إؿهطٜٔ ٚإٓٛطٜٔ بكٝاغ١ ْٛطٜات يتؿػرل أغباب قٝاّ 

ٝٗا, ٚنصا نٝؿ١ٝ تٛظٜ  إٓاؾ  ايتبازٍ ايسٚيٞ ٚا٭غؼ اييت ٜكّٛ عً

ٚإهاغب َٔ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ.

ٗ ايتذاض٠ اـاضد١َٝؿّٗٛ ايكازضات  -

إٕ قٝاّ ايتبازٍ ايسٚيٞ ٜػتٓس ٗ ا٭غاؽ إٍ ؾهط٠ ايتدكل ٗ اٱْتاز, 

سٝح لس إٔ نٌ زٚي١ تتدكل ٗ إْتاز غًع١ َع١ٓٝ أٚ فُٛع١ َٔ 

ٍ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َا   ايػً  بػطض َبازيتٗا َ  غرلٖا َٔ ايسٚ

 ٫ تتٛؾط عًٝ٘ َٔ كتًـ ايػً .

ٖصا ٖٛ ا٭غاؽ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ, إشٕ ؾإككٛز 

 بايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٖٞ:

ع١ًُٝ ايتبازٍ ايتذاضٟ ٗ ايػً  ٚاـسَات ٚغرلٖا َٔ عٓاقط اٱْتاز 

تبازٍإدتًؿ١ بٌ عس٠ زٍٚ بٗسف ؼكٝل َٓاؾ  َتبازي١ ٭ططاف اي
()

. 

 ٚتػع٢ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ اجملاٍ ا٫قتكازٟ إٍ ؼكٝل ايتايٞ :

  ,تعتدل َٓؿصاڄ يتكطٜـ ؾا٥ض اٱْتاز عٔ ساد١ ايػٛم احمل١ًٝ

سٝح ٜهٕٛ اٱْتاز احملًٞ أندل ٖا تػتڀٝ  ايػٛم احمل١ًٝ اغتٝعاب٘, 

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ شيو ٗ تععٜع إٝعا١ْٝ َٔ ايكطف ا٭دٓيب.

  ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َعٜس َٔ ايػً  ٚاـسَات بأقٌ تهًؿ١, تػاعس

ْتٝذ١ ٕبسأ ايتدكل ايسٚيٞ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘
()

.
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  تؿذٝ  ايكازضات ٜػاِٖ ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َهاغب ٗ قٛض٠

ضأؽ َاٍ أدٓيب, ًٜعب زٚضاڄ ٗ ظٜاز٠ ا٫غتجُاض ٚبٓا٤ إكاْ  

١ُٝٓ ٚإْؿا٤ ايب١ٝٓ خاق١ ٗ ايسٍٚ ايٓا١َٝ, ٚبايتايٞ ايٓٗٛض بايت

اٱقتكاز١ٜ .

, ؾٗٓاى ٜعتدل ايتكسٜط ؾه٬ َٔ أؾهاٍ ايسخٍٛ إٍ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ

فُٛع١ َٔ ا٫قتكازٌٜ إتؿا٥ًٌ ػاٙ تأثرل ايكازضات نُشطى يًُٓٛ 

ٚٗ ايعكط اؿسٜح َٚٓس ايػبعٝٓات  (  )ا٫قتكازٟ أَجاٍ 

ا٫قتكاز١ٜ بعس ايتذاضب ٚٗط ايسٚض ا٫هابٞ ايٛانح عًٞ ؼكٝل ايت١ُٝٓ 

ايٓادش١ ٗ ايعسٜس َٔ زٍٚ ايعامل
()

ٚيصا ؾٗٛ وض بأ١ُٖٝ بايػ١ يس٣ , 

 إؿهطٜٔ ا٫قتكازٌٜ َٚٔ ٖصا إٓڀًل ّهٔ تٛضٜس ايتعطٜؿات ايتاي١ٝ:

ـ ٖٛ ع١ًُٝ إخطاز ايػً  ٚاـسَات خاضز سسٚز ايسٚي١ ٚبٝعٗا بكؿ١    

 ,تهٕٛ بايع١ًُ ايكعب١ ضزل١ٝ َكابٌ ق١ُٝ َاي١ٝ َكسض٠ عاز٠ َا

ؾايتكسٜط عاز٠ ٜعتدل ايٛغ١ًٝ ا٭ٍٚ إػتدس١َ َٔ ططف َعِٛ 

إ٪غػات ٗ اقتشاّ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ 
()

أَا ايتكسٜط ن١َُٛٛٓ إغذلاتٝذ١ٝ ؾٝٓٛط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ ْٛاّ  َؿتٛح 

ع٢ً ايب١٦ٝ احملٝڀ١ احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ
()

ٚعًٝ٘ ؾايتكسٜط ٜعدل عٔ نٌ  

يهٌ ٖتًهات ايسٚي١ ايؿا٥ه١ غٛا٤ ناْت طبٝع١ٝ أٚ َكٓع١ ع١ًُٝ ْكٌ 

خس١َٝ( إٍ ايسٚي١ اييت ٖٞ عاد١ إيٝٗا َكابٌ اؿكٍٛ ع٢ً , )غًع١ٝ

عا٥س عاز٠ َا ٜهٕٛ بايع١ًُ ايكعب١

 تطٕز الؿادزات يف الفهس الهالضٗه٘

تعتدل ايٓٛط١ٜ ايه٬غٝه١ٝ ْكڀ١ ا٫ْڀ٬م ٗ ؼًٌٝ تڀٛض ْٛط١ٜ     

ايسٚي١ٝ, عٝح مل ٜهٔ يًتذاضٌٜ َٔ قبًِٗ ْٛط١ٜ َٓؿك١ً ٗ ايتذاض٠ 

ٖصا اجملاٍ, ؾايٓػب١ يسِٜٗ ؾإٕ ثط٠ٚ ا٭١َ تكاؽ َا يسٜٗا َٔ ضقٝس ايصٖب 

ٚايؿه١, ٫ٚ تكاؽ َا ُتًه٘ َٔ َٛاضز أغاغ١ٝ نا٭ضض ايعضاع١ٝ 

ٚٚغا٥ٌ اٱْتاز ٚايجطٚات ايڀبٝع١ٝ ٚايعٓكط ايبؿطٟ, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ 

ادِ إؿهطٕٚ ايه٬غٝو ايتذاضٌٜ ٚاْتكسٚا آضا٥ِٗ ٚزعٛا إٍ سط١ٜ ؾكس ٖ
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ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ اييت تػُح ٗ ْٛطِٖ يهٌ بًس َٔ ؼكٝل َعاٜا َهتػب١ 

َٔ دطا٤ ع١ًُٝ اٱْتاز ٚايتبازٍ
()

ٚؾُٝا ًٜٞ ططح ٭ؾهاض أِٖ  

 ا٫قتكازٌٜ ايه٬غٝو:

سز ا٭ٍٚ يًُٓٛ ا٫قتكازٟ ـ يكس اٖتِ آزّ زلٝح بايػٛم ٚاعتدلٖا احمل        

سٝح تعزاز إَها١ْٝ تكػِٝ ايعٌُ َ  نٌ اتػاع ٗ سذِ ايػٛم ٚأنس 

ع٢ً أ١ُٖٝ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ تٛظٜ  ايؿا٥ض َٔ اٱْتاز ايكٓاعٞ ٚنإ 

اٖتُاَ٘ بٗصا ايٓؿاٙ َٓبعجا باٖتُاَ٘ بايك٣ٛ احملسز٠ يُٓٛ اٱْتاز اؿكٝكٞ 

َٔ أدٌ تػًٝب نؿ١ ايكازضات عٔ ٚيٝؼ إعسٕ ايٓؿٝؼ, ٜٚعتدل أْ٘ 

ٜٓبػٞ تؿذٝ  ايكازضات  ,ايٛاضزات بػ١ٝ اؿكٍٛ ع٢ً إعازٕ ايٓؿٝػ١

َٔ خ٬ٍ تكسِٜ نٌ قٛض ايسعِ اي٬ظ١َ, نإعاْات ايتكسٜط ٚنصا تؿذٝ  

( عًُٝات إعاز٠ ايتكسٜط َٔ خ٬ٍ إتباع ْٛاّ َا ّػ٢ بـ )

َٔ ْاس١ٝ أخط٣. 

 أْ٘ َجًُا واٍٚ ا٭ؾطاز إتباع َبسأ ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ ٚشٖب آزّ زلٝح إٍ      

ٚإْتاز نٌ ؾ٤ٞ ِٖ ٗ ساد١ إيٝ٘, َٔ ؾأْٗا اؿهِ عًِٝٗ َػتٜٛات َٔ 

إعٝؿ١ َٓدؿه١ يًػا١ٜ بايٓٛط إٍ اْعساّ ؾٛا٥س تكػِٝ ايعٌُ 

ٚايتدكل ٗ اٱْتاز ٗ ٖصٙ اؿاي١, ؾهصيو ا٭َط ُاَا إشا َا ساٚيت 

ا٫نتؿا٤ ايصاتٞ ٚيٝؼ تكػِٝ ايعٌُ ٚايتدكل ٗ  كتًـ ايسٍٚ َبسأ

اٱْتاز
()

. 

يكس أخصت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ باؾاْب ايسٜٓاَٝهٞ ٗ ؼًٌٝ أثط ايكازضات ع٢ً 

ايُٓٛ سٝح بٝٓت َا ٜتب  ْؿاٙ ايتكسٜط َٔ ايتػًب ع٢ً َؿه١ً قػط 

سذِ ايػٛم احملًٞ ا٭َط ايصٟ غٝ٪زٟ إٍ تڀبٝل ايتدكل ٚتكػِٝ 

ايصٟ ٜعٌُ ع٢ً ضؾ  إكسض٠ اٱْتاد١ٝ يعٓاقط اٱْتاز, ايعٌُ إٍ اؿس

ٜتٝح يهٌ زٚي١ إٔ  ؾتكػِٝ ايعٌُ ايسٚيٞ ايٓاتر عٔ اتػاع ْڀام ايػٛم,

تتدكل ٗ إْتاز ايػً  اييت ٜهٕٛ شلا َٝع٠ َڀًك١ ٗ إْتادٗا, ثِ تبازٍ 

ؾا٥ض إْتادٗا عٔ اغت٬ٗنٗا َٓٗا َا ٜؿٝض عٔ ساد١ ايسٍٚ ا٭خط٣ َٔ 

 ييت تتُت  ٗ إْتادٗا بٓؿؼ إٝعات إڀًك١ايػً  ا
()

, باٱناؾ١ إٍ إتاس١ 
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اجملاٍ إٍ اغتعُاٍ ا٭غايٝب ايتهٓٛيٛد١ٝ إتڀٛض٠ اييت ت٪زٟ بسٚضٖا إٍ 

ضؾ  ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ ي٬قتكاز ايٛطين ٚ تڀٜٛطٖا ٚضؾ  عٛاٌَ اٱِا٤ 

ٜعهؼ ع٢ً  ؾٝ٘ ٚعًٝ٘ ؾٗصٙ ايٓٛط١ٜ تػاِٖ ٗ اتػاع ايػٛم احملًٞ َا

اضتؿاع ٚظٜاز٠ َػت٣ٛ اٱْتاد١ٝ يًكڀاعات ا٫قتكاز١ٜ ٚ ايٓاتر احملًٞ 

  .يًسٚي١

ٚـ ٚ قس دا٤ َٔ بعسٙ ا٫قتكازٟ زاؾٝس ضٜهاضز  
()

 ( ,)

ايصٟ عطض أؾهاضٙ اـاق١ بايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٗ إطاض ْٛطٜت٘ إعطٚؾ١ 

ٗ نجرل َٔ أدعا٥ٗا ق١ٜٛ ْٛط١ٜ ايٓؿكات ايٓػب١ٝ, سٝح ٫ ظايت  باغِ

ٚقازض٠ ع٢ً تؿػرل داْب ٖاّ َٔ دٛاْب ايتبازٍ ايسٚيٞ ست٢ ٗ ٚقتٓا 

إعاقط. ٚايصٟ ُهٔ َٔ إبطاظ زٚض ايتذاض٠ اـاضد١ٝ ٚ أُٖٝتٗا ٗ اٱِا٤ 

ا٫قتكازٟ سٝح أٚنح نٝـ إٔ قٝاّ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ تتِ ع٢ً أغاؽ 

تؿاز٠ َٔ َبسأ ايتدكل اخت٬ف ايٓؿكات ايٓػب١ٝ ٚايصٟ ٜتٝح ا٫غ

ٚتكػِٝ ايعٌُ ع٢ً ايٓڀام ايسٚيٞ ٚشيو بهطٚض٠ تٛؾرل ؾطٚٙ اؿط١ٜ 

ا٫قتكاز١ٜ بؿهًٗا ايهاٌَ ؾ٬ تسخٌ ع٢ً اٱط٬م ٗ ايٓؿاطات 

 . ١ا٫قتكازٜ

تؿذلض ٖصٙ ايٓٛط١ٜ قٝاّ ايسٚي١ بايتدكل ٗ تكسٜط ايػً  ٚؾكا      

بانؿاض ايٓؿكات إڀًك١ عٓس ٕا تتُت  ب٘ َٔ َعاٜا غٛا٤ إتعًل َٓٗا 

آزّ زلٝح أٚ انؿاض ايٓؿكات ايٓػب١ٝ عٓس زاؾٝس ضٜهاضزٚ, أٟ إٔ ايتذاض٠ 

اـاضد١ٝ ٗ ٖصٙ اؿاي١ أزا٠ ٚٚغ١ًٝ ٱعاز٠ تٛظٜ  إٛاضز ا٫قتكاز١ٜ 

بؿهٌ أنجط نؿا٠٤ بٌ اٱْتاز يًػٛم احملًٞ ٚاٱْتاز َٔ أدٌ ايتكسٜط 

ٗ ن٤ٛ ا٭غعاض ايٓػب١ٝ اؾسٜس٠ أٟ ا٭غعاض  يًداضز ٚ شيو يًُٛاضز ايجابت١

 ايسٚي١ٝ 

ؾڀبكا شلصٙ ايٓٛط١ٜ ؾإْ٘ ٗ ٌٚ ٚطٚف ايتذاض٠ اؿط٠ ؾإٕ نٌ زٚي١     

ايػً   ٟغتتدكل ٗ إْتاز ايػً  اييت ّهٔ إْتادٗا بٓؿكات أقٌ ْػبٝا, أ

اييت تتُت  َٝع٠ ْػب١ٝ ؾٝٗا, ٚغٓكّٛ باغترلاز ايػً  اييت تتُت  زٚي١ 

َٝع٠ ْػب١ٝ ؾٝٗا. إٔ ا٭غاؽ ٗ ٚاٖط٠ ايتدكل ايسٚيٞ ٖٛ أخط٣ 



(393) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ايتؿٛم ايٓػيب ٗ ْؿكات اٱْتاز ٚيٝؼ إڀًل ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ قسَ٘ 

 أغتاشٙ آزّ زلٝح. 

ٚعًٝ٘ يكس بٌ َؿهطٚ إسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ زٚض ايكازضات ٗ تٛغٝ      

طٜو ا٫غتجُاض ٚ ايكاعس٠ اٱْتاد١ٝ ٗ ا٫قتكاز ٚؼكٝل ايػ١ً إتعاٜس٠ ٚؼ

ايصٟ ّهٔ َٔ اغتدساّ إٛاضز احمل١ًٝ إٍ داْب ادتصاب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ 

 اـاضد١ٝ ي٬غتجُاض ٗ َٝسإ إْتاز ايػً  ايتكسٜط١ٜ 

ايكازضات ٗ ايؿهط ا٫قتكازٟ اؿسٜح

يكس ؾٗست ْٛط١ٜ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ تڀٛضا نبرلا ابتس٤ا َٔ عكس 

إطاض احملا٫ٚت ايطا١َٝ يتؿػرل أغباب  , ٗايػتٝٓات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ

قٝاّ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ, ٚأُٖٝتٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, ٚٗ َا ًٜٞ 

ْػتعطض أِٖ ٖصٙ ايٓٛطٜات: 

َٓٗر اقتكازٜات اؿذِ: ٜؿهٌ ٖصا إٓٗر تؿػرل يًتذاض٠ ايسٚي١ٝ ,  -

ط٥ٝػ١ٝ يًُعاٜا ٚشيو بإزخاشلا ٚؾٛضات اٱْتاز ايهبرل نأسس إكازض اي

ايٓػب١ٝ إهتػب١, ؾٗصٙ ايٓٛط١ٜ تعتدل تٛاؾط غٛم زاخًٞ ندِ ؾططا 

أغاغٝا يتكسٜط تًو ايػً  اييت ٜتِ إْتادٗا ٗ ٌٚ ؾطٚٙ اقتكازٜات 

اؿذِ, إتُج١ً ٗ ظٜاز٠ ايعا٥س َ  ظٜاز٠ سذِ اٱْتاز. ٚبتعبرل َتهاؾ٧ 

ْتاز َ  تٛغ  تٓؿأ ٚؾٛضات اؿذِ ايهبرل ْتٝذ١ ٫نؿاض ْؿكات اٱ

ايعًُٝات اٱْتاد١ٝ.
()

  

ٚتعس ايتؿطق١ بٌ إٓتذات ايكٓاع١ٝ ايتا١َ ايكٓ  ٚإٓتذات        

ايٓكـ إكٓع١ ٗ داْب, نُا إٔ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ايكػرل٠ شات غٛم 

زاخًٞ قػرل, ٗ سٌ تتُٝع ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ ايهبرل٠ بػٛم زاخًٞ نبرل 

عٓاقط ٖصٙ ايٓٛط١ٜ. ؾاجملُٛع١ ا٭ٍٚ  ٗ داْب آخط, عٓكطا أغاغٝا َٔ

َٔ ايسٍٚ تتذ٘ إٍ اؿكٍٛ ع٢ً َعاٜا ْػب١ٝ َهتػب١ َكسضٖا 

اقتكازٜات اؿذِ ٗ ايػً  ايٓكـ َكٓع١ أٚ ايٓكـ إكٓع١, ٚشيو 

يعسّ قسضتٗا ع٢ً ايتأثرل ع٢ً أشٚام ٚتؿه٬ٝت إػتًٗهٌ ٗ ايسٍٚ 

 ا٭خط٣.
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ٍ ايكٓاع١ٝ ايهبرل٠ اؿذِ ع٢ً ع٢ً ايعهؼ َٔ شيو ؼكٌ ايسٚ       

َعاٜا ْػب١ٝ َهتػب١ َكسضٖا اقتكازٜات اؿذِ ٗ إْتاز ايػً  ايتا١َ 

ايكٓ  بػبب قسضتٗا ع٢ً ايتأثرل ع٢ً أشٚام ٚتؿه٬ٝت إػتًٗهٌ ٗ 

 ايسٍٚ ٭خط٣.

َٔ ٖٓا ّهٔ ايكٍٛ بإٔ ْٛط١ٜ اقتكازٜات اؿذِ تػع٢ إٍ تؿػرل ِ٘ 

ٍٚ ايكٓاع١ٝ إتكس١َ شات ايػٛم ايساخًٞ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ بٌ ايس

ايهبرل َجٌ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, إٔاْٝا, ؾطْػا ٚالًذلا ٚاٜڀايٝا ٗ 

داْب ٚبٌ ايسٍٚ ايكٓاع١ٝ شات ايػٛم ايساخًٞ ايكػرل َجٌ بًذٝها, 

 ٖٛيٓسا ٚيهػُبٛضؽ, أغباْٝا, ٚايْٝٛإ ٚزٍٚ أخط٣ ٗ داْب آخط.

ايعا١َ يهٝٓع ْتادا يٛطٚف تڀٛض ايطأزلاي١ٝ خ٬ٍ  يكس ناْت ايٓٛط١ٜ -   

ؾذل٠ َا بٌ اؿطبٌ ٚناْت ٗ اؿكٝك١ نٓتٝذ١ َباؾط٠ ٭ظ١َ ايهػاز 

(, ْٚٛطا ٫ٖتُاَٗا بايتشًٌٝ ايهًٞ ٚبإداطط اييت  -ايهبرل )

ؼسم بايطأزلاي١ٝ ْتٝذ١ يًتٓاقض بٌ اٱْتاز ٚا٫غت٬ٗى, ٚاقذلاسٗا يبعض 

ايٓكس١ٜ ٚ إاي١ٝ يع٬ز َؿه٬ت تكطٜـ اٱْتاز ٚايبڀاي١, ؾإْٗا  ايػٝاغات

 غطعإ َا ٚدست قب٫ٛ ٚاغعا شلا بٌ ا٫قتكازٌٜ . 

ٖٚٓا بسأ ايهٝٓعٜٕٛ ٜهتؿؿٕٛ إٔ مث١ ْكٝهٌ تتػِ ُٜٗا ايٓٛط١ٜ       

ايعا١َ, أٍٚ ٖاتٌ ايٓكٝكتٌ إٔ ايٓٛط١ٜ ايعا١َ يهٝٓع ٖٞ ْٛط١ٜ 

ؾك٘ َٚٔ ثِ ؾٗٞ ٫ تكًح يتؿػرل ايتڀٛضات  خاق١ با٭دٌ ايككرل

ط١ًٜٛ إس٣, ٚايٓكٝك١ ايجا١ْٝ إٔ ايٓٛط١ٜ ايعا١َ قس اتػُت بڀابعٗا 

ايػتاتٝهٞ, ايػانٔ َٚٔ ثِ ؾٗٞ ٫ تأخص بعٌ ا٫عتباض سطن١ ايٓٛاّ 

 ايطأزلايٞ َٚؿه٬ت٘ َٚػتكبٌ ايُٓٛ ؾٝ٘ ٚتٛاظْ٘ عدل ايعَٔ.

ع٢ً َباز٨ ايه٬غٝو ٚثط٠ٚ َا قسَ٘ ؾا٫قتكازٟ نٓع أسسخ ثٛض٠        

ي٬قتكاز إش َذ٦ٝ٘ بطظ ا٫ٖتُاّ ايبايؼ ٚؼًٌٝ أ١ُٖٝ زٚض ايكازضات نأسس 

َهْٛات ايسخٌ ايٛطين سٝح تػِٗ ايكازضات َٔ خ٬ٍ عٌُ إهاعـ 

بعٜاز٠ ايسخٌ بكٛض٠ أندل َٔ قُٝتٗا إباؾط٠ سٝح ٜعتدل نٝٓع إٔ ايسخٌ 

اٱْؿام اؿهَٛٞ ٚقاٗ إٝعإ ايتذاضٟ , ٜتهٕٛ َٔ ا٫غت٬ٗى ايٛطين

 ّٚهٔ ُجًٝ٘ ٗ إعازي١ ايتاي١ٝ:
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ايسخٌ ايٛطين = ا٫غت٬ٗى ايٛطين + ا٫غتجُاض ايٛطين + اٱْؿام 

 ايٛاضزات  _اؿهَٛٞ + ايكازضات 

َٚٓ٘ ؾإٕ اضتؿاع ايسخٌ َطتب٘ بعٜاز٠ ايكازضات ٚانؿاض ايسخٌ 

 بات ايعٛاٌَ ا٭خط٣.َطتب٘ بانؿاض ايكازضات َ  اؾذلاض ث

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾكس ٫ّ ايبعض نٝٓع يعسّ أخصٙ ٗ ا٫عتباض 

يًُتش٫ٛت ا٭خط٣ غ٬ف ايسخٌ يتؿػرل َػت٣ٛ ا٫غت٬ٗى: اعتباضات 

أٚ , ايتٓب٪ات إػتًٗهٌ سٍٛ إػتٜٛات إػتكب١ًٝ يًسخٍٛ ٚا٭غعاض

ساي١ ٚنعِٗ إاي١ٝ...اخل
()

. 

اؾسٜس٠: قس قسَت ٖصٙ ايٓٛط١ٜ َٔ  ْٛط١ٜ ْػب عٓاقط اٱْتاز -

ططف ا٫قتكازٟ نٝػٓ 
()

,  تػك٘ ( غ١ٓ) 

ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ايؿطض ايه٬غٝهٞ اـام بتذاْؼ عٓكط ايعٌُ, ٚؼٌ 

قً٘ ؾطض اْكػاّ ٖصا ايعٓكط إٍ فُٛعات غرل َتذاْػ١ تتؿاٚت ؾُٝا 

اْؼ ٚأٚدس مثا١ْٝ بٝٓٗا ٗ زضد١ إٗاض٠, سٝح أثبت إٔ ايعٌُ غرل َتذ

أقٓاف َٔ ايتأٌٖٝ َطتبڀ١ بجُا١ْٝ أقٓاف َٔ ايٓؿاٙ, سٝح أخص 

بًسا, ٚدس ؾٝٗا إٔ اي٫ٜٛات إتشس٠  قڀاع ٚ ايكازضات بايٓػب١ يـ 

ا٭َطٜه١ٝ شلا أع٢ً ْػب١ ١ٜٛ٦َ ؾُٝا ىل ايؿ٦ات ايج٬ث١ ا٭ٍٚ أٟ 

١٦ اٱطاضات, ايعًُا٤ ٚإٗٓسغٕٛ, ايتكٕٓٝٛ ٚايطغإَٛ ايكٓاعٕٝٛ ٚؾ

ٖٚٞ ايعٓاقط اييت تعتُس ع٢ً إْؿام نبرل ٗ فاٍ ايبشح ايعًُٞ, ٚأٚنح 

نٝػٓؼ أْ٘ ٗ اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٖٓاى ع٬ق١ ٚاضتباٙ ٚثٝل بٌ 

ايٓؿكات إتدكك١ يًبشح ايعًُٞ ٗ أٟ َ٪غػ١ أٚ قڀاع ٚبٌ قسضت٘ 

 ايتكسٜط١ٜ.  

٢ ايبشح ٚايتڀٜٛط نًُا ظازت ٖٚٛ ٜعين أْ٘ نًُا ظاز اٱْؿام عً   

ٚاضتؿعت ايكسض٠ ايتكسٜط١ٜ يًكڀاع ٚايعهؼ قشٝح. ٚايٓتٝذ١ 

إتٛقٌ إيٝٗا ٖٞ إٔ ُٝع اي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ بهٕٛ قازضاتٗا 

ايكٓاع١ٝ نجٝؿ١ ايعٌُ ٜطد  إٍ َا ؼهٞ ب٘ ٖصٙ ايسٍٚ َٔ ٚؾط٠ 

يبًسإ اييت تتٝح اؾ ْػب١ٝ ٗ عٓكط ضأؽ إاٍ ايبؿطٟ إ٪ٌٖ, ٚبايتايٞ



 أ.بوجمعة بالل                          ... استهداف االستثمار األجنبي المباشر 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (396) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

َ٪ؾط اقتكاز ؾطقا َتعسز٠ يًتعًِ تػذٌ أٜها زضدات أع٢ً ع٢ً

إعطؾ١. ٚبس٫ عٔ ايتعًِٝ ايصٟ ٜتدص ؾهٌ اشلطّ )سٝح تٓتكٌ فُٛع١

َتٓاقك١ َٔ ايڀ٬ب إٍ إطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭ع٢ً(, بسأت ا٭١ُْٛ 

 أنجط إؾطانا ٚتٓٛعا, خاق١ بعس َطس١ً ايتعًِٝايتع١ًُٝٝ تكبح

 ٚايعاي١ٝ(. اٱيعاَٞ)أٟ إطسًتٌ ايجا١ْٜٛ

احملٕز الجاٌ٘: حتمٗن تطٕز الؿادزات غري الٍفطٗٛ باجلصاٟس بداٖٛ األلفٗٛ 

 الجالجٛ 

ٜكّٛ  ٜعتدل قڀاع ايتذاض٠ اـاضد١ٝ أسس ايكڀاعات اٱغذلاتٝذ١ٝ اييت

عًٝٗا ا٫قتكاز ايٛطين ٜٚعتُس عًٝٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ, يصيو غٓكّٛ 

ٌ اشلٝهٌ ايػًعٞ يًكازضات اؾعا٥ط١ٜ ٕعطؾ١ أ١ُٖٝ قڀاع ايتذاض٠ بتشًٝ

 اـاضد١ٝ ٗ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ . 

 حتمٗن اهلٗهن الطمع٘ لمؿادزات  - 

ٜعتدل قڀاع ايتذاض٠ اـاضد١ٝ أسس ايكڀاعات اٱغذلاتٝذ١ٝ اييت ٜكّٛ     

٥ط َٓص عًٝٗا ا٫قتكاز ايٛطين ٜٚعتُس عًٝٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ, ؾاؾعا

ا٫غتك٬ٍ إٍ ايٓٗٛض بكڀاع ايتذاض٠ اـاضد١ٝ َٓتٗذ١ ٗ شيو خڀڀا 

ت١ُٜٛٓ ٚبطاَر اقتكاز١ٜ تهٝٝؿا يؿت٢ إطاسٌ اييت َطت بٗا, إبتسا٤ َٔ 

اؿُا١ٜ يتذاضتٗا اـاضد١ٝ إٍ غا١ٜ بسا١ٜ سٝح إتبعت غٝاغ١ غ١ٓ 

)ا٫ستهاض(, ايػبعٝٓات أٜٔ عًُت ايسٚي١ ع٢ً تأَِٝ ػاضتٗا اـاضد١ٝ 

 ٚق٫ٛ إٍ َطس١ً ايتشطٜط.

  -غٓكّٛ بتشًٌٝ ٖٝهٌ ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ خ٬ٍ ايؿذل٠      

ٜٚ٪زٟ ٖصا ايتشًٌٝ إٍ َعطؾ١ أ١ُٖٝ نٌ غًع١ َكسض٠ َٔ د١ٗ, 

َٚس٣ َػاُٖتٗا ٗ ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ تؿعٌٝ زٚضٖا ٗ 

 ايتايٞ:ايتذاض٠ اـاضد١ٝ, َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ 

 

 

 

 



(397) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

  -: ٖٝهٌ ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ خ٬ٍ ايؿذل٠ ()اؾسٍٚ ضقِ 

 ايٛسس٠: ًَٕٝٛ ز٫ٚض          

إْايٞ 

ايكازضات

ايكازضات ايٓؿڀ١ٝ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ايػٓٛات

ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ )

ايك١ُٝ ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ )

ايك١ُٝ

( أع٬ٙ عٔ تطنع ٖٝهٌ تؿرل ايبٝاْات ايٛاضز٠ ٗ اؾسٍٚ ضقِ )

ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ ٗ غًع١ ٚاسس٠, ٖٞ احملطٚقات طٛاٍ ؾذل٠ ايسضاغ١ 

َٔ سذِ ايكازضات اٱْاي١ٝ, ٗ سٌ مل تتعس٣ إٓتذات  %  ٔبأنجط َ

َٔ سذِ ايكازضات اٱْاي١ٝ , سٝح ٚقًت  %ؿڀ١ٝ إكسض٠ غرل ايٓ

َٔ سذِ ايكازضات اٱْاي١ٝ %إٍ  ٗ أسػٔ اؿا٫ت غ١ٓ 

 ًَٕٝٛ ز٫ٚض. اييت بًػت 

٬ْسٜ إٔ ٖٝهٌ ايكازضات اؾعا٥ط١ٜ أسازٟ ْتٝذ١ تطنعٙ ٗ  ٞٚبايتاي

اّ ؼسٟ نبرل َٓتٛز ٚاسس ٖٚٛ ايٓؿ٘, ٖا هعٌ ايػًڀات اؾعا٥ط١ٜ أَ

 يتٜٓٛ  ٖٝهٌ قازضاتٗا.



 أ.بوجمعة بالل                          ... استهداف االستثمار األجنبي المباشر 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (398) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 ؼًٌٝ اشلٝهٌ ايػًعٞ يًكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ - 

٫ بس ٚإٔ تطتهع َٓص ايبسا١ٜ ع٢ً  غرل ايٓؿڀ١ٝ إٕ ت١ُٝٓ ايكازضات    

إغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ َٚتها١ًَ ٚإعساز بطاَر يت١ُٝٓ ايكازضات تهٕٛ 

اف ايط٥ٝػ١ٝ ؾٗٛز أزا٠ ٖا١َ يت١ُٝٓ ايكازضات عٝح وسز ايدلْاَر ا٭ٖس

ت١ُٝٓ ايكازضات, نُا وسز اٱدطا٤ات ايتٓؿٝص١ٜ يتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف 

باٱناؾ١ إٍ ؼسٜس إػ٪ٚيٝات يًكڀاع اؿهَٛٞ ٚايكڀاع ايعاّ 

 ٚايكڀاعات ا٭خط٣ يتٓؿٝص ٖصٙ إػ٪ٚيٝات .

نُا إٕ لاح ع١ًُٝ ايتكسٜط ٗ ا٭غٛام ايسٚي١ٝ ٜتٛقـ ع٢ً عس٠ عٛاٌَ  

ٗا ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ احملٝڀ١ ب٘ ٖٚٞ كتًـ عٔ َا ٖٛ َٛدٛز ٗ ٜڀًل عًٝ

ٖٝهٌ  ايػٛم احمل١ًٝ ٚ ٖصا ْتٝذ١ ا٫ػاٙ إتعاٜس مٛ ع١ٕٛ ا٭غٛام, ٚعٔ

 اؾعا٥ط١ٜ ْٛضز ٖصا اؾسٍٚ ايتايٞ: ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ

(: ٖٝهٌ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ خ٬ٍ ايؿذل٠ اؾسٍٚ ضقِ )

 ايٛسس٠: ًَٕٝٛ ز٫ٚض                                         _

ايػً  ايطأزلاي١ٝ

 

ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ ايػً  ايٛغٝڀ١ٝ

 

ايكازضات غرل 

ايٓؿڀ١ٝ

ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ)

ايك١ُٝ ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ)

ايك١ُٝ ايٓػب١ َٔ 

(%اٱْايٞ)

ايك١ُٝ ايػٓٛات

 

- - - اجملُٛع

إتٛغ٘



(399) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

اؾعا٥ط١ٜ ٗ بسا١ٜ  ١ٖٝهٌ ايكازضات غرل ايٓؿڀٝ (ٜبٌ اؾسٍٚ ضقِ)

 تا٭يؿ١ٝ ايجايج١, ٚاييت تكٓـ إٍ ث٬ث١ أقػاّ أغاغ١ٝ ٖٚٞ قازضا

, ٚقازضات ايػً  ايٛغٝڀ١ٝ ٚقازضات ايػً  ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ

 ايطأزلاي١ٝ, ٕٚعٜس َٔ ايتشًٌٝ ْػتكط٨  َٔ اؾسٍٚ أع٬ٙ َا ًٜٞ: 

 (ٍٚ ضقِ )قازضات ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ: تؿرل ا٭ضقاّ ايٛاضز٠ ٗ اؾس

 ايػً  ا٫غت٬ٗن١ٝ بًػت بإتٛغ٘  ٔإٔ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ َ

% َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ًَٕٝٛ ز٫ٚض ٖٚٛ َا ٜؿهٌ 

ايٓؿڀ١ٝ, إش ٬ْسٜ انؿاض ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ خاق١ خ٬ٍ 

ًَٕٝٛ  ب  سٝح بًػت أز٢ْ ق١ُٝ شلا غ١ٓ   -ايؿذل٠ 

% َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ,  َا ٜؿهٌ ؾك٘ ز٫ٚض, ٖٚٛ 

ٚاييت ؾهًت َا  أَا انؿاض ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ عاّ 

 َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٖٚٛ َا ّجٌ  %ْػبت٘ 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض, ؾٝعٛز إٍ ايؿٛن٢ اييت ْتذت عٔ ايتشطٜط ايتاّ يًتذاض٠ 

ايصٟ زؾ  بإػتجُطٜٔ ايباسجٌ عٔ ايطبح ايتاّ يًتذاض٠ اـاضد١ٝ 

ايػطٜ  إٍ ايتٛد٘ مٛ ا٫غترلاز بس٫ َٔ اٱْتاز ٚ ايتكسٜط بُٝٓا 

 ٚ  ايصٟ بًػت قُٝت٘  ٚ  ا٫ضتؿاع ايهبرل عاَٞ 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض ع٢ً ايتٛايٞ ٜؿػط بػساز اؿه١َٛ اؾعا٥ط١ٜ ظع٤ َٔ 

 زْٜٛٗا يطٚغٝا ع٢ً ؾهٌ غً .

ايػً  ايٛغڀ١ٝ: تؿٌُ إٛاز ا٭ٚي١ٝ ٚ إٛاز ايٓكـ َكٓع١,  قازضات

إٔ ايكازضات ايٛط١ٝٓ َٔ  (ٚتؿرل ا٭ضقاّ ايٛاضز٠ ٗ اؾسٍٚ ضقِ)

خ٬ٍ ؾذل٠  %ايػً  ايٛغڀ١ٝ من َعسٍ غٟٓٛ بًؼ ٗ إتٛغ٘ 

ايسضاغ١, ٖٚصا إعسٍ ّجٌ إػا١ُٖ ا٫هاب١ٝ يًػً  ايٛغٝڀ١ٝ ٗ إْايٞ 

ضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ,ٖٚٛ ٗ ساي١ ؼػٔ َٔ غ١ٓ إٍ أخط٣ ٚ ٖصا َا ايكاز

ٜعهؼ ايتٛد٘ مٛ ا٫عتُاز ع٢ً َػا١ُٖ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ  

 ايكازضات ايٛط١ٝٓ .



 أ.بوجمعة بالل                          ... استهداف االستثمار األجنبي المباشر 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (400) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

قازضات ايػً  ايطأزلاي١ٝ: تؿٌُ ايػً  ايطأزلاي١ٝ ايعضاع١ٝ ٚ ايػً   

٫نؿاض ايهبرل ايطأزلاي١ٝ ايكٓاع١ٝ ٚ ٜتُٝع ٖصا ايٓٛع َٔ ايكازضات با

% بايٓػب١ يًكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ, ؾكس بًؼ ٗ إتٛغ٘ َا ْػبت٘ 

َٔ إْايٞ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٜٚؿػط شيو بإٔ ػطب١ إ٪غػات 

 اؾعا٥ط١ٜ ٗ فاٍ تكٓٝ  ايػً  ايطأزلاي١ٝ َاظايت دسٜس٠ ٖٚٞ ٗ بساٜتٗا.

ً  ظضاع١ٝ بٓػب١ اؾعا٥ط ٫ تكسض غًعا َكٓع١ أٚ غٚبايتايٞ ؾ      

نبرل٠, ٜٚػًب عًٝٗا َٓتٛز ٚاسس ٗ ايتكسٜط ٖٚٛ ايٓؿ٘, ٖٚٛ َا ٜسٍ 

ع٢ً إٔ اؾعا٥ط َاظاٍ اقتكازٖا ٜعتُس ع٢ً عا٥سات ايٓؿ٘ زٕٚ 

َػا١ُٖ غرلٙ َٔ ايكڀاعات اٱْتاد١ٝ ٕدتًـ ايػً  ٗ ٌُٜٛ ا٫قتكاز, 

ساي١  ٖٚٛ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعطض ا٫قتكاز ايٛطين ٕداطط عسٜس٠ ٗ

 .تسٖٛض أغعاض ايٓؿ٘ ٗ ايػٛم ايسٚيٞ

احملٕز الجالح: دٔز االضتجىازات يف تٍىٗٛ الؿادزات غري الٍفطٗٛ باجلصاٟس يف بداٖٛ 

األلفٗٛ الجالجٛ 

 َا١ٖٝ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط - 

ٕعطؾ١ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غتجُاضات غٓشاٍٚ ايتڀطم إٍ 

ا٫قتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ, إناؾ١ بعض ايتعاضٜـ اـاق١ ببعض اشل٦ٝات 

 .عاقتكازٌٜ شلِ اٖتُاّ بإٛنٛ ـإٍ تعاض ٜ

ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط  ٜعطف قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ  -

زا١ُ٥ ٗ  ؾٛا٥س ا٫غتجُاض إباؾط   ٖسؾ٘ سٝاظ٠ َكاحل  أْ٘:

إ٪غػ١ اييت تكّٛ بٓؿاطاتٗا ٗ َٝسإ اقتكازٟ خاضز َٝسإ 

ادٌ إٔ تهٕٛ ي٘ ايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاضات إػتجُط َٔ 

ايؿع١ًٝ ٗ تػٝرل إ٪غػ١
()

 

تعطؾ٘ ع٢ً اْ٘ شيو:  أَا ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠  -

 ايبًس ا٭قًٞ ايٓؿاٙ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ إػتجُط إكِٝ ٗ بًس َا

 زٍٚ َهٝؿ١ٚايصٟ َٔ خ٬ي٘ ٜػتعٌُ أقٛي٘ ٗ بًسإ أخط٣ 

 تػٝرلٖاٚ شيو َ  ١ْٝ 
()

. 
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ع٢ً  نُا تعطؾ٘ ١َُٛٓ ايتعإٚ ا٫قتكازٟ ا٭ٚضٚب١ٝ -

أْ٘: عباض٠ عٔ شيو ا٫غتجُاض ايكا٥ِ ع٢ً ْٛط٠ ؼكٝل ع٬قات 

اقتكاز١ٜ زا١ُ٥ َ  إ٪غػات, ٫ غُٝا ا٫غتجُاض ايصٟ ٜعڀٞ 

إَها١ْٝ ؼكٝل ايتأثرل اؿكٝكٞ ع٢ً تػٝرل إ٪غػات ٚ شيو 

 يتاي١ٝ:شيو    باغتدساّ ايٛغا٥ٌ ا

إْؿا٤ أٚ تٛغٝ  َ٪غػ١, أٚ ؾطٚع ...اخل. 

 إػا١ُٖ ٗ َ٪غػ١ ناْت قا١ُ٥ َٔ قبٌ, أٚ ٗ َ٪غػ١ 

 دسٜس٠.

 ٔؼ غٓٛات ؾأنجطإقطاض طٌٜٛ ا٭دٌ  
()

 . 

اعتدلت إٔ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب إباؾط ٜٓڀٟٛ  ـٚٗ تعطٜـ آخط ي

اٍ ضأؽ إاٍ أٚ ق٠ٛ إْ َٔع٢ً ًُو إػتجُط سك١ ٫ تكٌ عٔ 

 ايتكٜٛت
()

. 

ايػُاح  سأْ٘ ٜككس با٫غتجُاض إباؾط ايٛاؾ ؾطٜس ايٓذاضٜٚط٣ 

يًُػتجُطٜٔ َٔ خاضز ايسٚي١ َُٗا ناْت قؿاتِٗ, يتًُو أقٍٛ ثابت١ 

َٚعتدل٠ بػطض ايتٛٚٝـ ا٫قتكازٟ ٗ إؿطٚعات إدتًؿ١, أٟ 

ل عسزا َٔ ا٭ٖساف تأغٝؼ ؾطنات أٚ ايسخٍٛ ؾطنا٤ ٗ ؾطنات يتشكٝ

 ا٫قتكاز١ٜ إدتًؿ١
()

  ٚ  , نُا ٜط٣

بإٔ نٌ َ٪غػ١ تكّٛ باغتجُاض َباؾط خاضز بًسٖا تكبح ؾطن١ عابط٠ 

 ايكَٛٝات. 

ٚع٢ً ن٤ٛ ايتعاضٜـ ايػابك١ ّهٔ اغتد٬م إٔ ا٫غتجُاض ا٭دٓيب 

 إباؾط ٜطتهع ع٢ً عٓكطٜٔ أغاغٌٝ ُٖا:

قسض٠ ايتأثرل ع٢ً إزاض٠ إؿطٚع َٔ خ٬ٍ َا ٜتُت  ب٘ إػتجُط َٔ   -

 ق٠ٛ تكٜٛت٘ ت٪ًٖ٘ يتُطٜط ايكطاضات يتشكٝل أٖساؾ٘.

اَت٬ى إػتجُط ٗ زٍٚ َع١ٓٝ ٭قٍٛ غٛا٤ ناْت ًَه١ٝ دع١ٝ٥ أٚ 

تا١َ, تعڀٞ ي٘ سل ايتكطف ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ َا ّتًه٘ َٔ ؾٕٓٛ إْتاز 

 ٚتهٓٛيٛدٝا.
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 ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ باؾعا٥ط تڀٛض -

ٜٚعتدل قڀاع ا٫تكا٫ت َٔ بٌ ايكڀاعات اؿ١ٜٛٝ اييت اغتكڀبت 

إػتجُطٜٔ ا٭داْب خاضز قڀاع احملطٚقات , سٝح اغتؿازت نٌ َٔ 

ٚ ايؿطن١ ايهٜٛت١ٝ )ايٛط١ٝٓ(  إكط١ٜ غ١ٓ  ؾطن١

ايٓكاي١ ,ٖٚصا بعس إعاز٠  َٔ ضخل ا٫غتجُاض ٗ اشلٛاتـ غ١ٓ 

َٔ خ٬ٍ قإْٛ سسز ق٬سٝات نٌ  ٖٝه١ً قڀاع ا٫تكا٫ت غ١ٓ 

َٔ ايدلٜس ٚ ا٫تكا٫ت , سٝح أٚنٌ شلصٙ ا٭خرل٠ ١َُٗ إزاض٠ عًُٝات 

 اـڀٛٙ اشلاتؿ١ٝ ايجابت١ ٚ خسَات اشلاتـ ايٓكاٍ .

جُاضات ْٚؿرل ٖٓا إٍ إٔ غٛم ا٫تكا٫ت ٗ اؾعا٥ط ٫ ٜعاٍ َتػعا ٫غت

ٚ  % خ٬ٍ غ١ٓ نبرل٠ ٚشيو إٔ َعسٍ ايهجاؾ١ ٜكسض بٓشٛ 

 نُا إٔ عسز خڀٛٙ اشلٛاتـ ٜكسض بٓشٛ  % خ٬ٍ غ١ٓ 

 ًَٕٝٛ خ٘ ثابت ؾك٘ .

ٚٗ فاٍ ا٫غتجُاضات مت تٓؿٝ٘ ِٛ ايػٛم ايٛط١ٝٓ يٲع٬ّ ٚا٫تكاٍ َٔ 

ًَٝاض ز٫ٚض  )ًَٝاض زز  خ٬ٍ ؼطٜط ايػٛم ٖا ٜػُح بالاظ 

ًَٝاض ز٫ٚض أَطٜهٞ  َٓٗا  ٚ  أَطٜهٞ( بٌ غٓيت 

اغتجُاض َباؾط أدٓيب
()

أَا ؾُٝا ىل ايتهٓٛيٛدٝات اؾسٜس٠ ي٬تكاٍ,  ,

ؾُٝهٔ اعتباض ايػٛم اؾعا٥ط١ٜ ٚاعس٠ خاق١ ؾُٝا ٜتعًل باٱع٬ّ اٯيٞ, 

 يؿطْػ١ٝ ٚخسَات ا٫ْذلْٝت ٚٗ ٖسا اجملاٍ ؼكًت إ٪غػ١ ا

يتسعِٝ اغتجُاضاتٗا ٗ  % َٔ أغِٗ إ٪غػ١ اـاق١ ع٢ً 

 اٱع٬ّ اٯيٞ )إعًَٛات١ٝ( ٚ خسَات ا٫ْذلْٝت. 

ٚسػب ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط ا٫غتجُاض ؾإٕ ا٫غتجُاضات 

ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ خاضز احملطٚقات ُجٌ قڀاعات إٛاق٬ت ايػًه١ٝ 

ًٌٝ َٝاٙ ايبشط ٚايكٓاع١ ايػصا١ٝ٥ ٚايبٓٛى ٚاـسَات ٚاي٬غًه١ٝ ٚؼ

إاي١ٝ ٚقٓاع١ اؿسٜس ٚا٭ز١ٜٚ ٚايػٝاس١ ٚايذلق١ٝ ايعكاض١ٜ ٚإلاظ َطانع 
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اَتسازا  ا٭عُاٍ, ٚتؿهٌ َعِٛ َؿاضٜ  ا٫غتجُاض إػذ١ً غ١ٓ 

 ٕؿاضٜ  ايهدل٣ اييت باؾطٖا َػتجُطٕٚ أداْب َٓص به  غٓٛات.

ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط ا٫غتجُاض خ٬ٍ ايتػع١ أؾٗط ٚمت ايتكطٜح يس٣ 

َؿطٚع اغتجُاضٟ ٚ طين ٚأدٓيب  ٕ عٛايٞ ا٭ٍٚ َٔ غ١ٓ 

ًَٝاض  ًَٝاض زز)سٛايٞ  خاضز احملطٚقات َبًؼ إْايٞ قسضٙ 

ز٫ٚض(
()

 . 

ٚبعس غًػ١ً ايتسابرل إتدص٠ بؿإٔ ؼطٜط قڀاع احملطٚقات ٚزع٠ٛ 

ا٭داْب اغتڀاعت ؾطن١ غْٛاططاى اؾعا٥ط١ٜ َٔ إبطاّ إػتجُطٜٔ 

عؿطات عكٛز ايؿطان١ َ  عسز َٔ إػتجُطٜٔ ا٭داْب ٚؾُٝا ًٜٞ 

 ّهٓٓا اٱؾاض٠ إٍ بعهٗا:
()

 . 

بايتٛقٝ  ع٢ً عس٠ عكٛز ؾطان١, ٚ قس أغؿطت  ُٝعت غ١ٓ  

 , عٔ ايتٛقٝ  ع٢ً إٓاقك١ اـاَػ١ اييت ططست غ١ٓ 

 َٓاطل اغتػ٬ٍ تػڀٞ َػاس١  ان١ ؽل عكٛز ؾط

ًَٕٝٛ ز٫ٚض. َبًؼ إْايٞ قسضٙ  نِ

ًَٝاض  ٗ َٝسإ َؿاضٜ  ايتڀٛض, مت ؽكٝل اغتجُاض قسضٙ  

ًَٝاض َذل َهعب غٜٓٛا  ز٫ٚض ؿكٌ عٌ قاحل يًػاظ ايبايػ١ قسضت٘ 

.ٚ ايصٟ ؾطع ٗ اٱْتاز ٗ د١ًٜٝٛ 

 َؿطٚع ايػاظ إتهاٌَ يػاغٞ طٌٜٛ َا قُٝت٘ بًؼ اغتجُاض  

ًَٝاض ز٫ٚض ٜٗسف إٍ إْتاز ٚ ْكٌ ٚ ُٝٝ  ٚ تػٜٛل ايػاظ, نإ ٖصا 

إؿطٚع عباض٠ عٔ عكسٜٔ يؿطن١ غْٛاططاى ٚ ايؿطن١ اٱغبا١ْٝ 

.

, % َ  ْٗا١ٜ َؿطٚع إٕ أَٓاؽ, بًػت ْػب١ اٱْتاز ب٘  

باغتجُاض  اططاى ٚؾطن١ ٜٚهِ ٖصا إؿطٚع ؾطنيت غْٛ

ًَٝاض ز٫ٚض. قُٝت٘ 

ٚٗ فاٍ ايتهطٜط بًػت ْػب١ اٱلاظ َؿطٚع ًّٖٝٝٛ غهٝهس٠  

بؿهٌ اغتجُاض  % ٗ ْٗا١ٜ  بايؿطان١ َ  ؾطن١
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 ًَٕٝٛ أٚضٚ, عًُا إٔ ؾطن١ يٝٓسا ا٭ٕا١ْٝ  قسض بـ 

بڀاق١ إْتاد١ٝ قسضٖا  % َٔ سكل ايٛسساتتػتشٛش ع٢ً 

طٔ غٜٓٛا َٔ ا٭ظٕٚ. ًَٕٝٛ َٔ اشلًّٝٝٛ غٜٓٛا ٚ  

ع٢ً قعٝس آخط اغتسع٢ إلاظ َكٓ  ايتهطٜط بأزضاض اغتجُاضا قسضٙ  

% بايؿطان١ َ  ايؿطن١ ًَٕٝٛ ز٫ٚض, ٚ بًػت ْػب١ اٱلاظ  

 % َٔ ضأؽ إاٍ ٚتبًؼ قسض٠ تهطٜطاييت ُتًو  ايك١ٝٓٝ 

طٔ. ٖصا إكٓ  

مت  أضظٜٛ -ؾُٝا ىل أْابٝب ْكٌ ايبذلٍٚ ٕٓڀك١ سٛض اؿُط٠ 

قڀات يًهذ,  نًِ. ٚ إلاظ ايؿڀط ا٭ٍٚ َٔ ايكٓٛات طٛي٘ 

ًَٕٝٛ ز٫ٚض. ٚقس بًػت ا٫غتجُاضات شلصٙ إؿاضٜ  

إٕ ايڀًب ايعإٞ ع٢ً ايبذلٍٚ ايصٟ زعُ٘ ايتڀٛض ايصٟ عطؾت٘ 

غذٌ أع٢ً ظٜاز٠ ي٘ َٓص عؿطٜٔ غ١ٓ ٚ ٗ غٝام دٝٛ غٝاغٞ ايكٌ قس 

َتكًب ؾإٕ نعـ إدعْٚإ نإ ايػبب ٗ ا٫ضتؿاع إصٌٖ ٭غعاض 

, ٚ يكس ز٫ٚض يًدلٌَٝ ايٛاسس غ١ٓ  ايبذلٍٚ اييت ٚقًت إٍ سس 

اغتكڀبت اؾعا٥ط خ٬ٍ غ١ٓ 
()

اغتجُاضات أدٓب١ٝ َباؾط٠ بًػت  

٬َٜرل اٚضٚ ٗ قڀاع احملطٚقات ٚ ًَٝاضٟ أٚضٚ خاضز  ٗا ٬َٜرل أٚضٚ َٓ 

قڀاع احملطٚقات ٖا ٜعين ١ُٖٓٝ قڀاع احملطٚقات ع٢ً أغًب ا٫غتجُاضات 

 ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠.

٫ ٜعاٍ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ ٜعاْٞ َٔ تسْٞ سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ 

١, نُا إٔ تسؾكات إباؾط٠ ايٛاضز٠ إيٝ٘ َكاض١ْ ببعض ا٫قتكازٜات ايٓاَٝ

ٖصٙ ا٫غتجُاضات َاظايت تتػِ بايتصبصب َٔ غ١ٓ ٭خط٣ ٚ إٔ ٖٝهٌ 

ٖصٙ ا٫غتجُاضات ٫ ظاٍ قكٛضا ٗ قڀاعات قسٚز٠ ناحملطٚقات اييت تعتدل 

 أندل قڀاع داشب ي٬غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠.

 زٚض ا٫غتجُاضات ٗ ت١ُٝٓ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ اؾعا٥ط١ٜ: -

ايتكسٜط أ١ُٖٝ زٚض ا٫غتجُاض  ٜٗتهح َٔ ػاضب ايسٍٚ ايٓادش١      

نُشطى أغاغٞ يٓذاح ع١ًُٝ ايتكسٜط, سٝح تطد  أ١ُٖٝ ا٫غتجُاضات 
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احمل١ًٝ ٚا٭دٓب١ٝ إيٞ إٔ ٖٓاى ع٬ق١ تبازي١ٝ بٝٓٗا ٚبٌ ايتكسٜط. 

 بايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٚاـدل٠ ٗ اٱزاض٠ باٱناؾ١ ٜأتٞ ا٭دٓيبؾا٫غتجُاض 

يًٓٗٛض بايكٓاع١  اؾعا٥طإيٞ ا٫ضتباٙ با٭غٛام ايعا١ٕٝ ٖٚٛ َا ؼتاد٘ 

احمل١ًٝ. سٝح ٜػُح تٛادس ضأؽ إاٍ ٚتٛاؾطٙ بايتٛغ  ٗ اٱْتاز ٚتٓٛع 

إٓتر ٚؼػٌ دٛزت٘ نُا تػاِٖ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ٗ تڀٜٛط إٓتر 

 ٚخؿض تهًؿ١ اٱْتاز. 

جُاض ٜػِٗ ٗ ظٜاز٠ اٱْتاد١ٝ ٚٗ إْؿا٤ ٕ ا٫غتإَٚٔ ثِ ّهٔ ايكٍٛ       

قٓاعات دسٜس٠ ٚؼػٌ ايكسض٠ ايتٓاؾػ١ٝ يًكٓاعات ايكا١ُ٥ ٚضب٘ 

إٓتذٌ احملًٌٝ با٭غٛام ايسٚي١ٝ. نُا إٔ ٚدٛز قڀاع تكسٜطٟ قٟٛ 

ٜعٌُ عًٞ دصب َعٜس َٔ ايتسؾكات ا٫غتجُاض١ٜ اييت تذلدِ ٗ ؾهٌ 

ٚتكّٛ بسٚضٖا ٗ دصب اغتجُاضات  ظٜاز٠ ٗ ايكازضات اـس١َٝ ٚايػًع١ٝ

 ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ, سٝح تٛقًت ايسضاغ١ اييت قاّ بٗا  دسٜس٠

اٍ إٔ ت١ُٝٓ ايكازضات ّهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض اهابٞ ٗ ظٜاز٠ ْكٝب ايؿطز 

ٗ بعض ايسٍٚ  َٟٔ ايسخٌ ايكَٛٞ, ٚبايتايٞ ٗ إسساخ ايُٓٛ ا٫قتكاز

٫قتكاز١ٜ ٜٓعهؼ اهابٝا ع٢ً ظٜاز٠ ايٓا١َٝ, نُا إٔ إسساخ ايت١ُٝٓ ا

ايكازضات
()

تعتدل ع١ًُٝ ت١ُٝٓ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ َٔ إػا٥ٌ اشلا١َ, إتبٓا٠ 

َٔ قبٌ ايػٝاغ١ ا٫قتكاز١ٜ إٓتٗذ١ ٗ إطاض اٱق٬سات. ٖٚصا ْٛطا 

ٕػاُٖتٗا ايه١ًٝ٦ ٗ إْايٞ ايكازضات. ٚاييت بًػت ٗ أسػٔ اؿا٫ت 

ع٢ً  , , خ٬ٍ غٓٛات  ,,  ,   

 -()أْٛط اؾسٍٚ ضقِ  -ايتٛايٞ.

ٚتطَٞ ايتسابرل ايهطٜب١ٝ احملؿع٠ ع٢ً ايتكسٜط, ايٛاضز٠ ٗ قٛاٌْ 

, ٚنصا ايكإْٛ ايهطٜيب, إٍ دًب ايع١ًُ /ا٫غتجُاض خاق١ قإْٛ 

تٓاؾػ١ٝ يًػً  ايكعب١, ٚتٜٓٛ  ايكازضات, باٱناؾ١ إٍ إسساخ ايكسض٠ اي

اؾعا٥ط١ٜ ٗ ا٭غٛام ٚنُإ ضٚادٗا. ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ نٌ ٖصٙ 

اٱدطا٤ات ايهطٜب١ٝ, احملؿع٠ ع٢ً تؿذٝ  ا٫غتجُاض ٚايتكسٜط ٚتُٓٝت٘, 

تبك٢ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ تػذٌ ْتا٥ر ن١ًٝ٦ ٚغرل َؿذع١, ٚؾُٝا 
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 ًٜٞ ْعطض دسٍٚ ٜبٌ تڀٛض سذِ ايكازضات َٚعسٍ ِٖٛا, ٚ سذِ

 . -ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ايٛاضز٠ يًذعا٥ط خ٬ٍ ايؿذل٠ 

:تڀٛض سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ٚايكازات ()اؾسٍٚ ضقِ 

 ايٛسس٠: ًَٕٝٛ ز٫ٚضاؾعا٥ط١ٜ 

َعسٍ ِٛ ايكازضات ايكازضات سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ 

 إباؾط٠ ايٛاضز٠

ايػٓٛات

ـ  

 

 

, 

, 
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   ,  

٬ْسٜ إٔ ْتا٥ر ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ غرل  ()ا اؾسٍٚ ضقِ َٔ ٖص

 َؿذع١, ٚشيو ضاد  إٍ كاٚف ٚكاطط ايسخٍٛ إٍ ا٭غٛام اـاضد١ٝ,

ضغِ اؾٗٛز إبصٚي١ َٔ بسا١ٜ ايتػعٝٓات ٚ إٛد١ٗ مٛ ؼػٌ َٓار 

 ا٫غتجُاض ٗ اؾعا٥ط, ٚضغِ ايٓتا٥ر اٱهاب١ٝ احملكك١ ع٢ً َػت٣ٛ إ٪ؾطات

ا٫قتكاز١ٜ ايهدل٣ نايتشهِ ٗ َعس٫ت ايتهدِ ٚانؿاض سذِ 

إس١ْٜٝٛ اـاضد١ٝ ايهدل٣ ٚاضتؿاع استٝاطٞ ايكطف ا٭دٓيب, ٚاييت ْايت 
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اغتشػإ اشل٦ٝات ايعا١ٕٝ إتابع١ ٕػاض اٱق٬ح ٗ اؾعا٥ط, ٜبك٢ سذِ 

تسؾل ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ مٛ اؾعا٥ط نعٝـ بإكاض١ْ 

اٱَهاْٝات إتٛؾط٠ ٖٚصا َا ٜؿػط بٛدٛز عطاقٌٝ ؼٍٛ زٕٚ شيو, ب

ؾايعا٥ل ا٭ندل بايٓػب١ يعٛاٌَ دصب ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ 

ٜتُجٌ ٗ غًب١ٝ أغًب إ٪ؾطات ايٓٛع١ٝ ي٬غتجُاض ٚ ٖٛ َا أثط غًبا ع٢ً 

تؿٜٛ٘ قٛض٠ اؾعا٥ط يس٣ إػتجُطٜٔ ا٭داْب, ٚبايتايٞ نعـ تسؾل 

غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ يًذعا٥ط غاِٖ ٗ انؿاض اؿذِ اٱْايٞ ا٫

يًكازضات اؾعا٥ط١ٜ ْتٝذ١ يٓكل إٓتذات ايٛط١ٝٓ ٚعسّ تٓٛعٗا, 

ٚنعـ ٚغا٥ٌ ايتٌُٜٛ نهُإ ايكطٚض عٓس ايتكسٜط, ٚنصا عسّ 

 ايكسض٠ َٔ ايطؾ  َٔ َػت٣ٛ َطزٚز١ٜ عًُٝات ت١ُٝٓ ايكازضات.

8 

, ّهٔ ايكٍٛ بأْ٘ َٓص تبًٛض عًِ ا٫قتكاز, ٚٚٗٛض ٗ ختاّ ٖصا ايسضاغ١

كتًـ إساضؽ ا٫قتكاز١ٜ, بسأ ا٫ٖتُاّ بسضاغ١ ايتذاض٠ اـاضد١ٝ 

نؿطع قا٥ِ بصات٘ نُٔ عًِ ا٫قتكاز, ٚقاّ ايعسٜس َٔ إؿهطٜٔ 

ٚإٓٛطٜٔ بكٝاغ١ ْٛطٜات يتؿػرل أغباب قٝاّ ايتبازٍ ايسٚيٞ ٚا٭غؼ 

ٝؿ١ٝ تٛظٜ  إٓاؾ  ٚإهاغب َٔ ايتذاض٠ اييت ٜكّٛ عًٝٗا, ٚنصا ن

اـاضد١ٝ, سٝح تكّٛ ع٢ً أغاؽ تبازٍ ايػً  ٚاـسَات بٌ زٍٚ ايعامل, 

ؾايسٍٚ تتؿاٚت ؾُٝا بٝٓٗا َٔ سٝح تٛاؾط إٛاضز ايڀبٝع١ٝ ٚإعاٜا 

ا٫قتكاز١ٜ ٗ إْتاز ايػً  ٚاـسَات, يصيو ؾٗٞ تكّٛ بتكطٜـ ؾا٥ض 

 تذت٘ ايسٍٚ ا٭خط٣ .إْتادٗا ٚتػتٛضز ؾا٥ض َا أْ

٫ ٜعاٍ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ ٜعاْٞ َٔ تسْٞ سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ 

إباؾط٠ ايٛاضز٠ إيٝ٘ َكاض١ْ ببعض ا٫قتكازٜات ايٓا١َٝ, نُا إٔ 

تسؾكات ٖصٙ ا٫غتجُاضات َاظايت تتػِ بايتصبصب َٔ غ١ٓ ٭خط٣ ٚإٔ 

ٚز٠ نايٓؿ٘, اييت ٖٝهٌ ٖصٙ ا٫غتجُاضات ٫ ظاٍ قكٛضا ٗ قڀاعات قس

تعتدل أندل قڀاع داشب ي٬غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠, نُا تػتشٛش 

َٔ إْايٞ ايكازضات ايٛط١ٝٓ,  % ايكازضات ايٓؿڀ١ٝ ع٢ً أنجط َٔ 

سٝح تٛد٘ اٱٜطازات إتشكٌ عًٝٗا َٔ احملطٚقات يتٌُٜٛ َؿاضٜ  
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اؾعا٥ط١ٜ  ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ, ٚقس عطؾت ق١ُٝ ايكازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ

 %نعـ نبرل خ٬ٍ ؾذل٠ ايسضاغ١, سٝح مل تتعس٣ ٗ أسػٔ اؿا٫ت 

 ًَٕٝٛ َا قُٝت٘  َٔ إْايٞ ايكازضات, سٝح بًػت غ١ٓ 

َٔ إْايٞ ايكازضات, ٚشيو بػبب تسْٞ  % , ز٫ٚض, أٟ َا ٜكابٌ 

 سذِ ا٫غتجُاضات ا٭دٓب١ٝ إباؾط٠ ايٛاضز٠ إٍ اؾعا٥ط. 

كازضات غرل ايٓؿڀ١ٝ ٗ اؾعا٥ط, ْٛقٞ بهطٚض٠ ايذلنٝع َٓص يت١ُٝٓ اي 

ايبسا١ٜ ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ ٚانش١ ٚ َتها١ًَ, ٚإعساز بطاَر يت١ُٝٓ 

ايكازضات تهٕٛ أزا٠ ٖا١َ عٝح ؼسز ايدلْاَر ا٭ٖساف ايط٥ٝػ١ٝ ؾٗٛز 

 ايت١ُٝٓ.
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