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ذْاٗه ٕزا اىثذس تاى٘صف ٗاىرذيٞو االسرثَاس األجْثٜ اىَثاشش ٗدٗسٓ فٜ ذذقٞق اىرَْٞح االقرصادٝح : الملخض

فٜ اىس٘داُ، ٍثْٞاً ىَفًٖ٘ االسرثَاساخ األجْثٞح اىَثاششج، ٍٗ٘ضذاً ىَؼ٘قاخ االسرثَاساخ األجْثٞح اىَثاششج فٜ 

ذذقٞق اىرَْٞح االقرصادٝح فٜ اىس٘داُ. ٗجاءخ  اىس٘داُ، ٍٗذيالً إلسٖاٍاخ االسرثَاساخ األجْثٞح اىَثاششج فٜ

إٌٔ اىْرائج اىرٜ ذ٘صو إىٖٞا اىثذس تأُ ْٕاك اىنثٞش ٍِ اىَؼ٘قاخ ٗاىَشامو اىرٜ ذجؼو االسرثَاس األجْثٜ دُٗ 

اىَسر٘ٙ اىَأٍ٘ه، ٗاىرٜ ٍِ إَٖٔا ػذً ٗج٘د خاسطح اسرثَاسٝح ذَثو دىٞو ىيَسرثَش األجْثٜ ذ٘ضخ فٖٞا مو 

 ،االسرثَاسٛ٘داُ االسرثَاسٝح ٗمو ٍا ٝذراجٔ اىَسرثَش األجْثٜ ٍِ ٍؼْٞاخ ذؼْٞٔ فٜ اذخار قشاسٓ إٍناّٞاخ اىس

تاإلضافح إىٚ أُ ػذً االسرقشاس اىسٞاسٜ ٗاألٍْٜ َٝثو ػقثح مثٞشج أٍاً اىَسرثَشِٝ األجاّة ىيذخ٘ه ٗاالسرثَاس 

ىَثاششج سإَد فٜ ّقو ٗذ٘طِٞ اىرقْٞح ضذد اىْرائج أٝضاً أُ االسرثَاساخ األجْثٞح اٗفٜ اىس٘داُ. مَا أ

ٗذشمضخ ٕزٓ  ،االسرثَاسذَ٘ٝو ػَيٞاخ اىرَْٞح فٜ ٗذط٘ٝش ٍٖاساخ اىؼَاىح اىس٘داّٞح ، تاإلضافح إىٚ اىَسإَح 

أٍا  ٗاإلسَْداالسرثَاساخ فٜ قطاػاخ ٍؼْٞح ٍثو قطاع اىثرشٗه ٗاالذصاالخ ٗاىثْ٘ك ٗقطاع صْاػح اىسنش 

جٔ إىٞٔ ماُ ضؼٞفاً. ٗتْاًء ػيٚ ّرائج اىثذس جاءخ اىر٘صٞاخ ٗاىَقرشداخ تضشٗسج اىقطاع اىضساػٜ فاُ اىر٘

اىؼَو ػيٚ إصاىح مافح اىَؼ٘قاخ اىرٜ ذؼرشض االسرثَاس األجْثٜ اىَثاشش فٜ اىس٘داُ ٗفٜ ٍقذٍرٖا ٗضغ خاسطح 

ش اىثْٞح اىرذرٞح، اسرثَاسٝح ذ٘ضخ إٍناّٞاخ اىس٘داُ االسرثَاسٝح ٗاىَششٗػاخ االسرثَاسٝح اىَرادح، ٗذط٘ٝ

 .ٗاىؼَو ػيٚ ٗقف اىْضاػاخ اىَسيذح ٗاىصشاػاخ اىسٞاسٞح ػيٚ اىَْاصة
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Abstract: This research describes and analyzes the direct foreign investment and its 

role in economic development in Sudan. First, it explicates the concept of direct 

foreign investment. Then it sheds light on the obstacles that confronted the investment, 

and analyzes the role of direct foreign investment to achieve the economic 

development in Sudan. Moreover, it shows crucial role of direct foreign investment 

for developing countries as whole. The researcher reached some findings. There are a 

lot of obstacles and problems made foreign investment below the required level. 

Investment in Sudan lacks investment map that represent the foreign investor's Guide 

that describes all the possibilities of investment and the needs of foreign investor in 

Sudan, In addition, the political and security instability represents major obstacles to 

investment in Sudan., the results also showed that direct foreign investment 

contributed to the transfer of technology and the development of employment skills. In 

addition, to contributed the financing of development investment operations, These 

investments were concentrated in particular sectors such as oil, telecommunications, 

banking, cement and sugar industries whereas in the agricultural sector, the trend 

was weak. Based on these results, it is recommended to remove all obstacles that face 

direct foreign investment in Sudan including the investment map that shows the 

potential investment projects, Armed conflicts and political struggles for positions 

should be stopped. 
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ى:المقدمة
 

ؽٗز االقتصار ايعاملٞ يف ايغٓٛات األخري٠ منًٛا عضٜعًا فُٝا ٜتعًل بتزفكات صأؼ املاٍ األدٓيب، 

ّ إىل اصتفاع تزفل االعتجُاص األدٓيب 2006ٚتؾري ايبٝاْات املتٛافض٠ َٔ تكضٜض االعتجُاص ايزٚيٞ يعاّ 

% بايٓغب١ يغ١ٓ 2889ٛع١ٝ بٓغب١ ًَٝاص رٚالص، ستككًا قفظ٠ ْ 916ّ يٝبًؼ 2005املباؽض ايٛاصر عاملًٝا ع١ٓ 

ًَٝاص رٚالص  711ٚايشٟ مل ٜتذاٚط  2004

(1)

8 

ْٚتٝذ١ يًتطٛصات ايغضٜع١ ٚاملتػريات االقتصار١ٜ املتالسك١ يف االقتصار ايعاملٞ، قاَت نجري 

َٔ ايزٍٚ بتعزٌٜ عٝاعاتٗا االقتصار١ٜ العُٝا تًو اييت ناْت تُٗٝٔ ع٢ً األْؾط١ االقتصار١ٜ 

مبععِ  املدتًف١، ٚاجتٗت ضتٛ حتضٜض اقتصارٜاتٗا ٚايغُاح يًكطاع ارتاص احملًٞ ٚاألدٓيب بايكٝاّ

األْؾط١ االقتصار١ٜ، َٚٔ بني تًو ايزٍٚ اييت اجتٗت ضتٛ حتضٜض اقتصارٖا ايغٛرإ، فكز ؽٗز ٖشا 

ايبًز تػريات اقتصار١ٜ اجياب١ٝ متجًت يف مساس٘ يالعتجُاصات األدٓب١ٝ بايزخٍٛ إيٝ٘، ٚعٓ٘ ايكٛاْني 

ألدٓب١ٝ يف ايعزٜز َٔ املؾذع١ ع٢ً سيو، ْٚتٝذ١ يشيو فكز رخًت ايٝ٘ ايعزٜز َٔ االعتجُاصات ا

املؾضٚعات االعتجُاص١ٜ يف شتتًف اجملاالت االقتصار١ٜ

(2)

8 

 

ىمذكلةىالبحث:
أرصى ايغٛرإ نػريٙ َٔ ايزٍٚ ايٓا١َٝ إٔ حتكٝل تُٓٝت٘ االقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٜتشكل 

 أْ٘ َٔ خالٍ اذتاد١ اىل صؤٚؼ األَٛاٍ ايالط١َ يتٌُٜٛ املؾضٚعات اييت تتطًبٗا خطط ايت١ُٝٓ، إال

ٚاد٘ عذظًا يف َٛاصرٙ ايشات١ٝ عٔ تزبري صؤٚؼ األَٛاٍ ايالط١َ يًت١ُٝٓ، يشيو ٚدز ْفغ٘ َططضًا إىل 

ايًذ٤ٛ اىل صؤٚؼ األَٛاٍ األدٓب١ٝ يتشكٝل بضازت٘ ايت١ُٜٛٓ، سٝح ٜعاْٞ َٔ ؽح يف ايٓكز األدٓيب 

ايٓا١َٝ ٚنشيو اييت متض  َٚٔ ضعف يف قزصت٘ ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت متتًهٗا ايزٍٚ املتكز١َ، فهٌ ايزٍٚ

مبضس١ً حتٍٛ اقتصارٟ هلا َصًش١ ق١ٜٛ يف دشب صأؼ املاٍ األدٓيب، سٝح ٜعترب االعتجُاص األدٓيب 

 ٚاحملضى يًت١ُٝٓ االقتصارcatalyst 8١ٜاملباؽض ٖٛ احملفظ 

 

ىفرضواتىالبحث:
  ايغٛرا8ٕ ـ ٖٓاى ايهجري َٔ املعٛقات ٚاملؾانٌ اييت حتز َٔ رخٍٛ االعتجُاص األدٓيب اىل1

ـ ٜغِٗ االعتجُاص األدٓيب املباؽض بؾهٌ فاعٌ يف خًل فضص ايعٌُ يًعُاي١ ايغٛرا١ْٝ، باإلضاف١ اىل 2

 طٜار٠ َٛاصر ايزٚي١ َٔ ايٓكز األدٓيب8

ـ ٜغاعز االعتجُاص األدٓيب املباؽض يف ْكٌ ٚتٛطني ايتك١ٝٓ ٚتطٜٛض َٗاصات ايعُاي١ ايغٛرا١ْٝ ٚفتح 3

 ٜض8قٓٛات يًتغٜٛل ٚايتصز

 

ىأهدافىالبحث:
ٜٗزف ٖشا ايبشح اىل ايتعضف ع٢ً االعتجُاص األدٓيب املباؽض ٚرٚافع٘ ٚأُٖٝت٘ يًزٍٚ ايٓا١َٝ، 

نُا ٜٗزف إىل االؽاص٠ إىل املعٛقات ٚاملؾانٌ اييت حتز َٔ رخٍٛ االعتجُاص األدٓيب إىل ايغٛرإ، 

 ٚإعٗاَات٘ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ يف ايغٛرا8ٕ

 

ىبحث:منكجوةىال
عٝكّٛ ٖشا ايبشح ع٢ً املـٓٗر ايٛفـفٞ ايتشًًٝـٞ بٛفـف ٚحتًٝـٌ االعـتجُاص األدـٓيب املباؽـض         

ٚرٚصٙ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ يف ايغٛرإ، َٛضشًا ملفّٗٛ االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠، ٚرٚافـ   

                                                 
(1)

 UNCTAD , World Investment Report. 2006. 
(2)

 ARAB Center For Research and Policy studies , Doha, 2011.  
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ــاًل إلعــٗاَات االعــتجُاص األدــٓيب، ٚأُٖٝتــ٘ يًــزٍٚ ايٓاَٝــ١، ٚاملعٛقــات ايــيت تع ضــ٘ يف ايغــٛر    إ، ٚستً

 االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ يف ايغٛرا8ٕ

 

 The concept of Direct Foreign Investmentـىمفكومىاالدتثماراتىاألجنبوةىالمباذـر ى1

               

 تعضٜف االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠: 1/1

ــ١   ــتجُاصات األدٓبٝ ــز باالع ــتجُض    ٜكص ــزٜضٖا املغ ــا ٜٚ ــيت دًهٗ ــتجُاصات اي ــو االع ــض٠، تً املباؽ

األدٓيب إَا بغبب ًَهٝت٘ ايها١ًَ هلا، أٚ ًَهٝت٘ يٓصٝب َٓٗا ٜهفٌ يـ٘ سـل اإلراص8٠ ٜٚتُٝـظ االعـتجُاص     

األدٓيب املباؽض بطاب  َظرٚز، األٍٚ: ٚدٛر ْؾاط اقتصارٟ ٜظاٚي٘ املغـتجُض األدـٓيب يف ايبًـز املطـٝف،     

هٝت٘ ايه١ًٝ أٚ ادتظ١ٝ٥ يًُؾضٚعٚايجاْٞ: ًَ

(1)

  8 

ٚدهٔ ايكٍٛ بإٔ َعٝاص ايتُٝٝظ بني االعتجُاص األدٓيب املباؽض ٚاالعتجُاص األدٓيب غـري املباؽـض   

ٜهُٔ يف َغأي١ ايغٝطض٠ ع٢ً املؾضٚع األدٓيب املغتجُض فٝ٘، فإسا نإ املغتجُض األدـٓيب ٜغـٝطض عًـ٢    

جُاصًا َباؽضًا، ٚإسا نإ ال دًـو ايغـٝطض٠ عًـ٢ املؾـضٚع فـإٕ      َؾضٚع٘ يف ارتاصز فإٕ اعتجُاصٙ ٜعز اعت

 اعتجُاصٙ ٜغ٢ُ اعتجُاصًا غري َباؽض8

ٜٚعترب االعتجُاص األدٓيب املباؽض ايصٛص٠ األٚىل يالعتجُاص ٚأبغط أؽهاي٘، يشيو فإسا أطًل اعـِ  

ًٝــ٘ فــإٕ تؾــضٜعات االعــتجُاص زتــضرًا رٕٚ حتزٜــز فــإٕ املكصــٛر بــ٘ ٜهــٕٛ االعــتجُاص املباؽــض، ٚبٓــا٤  ع  

االعتجُاص يف ايبًزإ ايٓا١َٝ ال تٓعِ إال ٖشا ايٓٛع َٔ االعـتجُاص، ٖٚـشا أَـض َٓطكـٞ ألٕ اذتصـٍٛ عًـ٢       

َصارص اإلْتاز ٖٛ اهلزف املباؽض ٚاألٍٚ يًزٍٚ املغتٛصر٠ يالعتجُاصات األدٓب١ٝ

(2)

8 

ٔ ٜغتجُضٕٚ أَـٛاهلِ  ٜٚعترب ٖشا ايٓٛع َٔ االعتجُاص ايؾهٌ املفطٌ يًُغتجُضٜٔ األداْب ايشٜ

يف ارتاصز، إس أْ٘ ٜتٝح هلِ ايغٝطض٠ ايفع١ًٝ ع٢ً املؾضٚعات االعتجُاص١ٜ، ٚتٛدٝٗٗا ضتٛ أغضاض اإلْتـاز  

اييت ختزّ بايزصد١ األٚىل َصاذتِٗ

(3)

8 نشيو ٚبٓا٤  ع٢ً ًَهٝتِٗ يًُؾضٚعات ٜهٕٛ هلِ سل حتٌٜٛ 

ٚايتغٜٛل ارتاف١ بٗشٙ املؾضٚعاتاألصباح ٚايفٛا٥ز إىل ارتاصز ٚايتشهِ يف خطط اإلْتاز 

(4)

8 

ٚقز اعتُز عزر نبري َٔ ايزٍٚ ع٢ً االعتجُاص األدٓيب املباؽض يف عًُٝات ايت١ُٝٓ، ٚاؽتًُت 

ٖشٙ ايزٍٚ ع٢ً رٍٚ نبري٠ َجٌ ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ 

(5)

 ، ٚغريٖا َٔ ايزٍٚ املتكز8١َ

 

 رٚاف  االعتجُاص األدٓيب:  1/2

ٛا٤ نإ ؽدصـًا طبٝعٝـًا أٚ َعٜٓٛـًا، إىل اعـتجُاص أَٛايـ٘ أٚ خربتـ٘ ايفٓٝـ١        إٕ دت٤ٛ املغتجُض، ع

ٚايتهٓٛيٛد١ٝ، عرب اذتزٚر ايٛط١ٝٓ إمنا ٜضد  يف سكٝكتـ٘ إىل تـٛافض َٓـاح َال٥ـِ يالعـتجُاص يف ايـزٍٚ       

ــ١       ــاع ايكاْْٛٝ ــ١ إىل زتُــٌ األٚض ــف١ عاَ ـــٓاذ االعــتجُاص( بص ــبري )َـ ــا8 ٜٚٓصــضف تع ــ٘ إيٝٗ ايــيت ٜتٛد

ار١ٜ ٚايغٝاعـ١ٝ ٚاالدتُاعٝـ١ املهْٛـ١ يًبٓٝـ١ ايـيت تـتِ فٝٗـا عًُٝـ١ االعـتجُاص8 ٖٚـٞ عٓافـض            ٚاالقتص

َتزاخ١ً َٚ ابط١ تؤثض يف بعطٗا ايبعض ٚختًل بايتفاعٌ َض٠ ٚبايتزاعٞ َض٠ أخض٣ أٚضـاعًا دزٜـز٠   

ٕ ٖـشٙ  مبعطٝات شتتًف١ ت دِ يف ستصًتٗا إىل عٛاٌَ دشب أٚ ْٛاطع طضر يضأؼ املا8ٍ بعباص٠ أخـض٣ إ 

ايعٓافض زتتُع١ دهٔ إٔ تؾهٌ رافعًا يإلقباٍ ع٢ً االعتجُاص يف رٚي١ َع١ٓٝ أٚ عاَاًل يالْصـضاف عٓـ٘   

يف تًو ايزٚي8١ يشيو ٜٓبػٞ ع٢ً ايزٚي١ ايـيت تضغـب يف ادتـشاب صأؼ املـاٍ ارتـاصدٞ إيٝٗـا إٔ تأخـش تًـو         

الخـض8 ٚإلٜطـاح ٖـشٙ اذتكٝكـ١     ايعٛاٌَ زتتُع١ بعني االعتباص ٚإٔ ال تكتصض ع٢ً بعطٗا رٕٚ ايـبعض ا 

 ْعضض بايتتاب  نٌ عاٌَ َٔ ٖشٙ ايعٛا8ٌَ

 دهٔ سصض ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ ٚع٢ً ايضغِ َٔ نجضتٗا ٚاختالفٗا يف َا ًٜٞ:   أ/ ايعٛاٌَ االقتصار١ٜ:

                                                 
(1)

ً، 1894فاضو دَٔ صاىخ اىضٕاٗٛ: اىَششٗػاخ اىَشرشمح ٗفقاً ىقاُّ٘ االسرثَاس، سسااىح دمرا٘سآ، ميٞاح اىذقا٘ا، جاٍؼاح اىقاإشج،  

 .56ص 
(3)

 .56فاضو دَٔ صاىخ، ٍشجغ ساتق، ص  
(2)

 .5ً، ص 1881اىسٞذ ػثذ اىَ٘ىٜ، اىَؼاٍيح اىضشٝثٞح ىالسرثَاساخ األجْثٞح، داس اىْٖضح اىؼشتٞح،  
(4)

 .431ً، ص 1899سَٞش ٍذَذ ػثذ اىؼضٝض، اىَذاخو اىذذٝثح فٜ ذَ٘ٝو اىرَْٞح االقرصادٝح، االسنْذسٝح، ٍؤسسح شثاب اىجاٍؼح،  
(6)

 .231ً، ص 1883ٍذَذ ّاظٌ دْفٜ، اإلصالح االقرصادٛ ٗذذذٝاخ اىرَْٞح، تذُٗ داس ّشش،  



 51  3112(، 11)4، ٍجيح األمادَٝٞح األٍشٝنٞح اىؼشتٞح ىيؼيً٘ ٗاىرنْ٘ى٘جٞا -أماراباك

 

تًعب طبٝع١ ايٓؾاط االقتصارٟ ٚايتذاصٟ رٚصًا ًَُٗا يف : طبٝع١ ايٓؾاط االقتصارٟ ٚايتذاصٟ -1

إىل َظاٚي١ ْؾاط٘ عرب اذتزٚر ايٛط8١ٝٓ إس إٔ ٖٓاى بعض أمناط ايٓؾاط ايغضٜع١  رف  املغتجُض

ايتًف اييت تغتًظّ ضضٚص٠ قٝاّ املٓتر، ٚيػضض تاليف اإلخفام بايبشح عٔ أعٛام اعتٗالى َال١ُ٥ 

 ْٚكٌ ٚسزاتٗا اإلْتاد١ٝ ٚايتغٜٛك١ٝ أٚ صأمساٍ َعني إيٝٗا َٚباؽض٠ اإلْتاز فٝٗا8

إٕ اهلزف األٍٚ ايشٟ ٜغع٢ إيٝ٘ املؾضٚع االقتصارٟ ٖٛ رد١َٛ املؾضٚع : ؾضٚعطٜار٠ أصباح امل -2

ايتذاصٟ ايشٟ ٜتٛىل إراصت٘ ٚال ٜتِ سيو إال َٔ خالٍ صتاح املؾضٚع يف اذتفاظ ع٢ً حتكٝل َغت٣ٛ 

َعني َٔ ايعٛا٥ز )حتكٝل صبح َال٥ِ(، ٚيًٛفٍٛ إىل ٖشا اهلزف فإٕ املغتجُض ٜبشح عٔ ايغبٌ 

ييت تؤرٟ إىل طٜار٠ أصباس8٘ َٔ ٖشا املٓطًل فكز اجتٗت ايؾضنات ايتذاص١ٜ املدتًف١ إىل املدتًف١ ا

االعتجُاص يف رٍٚ أخض٣ ععًٝا ٚصا٤ حتكٝل األصباح َٔ خالٍ اإلْتاز بٓفك١ أقٌ َغتٓز٠ َٚعتُز٠ 

 ع٢ً اختالف رصدات منٛ االقتصارٜات ايٛط١ٝٓ املتٓٛع١، ٚع٢ً اختالف تهايٝف اإلْتاز يف ايزٍٚ

األخض8٣ ٜٚتذغز سيو َجاًل بتفاٚت أدض٠ ايعٌُ بني ايزٍٚ املصزص٠ يالعتجُاص )ايك١ٜٛ اقتصارًٜا( 

اييت تعاْٞ َٔ ْزص٠ يف ايعُاي١ ٚاصتفاع أدضٖا، ٚبني ايزٍٚ ايطعٝف١ اقتصارًٜا ٚاييت تهٕٛ غايبا 

 حباد١ إىل صأمساٍ ٚافز ٚاييت تتٛافض فٝٗا ايعُاي١ املٓدفط١ األدض8

يف ايُٓٛ ايغضٜ  ٚاالعتجُاص: ال ٜعز حتكٝل ايعٛا٥ز ايعاٌَ ايهايف ٚسزٙ يف اعتكطاب ايضغب١  -3

االعتجُاص األدٓيب بٌ إٕ َٔ عٛاٌَ دًب ٖشا االعتجُاص األخض٣ اييت تؤرٟ رٚصًا ًَُٗا يف قٝاَ٘، 

ٖٛ ايغعٞ ضتٛ تطٜٛض االعتػالٍ ايتذاصٟ ٚاذتصٍٛ ع٢ً أنرب قزص ممهٔ َٔ األعٛام

(1)

8 فعذظ 

م ايٛط١ٝٓ عٔ حتكٝل أٖزاف املؾضٚع ايتذاصٟ االعتجُاصٟ يف ايُٓٛ ٚايتٛع  ٜؤرٟ بايطضٚص٠ ايغٛ

إىل ايتٛد٘ ضتٛ االعتجُاص ارتاصدٞ ٚايبشح عٔ َٓافش عرب اذتزٚر ايٛط١ٝٓ 

(2)

8 

َٔ عٛاٌَ االعتجُاص ايتذاصٟ غري  ٠:ايتدفٝف َٔ شتاطض االعتُار ع٢ً عٛم اقتصار١ٜ ٚاسز -4

ٛ ايتدفٝف َٔ شتاطض االعتُار ع٢ً عٛم اقتصار١ٜ ٚاسز8٠ فضأؼ املاٍ ايٛطين األخض٣، ٖ

األدٓيب حياٍٚ بكزص اإلَهإ تٛطٜ  اعتجُاصات٘ يف رٍٚ ٚأعٛام شتتًف١ نٞ حيز َٔ االْعهاعات 

ايغًب١ٝ يألطَات االقتصار١ٜ اييت قز تتعضض هلا ايغٛم ايٛاسز8٠ ًُٜٚػ سيو بٛضٛح يف اجتاٙ 

يتذاصٟ ايهرب٣ ضتٛ إْؾا٤ فضٚع هلا يف رٍٚ أخض٣ ْا١َٝ ناْت أٚ غري أغًب ؽضنات االعتجُاص ا

 ١8ْاَٝ

البز َٔ اإلؽاص٠ أٜطًا إىل إٔ ايتكزّ ايعًُٞ ٚايتكين ٜغاِٖ : استٛا٤ املعضف١ ايف١ٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ -5

بصٛص٠ أٚ بأخض٣ يف اعتكطاب االعتجُاص األدٓيب8 إس إْ٘ َٔ غري املتصٛص اذتصٍٛ ع٢ً ايتك١ٝٓ 

ٚإْتادٗا رٕٚ َغا١ُٖ أٚ َؾاصن١ َٔ دًو أعضاص ايتك8١ٝٓ ٚيػضض ايٛفٍٛ إىل ٖشا اهلزف 

تعُز ايزٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً ٚد٘ ارتصٛص إىل اعتُار فٝػ١ ايتعإٚ ايعًُٞ ايشٟ ٜتذغز عًَُٛا 

بعكٛر اعتجُاص تٓصب ع٢ً ايبشح ٚايتطٜٛض ثِ اإلْتاز َ  َؤعغات ٚؽضنات ايزٍٚ املتكز١َ 

ر عًَُٛا يف ْكٌ َعطٝات قزصاتٗا ايع١ًُٝ، ٚمبكابٌ عٛض إىل ايزٍٚ ايٓا١َٝ، ٚبٗشٙ اييت ال ت ر

 ايصٛص٠ تتعاظِ أبعار االعتجُاص األدٓيب8

تٗتِ ايزٍٚ املتكز١َ اقتصارًٜا بتؾذٝ  ؽضناتٗا ع٢ً  :ايغٝاع١ االقتصار١ٜ يًزٍٚ املتكز١َ -6

ا٥ز عزٜز٠ ع٢ً اقتصارٖا ايٛطين8 إس أْ٘ االعتجُاص يف ارتاصز باعتباص إٔ ٖشا االعتجُاص ٜعٛر بفٛ

ٜؤرٟ إىل فتح أعٛام دزٜز٠ أَاَٗا ٚطٜار٠ سذِ جتاصتٗا ايزٚي١ٝ ٚتأَني سصٛهلا ع٢ً املٛار ارتاّ 

بأععاص َعتزي١ مما ٜؤرٟ يف ْٗاٜت٘ إىل حتغني ٚضعٗا االقتصارٟ ٚطٜار٠ رٚصٖا يف اذتٝا٠ ايتذاص١ٜ 

ايزٚي١ٝ

(3)

 8 

 

                                                 
(1)

 – 65ً، ص 3115دسٝذ ٍذَ٘د اىساٍشائٜ، االسرثَاس األجْثٜ ٗاىَؼ٘قاخ ٗاىضَاّاخ اىقاّّ٘ٞح، ٍشماض دساسااخ اى٘داذج االفشٝقٞاح،  

66. 
(3)

 .38 – 39ً، ص 1895ٍذَذ اىسٞذ سؼٞذ، اىششماخ ػاتشج اىقٍ٘ٞح ٍٗسرقثو اىظإشج اىقٍ٘ٞح، اىن٘ٝد، ػاىٌ اىَؼشفح،  
(2)

 .13ً، ص 1896االسرثَاساخ األجْثٞح: اىَس٘غاخ ٗاىَخاطش " تغذاد": تٞد اىذنَح، صالح ػثذ اىذسِ،  
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ؤرٟ ايعٛاٌَ ايكا١ْْٝٛ رٚصًا َتُٝظًا يف اعتكطاب االعتجُاص األدٓيب ٚمنٛٙ ت ب/ ايعٛاٌَ ايكا١ْْٝٛ:

ٚتطٛص8ٙ سيو إٔ املغتجُض غري ايٛطين، فضرًا نإ أّ ؽضن١، ئ ٜكزّ ع٢ً االعتجُاص خاصز سزٚر 

رٚيت٘ إال إسا تٛافضت ي٘ اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ايهاف١ٝ 

(1)

8 

ت أّ رٚي١ٝ، بزٚص َِٗ يف تٛفري اذتُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ ُٚتع٢ٓ تؾضٜعات ٚقٛاْني االعتجُاص، ٚط١ٝٓ ناْ

ٚايطُإ ايهايف يزف  املغتجُض األدٓيب إىل اعتجُاص أَٛاي٘ ٚخربت٘ ايف١ٝٓ ٚايع١ًُٝ يف ايزٍٚ األخض٣، 

 بؾهٌ ال ٜؤرٟ إىل اإلضضاص باالقتصار ايٛطين يًزٚي١ املغتكطب١ يالعتجُاص8

ضاص ايغٝاعٞ ٚع٢ً ايضغِ َٔ أْ٘ َجاص دزٍ بني ايباسجني إٕ االعتك ز/ ايعٛاٌَ ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ:

سٍٛ رصد١ أُٖٝت٘ يف قضاص االعتجُاص عرب اذتزٚر ايٛط١ٝٓ، إال إٔ ٖٓاى إمجاعًا ع٢ً أُٖٝت٘ بٛفف٘ 

عٓصضًا أعاعًٝا يف ٖشا ايكضاص8 سيو إٔ املغتجُض ئ خياطض بٓكٌ صأمساي٘ أٚ خربت٘ إىل رٚي١ َا إال إسا 

ص األٚضاع ايغٝاع١ٝ فٝٗااطُإٔ إىل اعتكضا

(2)

8 فضأؼ املاٍ األدٓيب ٜبشح بطبٝعت٘ عٔ األَإ 

 ٚاالعتكضاص ٚال دهٓ٘ إٔ ٜكّٛ باالعتجُاص يف ظٌ أدٛا٤ تغٛرٖا األطَات املدتًف8١

فهًُا نإ ايٛاق  ايغٝاعٞ َغتكضًا نًُا ناْت فضص االعتجُاص ٚاْتكاٍ صؤٚؼ األَٛاٍ 

إٕ االْفضاز ايغٝاعٞ ايشٟ عضفت٘ رٍٚ ايؾضم ٚايػضب إثض اتفاقٝات بني ايزٍٚ، نبري٠ ٜٚغري8٠ يشيو ف

ّ أر٣ بصٛص٠ ال تضق٢ إىل ايؾو إىل طٜار٠ االعتجُاص ايتذاصٟ 1957اذتز َٔ األعًش١ ايشص١ٜ ٚاي١ٜٚٛٓ عاّ 

بني ؽت٢ ايزٍٚ رٚمنا متٝٝظ8 َٔ داْب آخض فإٕ االعتكضاص ايغٝاعٞ يف ايزٚي١ اييت تضغب يف دشب 

األدٓيب، ٜعز عاَاًل فاعاًل يف تؾذٝ  ٖشا االعتجُاص ع٢ً اإلقباٍ ٚاملغا١ُٖ يف ت١ُٝٓ االعتجُاص 

 اقتصارٜات تًو ايز8ٍٚ

أَا ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ فتٓعهػ مبا يز٣ مجٗٛص املغتًٗهني يف بًز َا َٔ تفطٌٝ يًُٓتر 

ايٛطين ع٢ً غري8ٙ ٚبٗشا املفّٗٛ املٝغض، قز تؤرٟ ٖشٙ ايعٛاٌَ رٚصًا إجيابًٝا يف اعتكطاب صؤٚؼ األَٛاٍ 

األدٓب١ٝ، َٔ خالٍ إْؾا٤ ٚسزات إْتاد١ٝ يف ايبًز املغتٛصر هلشٙ األَٛاٍ 

(3)

 8 

 

 أ١ُٖٝ االعتجُاص األدٓيب املباؽض يًزٍٚ ايٓا١َٝ: 1/3

ٜأتٞ االعتجُاص األدٓيب املباؽض َٚع٘ عٓافض متٝظٙ ٖٚٞ ايتهٓٛيٛدٝا ٚخًل ٚظا٥ف دزٜز٠، 

َٚعاصف إراص١ٜ، ٚتؾذٝ  ايزخٍٛ يف عٛم ايتصزٜض ٖٚٛ ؽ٧ ايزٍٚ ايٓا١َٝ يف أَػ اذتاد١ إي8٘ٝ َٚٔ 

 إلْتاز ايزٚيٞ أفبح صنٝظ٠ يٓٛع دزٜز َٔ ايُٓٛ االقتصار8ٟ ثِ فُ  ضعف صأؼ املاٍ ايزاخًٞ، فإٕ ا

فاالعتجُاص األدٓبـــٞ املباؽض دجٌ أ١ُٖٝ نرب٣ يهٌ َٔ املغتجُض ٚايزٚي١ املطٝف١ ي8٘ بايٓغب١ 

يًُغتجُض، فإٕ ايفٛا٥ز املتٛقع١ تتُجٌ يف َز ايغٛم ايزاخًٞ يًؾضن١ َٔ خالٍ ايتزٌٜٚ، االق اب َٔ 

َجٌ ايب ٍٚ، ٚتٜٓٛ  ايٓؾاط اإلْتادٞ أَا بايٓغب١ يًزٍٚ ايٓا١َٝ، فإٕ ٖٓاى ايعزٜز َٔ املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

 االعتباصات اييت جتعٌ َٔ االعتجُاص األدٓيب املباؽض ضضٚص٠ بايٓغب١ هلا: 

فاالعتجُاص األدٓيب املباؽض ٖٛ َصزص يتزفل صأؼ املاٍ ايالطّ يتٌُٜٛ عذظ املٝظإ ايتذاصٟ  -

 هجري َٔ ايزٍٚ ايٓا8١َٝايشٟ تعاْٞ َٓ٘ اي

ٜعٛض االعتجُاص األدٓيب املباؽض ايٓكص اذتار يف االرخاص ايكَٛٞ ايشٟ تعاْٝ٘ ايهجري َٔ  -

 ايزٍٚ ايٓا١َٝ ٚسيو يتٌُٜٛ عًُٝات ايت١ُٝٓ ٚاالعتجُاص8

ْٚعضًا ألْ٘ َٔ ايطضٚصٟ ايكٝاّ بكزص َٔ االعتجُاص ٚسيو يًشفاظ ع٢ً منٛ اقتصارٟ بعٝز  -

املز8٣ فاالعتجُاص األدٓيب املباؽض ٜغاعز االقتصار ع٢ً ايتأقًِ َ  ايصزَات االقتصار١ٜ 

 ارتاصد١ٝ إسا َا أسغٔ إراصت8٘

يف فارصات رٍٚ ؽضم أٜطا قز ٜغاِٖ االعتجُاص يف ت١ُٝٓ قطاع ايتصزٜض َٚجاٍ َغاُٖت٘  -

 ٚدٓٛب ؽضم اعٝا ٚايصني ع٢ً ٚد٘ ارتصٛص يٝػ عٓا ببعٝز8 

                                                 
(1)
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قز ٜغاِٖ االعتجُاص األدٓيب املباؽض يف ت١ُٝٓ أْؾط١ ايبشٛخ ٚايتطٜٛض يف ايزٚي١ املطٝف١  -

َٚجاٍ ايصني يف عالقتٗا بؾضنات نرب٣ َجٌ َٝهضٚعٛفت َٚٛتٛصٚال ٚغريٖا ٖٛ خري 

 تأنٝز يتًو املٝظ8٠ 

ًا فإٕ االعتجُاص األدٓيب املباؽض ٜتطُٔ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا، ٚنٓتٝذ١ يشيو فإٕ ٚأخري -

 َٗاصات ايعُاٍ عتتطٛص ٚعٛف تفتح قٓٛات ايتغٜٛل ٚايتصزٜض8

 ٚيالعتجُاص األدٓيب املباؽض ْٛعني ؽا٥عني:

ػٌ املٛاصر 8االعتجُاص األدٓيب املباؽض يف ايكطاعات ايتكًٝز١ٜ: ٖٚٛ سيو ايٓٛع َٔ االعتجُاص ايشٟ ٜغت1

ايطبٝع١ٝ َٔ ب ٍٚ ٚغريٙ َٔ ايجضٚات املعز١ْٝ، سٝح تكّٛ ايؾضنات َتعزر٠ ادتٓغٝات بإْتاز 

 َٓتذات املٛاصر ايطبٝع١ٝ اييت تفتكزٖا ايزٚي١ األ8ّ 

ٖٚشا  8 االعتجُاص ايشٟ ٜبشح عٔ اإلْتاز بتهًف١ اقٌ أٚ سيو ايشٟ ٜبشح عٔ ايغٛم أٚ ايعٌُ املاٖض:2

اص ٜبشح عٔ األَانٔ اييت تتُٝظ بتهًف١ إْتاز أقٌ أٚ عٌُ عاٍ املٗاص٠ أٚ عٛم ايٓٛع َٔ االعتجُ

ٚاعع١، َٚٔ ثِ ايكٝاّ باإلْتاز يًغٛم احملًٞ أٚ ايتصزٜض، َٚٔ ثِ دهٓ٘ حتكٝل أصباح عاي8١ٝ يف َجٌ 

ا ٖشٙ اذتاي١ دهٔ يًزٚي١ ايٓا١َٝ املطٝف١ إٔ تظٜز َٔ قزصتٗا ايتصزٜض١ٜ ٚايتشغني َٔ ٚض  َٝظاْٗ

 ايتذاص8ٟ

عًَُٛا دهٔ ايكٍٛ إٔ االعتجُاص األدٓيب املباؽض حيكل ايهجري َٔ املظاٜا َٔ بٝٓٗا ْكٌ 

ايتهٓٛيٛدٝا ٚاملٗاصات ٚتؾذٝ  املٓافغ١ راخٌ ايغٛم احملًٞ خاف١ يف ايكطاعات ارتز١َٝ االستهاص١ٜ 

االعتجُاصات  ٚنشيو خًل فضص ايعٌُ إسا َا أسغٓت ايزٚي١ املطٝف١ تععِٝ اعتفارتٗا َٔ تًو

 ٚنٌ سيو ع٢ً املز٣ ايبعٝز ٜؤرٟ إىل صف  إْتاد١ٝ ايغٛم احملًٞ ٚايُٓٛ االقتصارٟ ٚايتصزٜض8

ففٞ َضس١ً ايتطٛص االقتصارٟ، ٜبزٚ االعتجُاص األدٓيب املباؽض ؽزٜز األ١ُٖٝ بايٓغب١ يًزٍٚ 

قارص٠ ع٢ً املٓافغ١ يف  ايٓا١َٝ عٔ سٟ قب8ٌ ففٞ ظٌ ايتظاَاتٗا ايزٚي١ٝ، فإٕ ايزٍٚ ايٓا١َٝ ئ تهٕٛ

ايغٛم ايزٚي١ٝ، ٚست٢ يف إطاص عٛقٗا ايزاخًٞ، ٚيف سات ايٛقت فإٕ سكٛم املًه١ٝ ايفهض١ٜ ٚبضا٤ات 

االخ اع متت محاٜتٗا ٚايتظَت تًو ايزٍٚ بتٛفري اذتُا١ٜ هلا، َٚٔ ثِ فإٕ ايغبٌٝ ايٛسٝز يًٛيٛز إىل 

١ ايغٛم ايزاخًٞ، ٚتٛفري فضص عٌُ ئ ٜهٕٛ إال ايتهٓٛيٛدٝا املتطٛص٠ ٚايكزص٠ ع٢ً املٓافغ١، ٚمحاٜ

 َٔ خالٍ االعتجُاص األدٓيب املباؽض8

ٚهلشا ايغبب فإٕ االعتجُاص األدٓيب املباؽض يف غا١ٜ األ١ُٖٝ يًزٍٚ ايٓا١َٝ يف تًو املضس١ً، َاسا 

رص٠ ع٢ً ٚإال فإٕ َٓتذاتٗا احمل١ًٝ )املعضٚف١ بطعف دٛرتٗا ٚصمبا بايغعض املضتف ( ئ تهٕٛ ست٢ قا

اذتفاظ ع٢ً ْصٝبٗا َٔ ايغٛم احملًٞ، فُا بايو بايغٛم ايزٚيٞ ؽزٜز ايتٓافغ١ٝ

(1)

8 

 

ىـىمعوقاتىاالدتثماراتىاألجنبوةىفيىالدودان:2
اعتطاع ايغٛرإ يف اآل١ْٚ األخري٠ اعتكطاب ايعزٜز َٔ االعتجُاصات األدٓب١ٝ َٚٓٗا ايعضب١ٝ 

ِ َٔ ٚفض٠ َٛاصرٙ االقتصار١ٜ َٚٓش٘ االَتٝاطات ٚاآلع١ٜٛٝ ٚاألَضٜه١ٝ ٚاألٚصب8١ٝ ٚع٢ً ايضغ

يالعتجُاصات ٚايفٛا٥ض املاي١ٝ اييت تتُت  بٗا ايعزٜز َٔ ايزٍٚ، ٚخاف١ َٓٗا رٍٚ ارتًٝر ايعضبٞ، فإ 

تًو االعتجُاصات التظاٍ رٕٚ املغت٣ٛ املأ8ٍَٛ ٚيعــٌ سيو صادــ  اىل ايعزٜز َـٔ املؾانٌ ٚاملعٛقات اييت 

َٔ أُٖٗا اآلتٞ:

(2)

8 

عزّ ٚدٛر خضٜط١ اعتجُاص١ٜ َتها١ًَ: إٕ َٔ أنرب َعٛقات االعـتجُاص األدـٓيب يف ايغـٛرإ عـزّ      2-1

ٚدٛر خضٜط١ اعتجُاص١ٜ َتها١ًَ تٛضح شتتًف األْؾط١ اييت ٜضغب ايغٛرإ يف إٔ ًٜذـأ املغـتجُض   

          ُ اصات َٚـا  األدٓيب إيٝٗا، ٚسيـو ٚفكـًا ألٚيٜٛـات ايزٚيـ١ يف اعـتػالٍ َٛاصرٖـا، َٚـا حتتادـ٘ َـٔ اعـتج

تتطًب٘ َٔ ت١ُٝٓ َتٛاط8١ْ فاملالسغ ٖٛ إٔ املغتجُضٜٔ ِٖ أفشاب ايكضاص يف أَـض االعـتجُاص ٚيـٝػ    

ايزٚي١، ٚسيو ٚفكًا يفُِٗٗ يالعتجُاص َٚعـضفتِٗ بايغـٛرإ ٚايكطاعـات ايـيت دهـٔ االعـتجُاص فٝٗـا        

 ٚأٚيٜٛاتِٗ اآل8١ْٝ

                                                 
(1)

 .98 – 95دسٝذ ٍذَ٘د اىساٍشائٜ، ٍشجغ ساتق، ص  
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إ نايهٗضبــا٤ ٚاملٝــاٙ ٚايطــضم ٚٚعــا٥ٌ ايٓكــٌ ضــعف ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١: إٕ ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١ يف ايغــٛر 2-2

اذتزٜج١ ٚاذت١ٜٛٝ نايغه١ اذتزٜز ضعٝف١ ٚغري َٓتؾض٠ بؾـهٌ ٜػطـٞ ايغـٛرإ بأنًُـ8٘ ٚعًـ٢      

ايضغِ َٔ ايتشغٝٓات اييت طضأت َؤخضًا، فإْٗا ال تظاٍ بعٝز٠ عٔ ايٛضـ  األَجـ8ٌ ٚإٕ ختًـف ايبٓٝـ١     

تجُاصات األدٓبٝـ١ َـٔ ْاسٝـ١، نُـا ٜغـاعز َـٔ       ايتشت١ٝ أَض ٜؾهٌ عا٥كًا نـبريًا أَـاّ تـزفل االعـ    

ْاس١ٝ أخض٣ ع٢ً متضنظ االعتجُاصات ادتزٜـز٠ يف املٓـاطل ايـيت تتـٛافض فٝٗـا بٓٝـ١ حتتٝـ١ أنجـض         

 تكزًَا8 ٖٚشا َا ٜكًٌ َٔ فضص تطٛص املٓاطل األقٌ منًٛا8

ٚط تــزفل َعٛقــات أَٓٝــ١: إٕ اعــتكضاص األٚضــاع األَٓٝــ١ يف أٟ رٚيــ١ َــٔ ايــزٍٚ ٖــٛ َــٔ أٖــِ ؽــض    2-3

االعتجُاصات األدٓب١ٝ، فاملغتجُض ال خياطض باعتجُاص أَٛاي٘ يف ب١٦ٝ غري آَٓـ8١ فايٓظاعـات ٚاذتـضٚب    

ايزا٥ض٠ يف بعض أدـظا٤ ايغـٛرإ َعٝكـ١ يالعـتجُاص، ٚال متهـٔ َـٔ خًـل َٓـاذ اجيـابٞ ٜغـاعز عًـ٢            

 تزفل االعتجُاصات األدٓب١ٝ بصٛص٠ َغتزا8١َ

َٔ أنـرب املؾـانٌ ايـيت ٜٛادٗٗـا املغـتجُض ٖـٞ       : االعتجُاص١ٜ يًغٛرإْكص املعًَٛات عٔ املكَٛات  2-4

غٝاب املعًَٛات عٔ املؾضٚعات االعتجُاص١ٜ بصـف١ عاَـ١ أٚ يف فـٓاع١ َعٝٓـ١ بصـف١ خافـ١، اس إٔ       

أٍٚ َا حياٍٚ املغتجُض َعضفت٘ نِ عزر املؾضٚعات يف قطاع ايبالعـتٝو َـجاًل َٚـا ٖـٛ سذـِ صأؼ      

كطاع َٚا ٖٞ فذ٠ٛ ايغٛم َٔ ٖشٙ ايصـٓاع١، نـٌ ٖـشٙ املعًَٛـات ضـضٚص١ٜ      املاٍ املغتجُض يف ٖشا اي

تغاعز يف قضاص االعتجُاص، ففٞ ساي١ غٝاب ٖشٙ املعًَٛـات تٛادـ٘ املغـتجُض فـعٛب١ يف اختـاس قـضاصٙ،       

 َٚؾه١ً املعًَٛات َٔ أبضط املؾهالت اييت ٜعاْٞ َٓٗا قطاع االعتجُاص يف ايغٛرا8ٕ

جٌ ٖشٙ املعٛقات يف فـعٛب١ اذتصـٍٛ عًـ٢ اي خـٝص يًُؾـضٚع االعـتجُاصٟ،       املعٛقات االراص١ٜ: تتُ 2-5

ٜٚعٛر سيو إىل اإلدضا٤ات ايعك١ُٝ ٚايط١ًٜٛ اييت متاصعٗا ايغـًطات املدتصـ١ ٚايـيت تتغـبب يف ضـٝاع      

ٚقت املغتجُض األدٓيب8 نُـا إٔ تعكٝـز إدـضا٤ات اذتصـٍٛ عًـ٢ األصض ايالطَـ١ يًُؾـضٚع ٜـؤرٟ يف         

  َػارص٠ االعتجُاصات األدٓب8١ٝنجري َٔ األسٝإ إىل

عزّ ٚدٛر عُايـ١ عـٛرا١ْٝ َزصبـ١ َٚؤًٖـ١      عزّ االٖتُاّ ايهايف بايتعًِٝ ٚايتزصٜب ايتكين ٚايفين: 2-6

تــأٖٝاًل فٓٝــًا ٚتكٓٝــًا ٜــؤرٟ إىل إسذــاّ املغــتجُض األدــٓيب عــٔ االعــتجُاص يف ايغــٛرإ، ألٕ املغــتجُض    

ف١ٝٓ ٚنفا٤ات راخٌ ايزٚيـ١ ايـيت ٜغـتجُض فٝٗـا، ألٕ     األدٓيب ٜفطٌ إٔ جيز َا حيتاد٘ َٔ خربات 

تهًفتٗا عتهٕٛ أقٌ مما يٛ اضـطض إىل اعـتكزاَٗا َـٔ ارتـاصز باإلضـاف١ يعًُٗـا بهـٌ فـػري ٚنـبري          

 ببًزاْٗا8

تعين املعٛقات ايكا١ْْٝٛ ايتطاصب يف ايكٛاْني ٚع٤ٛ ايتطبٝل خاف١ فُٝـا ٜتعًـل    املعٛقات ايكا١ْْٝٛ: 2-7

تًف ادتٗات اإلراص١ٜ ناحملًٝات ٚايٛالٜـات ٚاملضنـظ َـ  إٔ قـإْٛ االعـتجُاص      بفضض ايضعّٛ َٔ شت

أؽاص فضاس١ ع٢ً إٔ تغٛر أسهاّ ٖشا ايكإْٛ يف ساي١ ايتعاصض َ  أٟ قإْٛ آخض بايكزص ايشٟ ٜظٌٜ 

ايتعاصض بُٝٓٗا8 َٚـٔ املعًـّٛ إٔ قـإْٛ االعـتجُاص أؽـاص إىل عـزّ فـضض ايضعـّٛ عًـ٢ االعـتجُاصات           

 الٍ ف ٠ االَتٝاطات املُٓٛس8١ايكا١ُ٥ خ

َعٛقـات خاصدٝـ١: تتُجـٌ املعٛقـات ارتاصدٝـ١ يف اذتعــض ايـزٚيٞ االقتصـارٟ ايـشٟ فضضـت٘ بعــض           2-8

ايزٍٚ ايػضب١ٝ ع٢ً ايغٛرإ ٚايشٟ ٜؾهٌ أنرب َعٛم يالعتجُاص يف ايغٛرإ َٚٔ َعاٖضٙ َٓ  ٖـشٙ  

غٝاصٖا، ٚعزّ ؽضا٤ َععـِ ايغـً     ايزٍٚ بٝ  َٓتذاتٗا نايكطاصات ٚقط  غٝاصٖا ٚايطا٥ضات ٚقط 

ايغٛرا١ْٝ، ٚايتطٝٝل نشيو ع٢ً املغتجُضٜٔ األداْب عٓز االعتجُاص يف ايغٛرإ ٚحتـضٜض ايهـجري   

َٔ املصاصف ٚاملؤعغات املاي١ٝ ايعامل١ٝ ع٢ً عزّ ايتعاَـٌ َـ  املصـاصف ايغـٛرا١ْٝ، فهـٌ سيـو أر٣ اىل       

ٚتأخري قٝاّ املؾضٚعات ادتزٜـز٠ ٚايتـأثري ايغـًيب    إعاق١ اإلْتاز َٔ خالٍ تعطٌٝ املؾضٚعات ايكا١ُ٥، 

 يف ايصارصات ايغٛرا١ْٝ ٚيف تزفل االعتجُاصات األدٓب8١ٝ

ى
ــىادــكاماتىاالدــتثماراتىاألجنبوــةىالمباذــر ىفــيىتحقوــصىالتنموــةىاالقت ــادوةىفــيىىىىىى3 ـ

ىالدودان:
تصار١ٜ تغاعز االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ َغاعز٠ بٓا٠٤ يٝغت يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االق

فشغب بٌ تغاعز يف ت١ُٝٓ ٚتزصٜب املٛاصر ايبؾض١ٜ يف ايزٍٚ ايٓا١َٝ، فٗٓاى ايعزٜز َٔ املؾضٚعات قز 
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تهٕٛ سات َضرٚر َايٞ صحبٞ غري دٝز يًُغتجُض بصف١ عا١َ ٚيهٓٗا يف ْفػ ايٛقت حتكل قزصًا َٔ 

 ارتربات ٚايتدصصات8 ايفضص املتاس١ يتٛظٝف ايهارص املتٛادز ٚايكارص ع٢ً رخٍٛ عٛم ايعٌُ مبدتًف

ٚإسا نإ خًل فضص عٌُ دٝز٠ ٜعز أسز األٖزاف ايض٥ٝغ١ يًت١ُٝٓ صتز إٔ االعتجُاص األدٓيب املباؽض 

ٜغِٗ بؾهٌ فاعٌ يف خًل ٖشٙ ايفضص يًعٌُ، اضاف١ إىل طٜار٠ ايزخٌ ايكَٛٞ

(1)

8 

يف  ٚع٢ً ايضغِ َٔ ضآي١ سذِ فضص ايعٌُ اييت ٚفضتٗا ايؾضنات االعتجُاص١ٜ األدٓب١ٝ

ايزٍٚ املغتكب١ً ٚخاف١ ايٓا١َٝ َٓٗا باملكاص١ْ بايعزر ايهًٞ يألٜزٟ ايعا١ًَ يف تًو ايزٍٚ، أٚ باملكاص١ْ 

حبذِ فضص ايعٌُ اييت عاُٖت ٖشٙ ايؾضنات يف تٛفريٖا يف ايزٍٚ املتكز١َ، ٚباملكاص١ْ باآلَاٍ اييت 

االعتجُاص١ٜ األدٓب١ٝ فٝٗا،  ناْت تعكزٖا ٖشٙ ايزٍٚ ع٢ً ايعًُٝات االقتصار١ٜ ٚأْؾط١ ايؾضنات

إال أْ٘ َ  سيو ال دهٔ إُٖاٍ ٖشا اذتذِ أٚ ايتكًٌٝ َٔ ؽأْ٘ يف املغا١ُٖ يف اذتز َٔ َؾانٌ ايبطاي١ 

اييت تعاْٞ َٓٗا ٖشٙ ايزٍٚ

(2)

 8 

أعزت املؤعغ١ ايعضب١ٝ يطُإ االعتجُاصات بايهٜٛت

(3)

، تكضٜضًا عٔ االعتجُاص األدٓيب يف 

ّ، ٚيكز أٚضح ٖشا ايتكضٜض إٔ ايغٛرإ استٌ َٛاق  2010اىل عاّ 2000َٔ عاّ  ايغٛرإ خالٍ ايف ٠

َتكز١َ َٔ سٝح سذِ االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ اييت تزفكت ايٝ٘، سٝح سنض إٔ ايغٛرإ 

% َٔ إمجايٞ ايتزفكات ايضأمساي١ٝ 5بًٕٝٛ رٚالص ٚسيو َا ٜعارٍ  18سصٌ خالٍ تًو ايف ٠ ع٢ً 

رٚي١ عضب١ٝ،  18يب ع٢ً ايبًزإ ايعضب١ٝ، ٚنإ َضنظ ايغٛرإ ٖٛ ايضاب  َٔ زتُٛع يالعتجُاص األدٓ

ٚالؽو إٔ ٖشٙ ايٓتٝذ١ طٝب١ َٔ سٝح تزفكات االعتجُاص األدٓيب مما ٜٛسٞ إٔ ٖٓاى داسب١ٝ البأؼ 

ص بٗا َٔ قبٌ ايغٛرإ يالعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠، ٖشا ٚقز بًؼ عزر املؾضٚعات املكز١َ يالعتجُا

فضف١ عٌُ سٝح بًػت  20600َؾضٚعًا يف قطاعات ايظصاع١ ٚايصٓاع١ ٚارتزَات ٚفضت سٛايٞ  556

%، ٚإٔ ْغب١ املؾضٚعات املٓفش٠ 18% فُٝا بًػت ْغب١ ايعُاي١ األدٓب١ٝ 82ْغب١ ايعُاي١ ايٛط١ٝٓ فٝٗا 

ايظصاعٞ،  % يف ايكطاع17% يف ايكطاع ارتزَٞ 22ٚ% يف ايكطاع ارتاص 30َٚكاص١ْ باملصزق١ بًػت 

ٚتضنظت االعتجُاصات األدٓب١ٝ يف قطاعات ايب ٍٚ ٚاالتصاالت ٚايبٓٛى ٚقطاع فٓاع١ ايغهض 

 ٚاألمسٓت8

ٚقز أٚصرت ٚطاص٠ االعتجُاص يف ايغٛرإ تكضٜضًا ٚسنضت أصقاًَا أع٢ً َٔ تًو اييت أٚصرتٗا 

ات األدٓب١ٝ بًؼ املؤعغ١ ايعضب١ٝ يطُإ االعتجُاصات، سٝح أؽاصت إٔ اذتذِ ايهًٞ يالعتجُاص

%، ثِ 25بًٕٝٛ رٚالص، ٚمتجٌ تًو االعتجُاصات عزرًا َٔ ايبًزإ ايعضب١ٝ يف طًٝعتٗا ايهٜٛت 2884

%، نُا إٔ ٖٓاى اعتجُاصات يزٍٚ دٓٛب 6%، ثِ قطض 9%، ثِ األصرٕ 15%، ثِ االَاصات 16ايغعٛر١ٜ 

أفضٜكٝا ٚايصني َٚايٝظٜا ٚتضنٝا ٚبضٜطاْٝا ٚبعض ايزٍٚ األخض٣ 

(4)

8 

ٚجتزص االؽاص٠ إٔ أِٖ َا انتغب٘ االقتصار ايغٛراْٞ عال٠ٚ ع٢ً طٜار٠ إْتاز ايغً  ٚارتزَات 

 َٔ االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ ٖٞ:

 ـ ْكٌ ٚتٛطني ايتك18١ٝٓ

 ـ االعتفار٠ َٔ ارتربات األدٓب28١ٝ

 تطٜٛض َٗاصات ايعُاٍ َٔ خالٍ صف  نفا٠٤ ٚقزصات ايعُاي١ ايغٛرا١ْٝ ايٛط8١ٝٓ -3

 ـ فتح قٓٛات ايتغٜٛل ٚايتصزٜض48

 ـ االنتفا٤ َٔ بعض ايغً  َجٌ األمسٓت ٚاذتزٜز ٚغريٖا58

 ـ تزفل صؤٚؼ األَٛاٍ األدٓب١ٝ ٚعز دظ٤ َٔ ايعذظ يف املٝظإ ايتذاص68ٟ

 ـ املغا١ُٖ يف تكًٌٝ ايٓكص اذتار يف االرخاص ايكَٛٞ ٚمتٌٜٛ عًُٝات ايت١ُٝٓ ٚاالعتجُاص78

ايؾزٜز٠ راخٌ األعٛام ايزاخ١ًٝ، ٚنشيو خًل فضص ايعٌُ يًعُاي١  ـ خًل صٚح املٓافغ8١

 ايغٛرا8١ْٝ

                                                 
(1)

 3111ًػثذ اىٕ٘اب ػثَاُ، ٗصٝش اىَاىٞح اىس٘داّٜ اىساتق، ّذٗج ٍْٖجٞح اىرَْٞح االقرصادٝح فٜ اىس٘داُ، اىخشطً٘، أتشٝو  
(3)

ُ ٍخرااس، االسارثَاس األجْثاٜ اىَثاشاش ٗدٗسٓ فاٜ اىذاذ ٍاِ ٍشانيح اىثطاىاح فاٜ اىاذٗه اىْاٍٞاح، ٍجياح اىَقرصاذ، تْال اىفاذخ ٍذَذ ػثَاا 

 .36ً، ص 3111(، ٍاسط 29اىرضاٍِ اإلسالٍٜ اىس٘داّٜ، اىؼذد )
(2)

 ً.3111اىَؤسسح اىؼشتٞح ىضَاُ االسرثَاس، اىن٘ٝد،  
(4)

 ً.3111 اىرقشٝش اىسْ٘ٛ، ٗصاسج االسرثَاس، اىس٘داُ، 



 اىفاذخ ٍخراس ....االقرصادٝحاالسرثَاس األجْثٜ اىَثاشش ٗدٗسٓ فٜ ذذقٞق اىرَْٞح    32
 

ٚتعز رٍٚ زتًػ ايتعإٚ ارتًٝذٞ َٔ أنجض ايزٍٚ سضفًا ع٢ً االعتجُاص يف ايغٛرإ ٚتأتٞ يف 

املضتب١ ايجا١ْٝ رٚييت ايصني ٚتضنٝا، ٚسيو ملا تتصفإ ب٘ َٔ تكزّ عايٞ يف زتاالت ايتكٓٝات اذتزٜج١ 

 ٚأعايٝب اإلْتاز املتُٝظ8٠ٚطضم 

ٚقز سع٢ قطاعٞ ايظصاع١ ٚايصٓاع١ بكغط دٝز َٔ ايتزفكات ايضأمساي١ٝ يف زتاٍ 

االعتجُاصات األدٓب١ٝ بايغٛرإ، نُا سصٌ قطاع ارتزَات ع٢ً تزفكات دٝز٠ أٜطًا، ٚقز أعُٗت 

ٚأعُٗت ٖشٙ  2010% يف عاّ 788% إىل 385االعتجُاصات األدٓب١ٝ يف صف  َعزٍ ايُٓٛ االقتصارٟ َٔ 

 ايظٜار٠ يف:

 دٓٝ٘ يًزٚالص خالٍ ارتُػ عٓٛات األٚىل َٔ ايف 8٠ 283أ ـ اعتكضاص ععض ايصضف 

 ب ـ اعتكطاب املظٜز َٔ املٛاصر املاي8١ٝ

ز ـ تػط١ٝ ايعذظ يف املٝظإ ايتذاصٟ َٚٝظإ املزفٛعات َٔ خالٍ قِٝ ايصارصات ايب ٚي١ٝ ٚاييت 

ًَٝاص رٚالص ثِ ًٜٝ٘ ايكطاع  12ارصات ايغٛرا١ْٝ ٚاييت جتاٚطت % َٔ مج١ً عا٥زات ايص85بًػت 

 230ًَٝاص رٚالص، ثِ ًٜٝ٘ ايكطاع ايصٓاعٞ حبذِ تزفل سٛايٞ  2ارتزَٞ حبذِ تزفل فام 

 ًَٕٝٛ رٚالص8 10ًَٕٝٛ رٚالص، ثِ ايكطاع ايظصاعٞ حبذِ تزفل 

دتاسب١ٝ ايكطاعات  َٚٔ خالٍ ٖشا االعتعضاض ايتفصًٝٞ ايشٟ ٜؾري إىل األ١ُٖٝ ايٓغب١ٝ

االقتصار١ٜ يالعتجُاصات األدٓب١ٝ خاف١ ايعضب١ٝ ٚاملتطًبات ايت١ُٜٛٓ َٔ سٝح اإلَهاْٝات احمل١ًٝ 

ٚاملٝظ٠ ايٓغب١ٝ يف سيو، ٜأتٞ ايكطاع ايظصاعٞ يف َؤخض٠ قا١ُ٥ ادتاسب١ٝ االعتجُاص١ٜ، ٖٚٞ ْغب١ 

ٜهٕٛ َغاًُٖا ص٥ٝغًٝا يف غشا٤  تغتٛدب ايتٛقف عٓزٖا يف رٚي١ نايغٛرإ ٜعٍٛ عًٝ٘ نجريًا بإٔ

 عهإ ايعامل مبا ي٘ َٔ إَهاْات طصاع١ٝ تؤًٖ٘ يتشكٝل سيو8

نُا أؽاص تكضٜض ٚطاص٠ االعتجُاص إٔ َععِ االعتجُاصات األدٓب١ٝ املتزفك١ يًغٛرإ ٖٞ 

اعتجُاصات عضب١ٝ ٚآع١ٜٛٝ ٚقز تضنظ َععُٗا يف قطاع ايب ٍٚ يف ؽهٌ اعتجُاصات َؾ ن١ َ  

 ايزٚي8١

نُا أؽاص إىل ٚدٛر تبأٜ يف رٚاف  ٚسٛافظ تزفل االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ طبكًا 

يتبأٜ ايكطاعات اإلْتاد١ٝ املغتٗزف١ ٚدٓغٝات املغتجُض األدٓيب، سٝح ٚدز إٔ َععـــِ 

االعتجُـــاصات األدٓب١ٝ املباؽــض٠ اجتٗت ضتــٛ قطاعات ايصٓاعات االع اتٝذ١ٝ )ايب ٍٚ، ايشٖب( 

اف١ تًو ايكار١َ َٔ رٍٚ دٓٛب ؽضم آعٝا نايصني، أَا االعتجُاصات ايعضب١ٝ فكز تضنظت يف خ

قطاع ارتزَات ٚايكطاع ايصٓاعٞ، فٗشٙ ايكطاعات سات عا٥ز عضٜ  ٚشتاطضٖا غري عاي١ٝ َكاص١ْ 

 بايكطاع ايظصاعٞ ايشٟ ٜالسغ ضعف ايتٛد٘ إيٝ٘ َكاص١ْ بباقٞ ايكطاعات االقتصار١ٜ املدتًف١، ٚسيو

ملداطضٙ ايعاي١ٝ ٚفعٛب١ ايتٌُٜٛ فٝ٘ ٚعا٥زٙ غري ايغضٜ 8 نُا إٔ االعتجُاصات ايعضب١ٝ بايكطاع 

ايصٓاعٞ بٛال١ٜ ارتضطّٛ قز اجتٗت َععُٗا إىل فٓاع١ املٛار ايػشا١ٝ٥ )سًٜٛات، بغهــٜٛت، عصـا٥ض، 

ٓاعات املعز١ْٝ َٝاٙ فش١ٝ، خبا٥ظ َٚعذٓات، ؽبػ888 اخل( ٚأٜطًا إىل املٓتذات ايبالعتٝه١ٝ ٚايص

 ٚاألرٚات ايهٗضبا8١ٝ٥

ٚعًٝ٘ ٜالسغ أْ٘ ٚبايضغِ َٔ َغاُٖات االعتجُاصات ايعضب١ٝ يف ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ يف 

ايغٛرإ إال إٔ ٖشٙ االعتجُاصات َععُٗا فٛص٠ َتهضص٠ َٔ االعتجُاصات ايٛط١ٝٓ ايكا١ُ٥، ٖٚشا ٜعين 

دطط يصٓاعات سات تك١ٝٓ َتطٛص٠ ٚفٓاعات سات أْٗا مل تتغل َ  أٖزاف ايت١ُٝٓ يًكطاع ايصٓاعٞ امل

 تٛد٘ يف األعاؼ يًتصزٜض8

 

ىالخاتمة
مت إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً االعتجُاص األدٓيب املباؽض ٚرٚصٙ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ يف  

َفّٗٛ االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠، ٚايشٟ است٣ٛ ع٢ً تعضٜف  أٚاًلايغٛرإ، ٚقز تٓاٍٚ ايبشح 

ُاصات االدٓب١ٝ املباؽض٠، رٚاف  االعتجُاص األدٓيب، أ١ُٖٝ االعتجُاص األدٓيب املباؽض يًزٍٚ االعتج

االعتجُاصات  عٗاَاتإل ثايجًاَعٛقات االعتجُاصات األدٓب١ٝ يف ايغٛرإ، ٚتطضم ثاًْٝا ايٓا١َٝ، ثِ تٓاٍٚ 

 األدٓب١ٝ املباؽض٠ يف حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ يف ايغٛرا8ٕ
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ح إٔ ايغٛرإ عا٢ْ نجريًا َٔ ايعزٜز َٔ املؾهالت ٚاملعٛقات اييت حتز َٔ ظٗض َٔ ايبش

رخٍٛ االعتجُاصات األدٓب١ٝ ٚاييت َٔ أُٖٗا عزّ ٚدٛر خضٜط١ اعتجُاص١ٜ َتها١ًَ تٛضح شتتًف 

األْؾط١ اييت ٜضغب ايغٛرإ يف إٔ ًٜذأ املغتجُض األدٓيب إيٝٗا، ٚسيو ٚفكًا ألٚيٜٛات ايزٚي١ يف اعتػالٍ 

صرٖا، َٚا حتتاد٘ َٔ اعتجُاصات، َٚا تتطًب٘ َٔ ت١ُٝٓ َتٛاط١ْ، باإلضاف١ يطعف ايب١ٝٓ َٛا

ايتشت١ٝ، ْٚكص املعًَٛات اييت تغاعز يف اختاس قضاص االعتجُاص، ٚعزّ اعتكضاص األٚضاع األ١َٝٓ يف ايهجري 

 تهٔ باملغت٣ٛ َٔ ٚالٜات ايغٛرإ، فهٌ سيو عاِٖ يف إٔ تزفل االعتجُاصات األدٓب١ٝ يف ايغٛرإ مل

 املطًٛب أٚ املأ8ٍَٛ

ٚع٢ً ايضغِ َٔ تًو املعٛقات إال إٔ ايغٛرإ اعتطاع اعتكطاب ايعزٜز َٔ االعتجُاصات 

%، 82فضف١ عٌُ، سٝح بًػت ْغب١ ايعُاي١ ايغٛرا١ْٝ فٝٗا  20600األدٓب١ٝ املباؽض٠ اييت ٚفضت سٛايٞ 

طٜٛض َٗاصات ايعُاي١ ايغٛرا١ْٝ، ٚفتح نُا عاعزت ٖشٙ االعتجُاصات يف ْكٌ ٚتٛطني ايتك١ٝٓ ٚت

ٚاذتزٜز ٚغريٖا8  اإلمسٓتقٓٛات يًتغٜٛل ٚايتصزٜض، ٚعاعزت يف االنتفا٤ َٔ بعض ايغً  َجٌ 

نُا عاُٖت يف عز دظ٤ َٔ ايعذظ يف املٝظإ ايتذاصٟ، ٚقاَت بتٌُٜٛ عًُٝات ايت١ُٝٓ ٚاالعتجُاص، 

 20108ّ% يف عاّ 788% اىل 385ٛ االقتصارٟ َٔ ٚقز أعُٗت االعتجُاصات األدٓب١ٝ يف صف  َعزٍ ايُٓ

عًٝ٘ ٜتطح إٔ االعتجُاص األدٓيب املباؽض ع٢ً ايضغِ َٔ أْ٘ رٕٚ املغت٣ٛ املأٍَٛ إال أْ٘ عاِٖ يف 

 حتكٝل ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ يف ايغٛرا8ٕ

 

ىاالدتنتاجات
رخٍٛ االعتجُاص ـ ٚضح َٔ خالٍ ايزصاع١ إٔ ٖٓاى ايهجري َٔ املعٛقات ٚاملؾانٌ اييت حتز َٔ 1

األدٓيب إىل ايغٛرإ، َٚٔ أِٖ ٖشٙ املعٛقات عزّ ٚدٛر خاصط١ اعتجُاص١ٜ متجٌ ريٌٝ يًُغتجُض 

األدٓيب تٛضح فٝٗا نٌ إَهاْٝات ايغٛرإ االعتجُاص١ٜ َٔ َٛاصر طبٝع١ٝ َٚٓاطل تٛافضٖا 

تعٝٓ٘  ٚبٓٝات أعاع١ٝ َٔ طضم ٚدغٛص َٚٛا٧ْ َٚطاصات ٚنٌ َا حيتاد٘ املغتجُض َٔ َعٝٓات

ع٢ً اختاس قضاصٙ االعتجُاصٟ، باإلضاف١ إىل غٝاب املعًَٛات عٔ املؾضٚعات االعتجُاص١ٜ بصف١ عا١َ 

أٚ يف فٓاع١ َع١ٓٝ بصف١ خاف١، ٚعزّ ٚدٛر ايعُاي١ ايغٛرا١ْٝ املزصب١ ٚاملؤ١ًٖ تأٖٝاًل فًٓٝا 

ّ االعتكضاص ايغٝاعٞ ٚتكًٓٝا أر٣ إىل اسذاّ بعض املغتجُضٜٔ َٔ االعتجُاص يف ايغٛرإ نُا إٔ عز

 ٚاألَين دجٌ عكب١ نبري٠ أَاّ املغتجُضٜٔ األداْب يًزخٍٛ ٚاالعتجُاص يف ايغٛرا8ٕ

ـ ٜغِٗ االعتجُاص األدٓيب املباؽض بؾهٌ فاعٌ يف خًل فضص ايعٌُ يًعُاي١ ايغٛرا١ْٝ، باإلضاف١ إىل 2

 طٜار٠ ايزخٌ ايك8َٞٛ

ٛرإ يف قطاعات ايب ٍٚ ٚاالتصاالت ٚايبٓٛى ٚقطاع ـ تضنظت االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ يف ايغ3

 8ٚاإلمسٓتفٓاع١ ايغهض 

ـ َٔ أِٖ َا أنتغب٘ االقتصار ايغٛراْٞ َٔ االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ ٖٞ ْكٌ ٚتٛطني ايتك١ٝٓ 4

ٚاالعتفار٠ َٔ ارتربات األدٓب١ٝ ٚتطٜٛض َٗاصات ايعُاي١ ايغٛرا١ْٝ ٚعز دظ٤ َٔ ايعذظ يف املٝظإ 

تذاصٟ، باإلضاف١ إىل املغا١ُٖ يف تكًٌٝ ايٓكص اذتار يف االرخاص ايكَٛٞ ٚمتٌٜٛ عًُٝات ايت١ُٝٓ اي

 ٚاالعتجُاص8

ـ تعز رٍٚ زتًػ ايتعإٚ ارتًٝذٞ َٔ أنجض ايزٍٚ سضفًا ع٢ً االعتجُاص يف ايغٛرإ ٚتأتٞ يف املضتب١ 5

 ايجا١ْٝ رٚييت ايصني ٚتضنٝا8

 20108ّ% يف عاّ 788% إىل 385صف  َعزٍ ايُٓٛ االقتصارٟ َٔ  ـ أعُٗت االعتجُاصات األدٓب١ٝ يف6

ـ َععِ االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ اجتٗت ضتٛ قطاعات ايصٓاعات االعتدضاد١ٝ )ايب ٍٚ، 7

ايشٖب( خاف١ تًو ايكار١َ َٔ رٍٚ دٓٛب ؽضم آعٝا نايصني، أَا االعتجُاصات ايعضب١ٝ فكز 

صٓاعٞ سات ايعٛا٥ز ايغضٜع١ ٚاملداطض ايك١ًًٝ، أَا ايكطاع تضنظت يف قطاع ارتزَات ٚايكطاع اي

ايظصاعٞ فٝالسغ ضعف ايتٛد٘ إيٝ٘ ٚسيو ملداطضٙ ايعاي١ٝ ٚفعٛب١ ايتٌُٜٛ فٝ٘ ٚعا٥زٙ غري 

 ايغضٜ 8
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ىالتو وات:
ـ ايعٌُ ع٢ً إطاي١ ناف١ املعٛقات اييت تع ض االعتجُاص األدٓيب املباؽض يف ايغٛرإ ٚيف َكزَتٗا ٚض  1

صط١ اعتجُاص١ٜ متجٌ ريٌٝ يًُغتجُض األدٓيب تٛضح ي٘ إَهاْٝات ايغٛرإ االعتجُاص١ٜ خا

ٚاملؾضٚعات االعتجُاص١ٜ اييت ٜٓبػٞ االعتجُاص فٝٗا، ٚتطٜٛض ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاألْع١ُ املصضف١ٝ اييت 

 طًٛب8١تغاعز املغتجُض األدٓيب يف تغٌٗٝ ايتشٜٛالت ايغضٜع١ ٚتٛفري ايتٌُٜٛ ايالطّ بايغضع١ امل

ـ االٖتُاّ بتٛظٝف ايهٛارص املؤ١ًٖ يف أدٗظ٠ االعتجُاص ٚإراصت٘، فٗشا ٜتٝح يًُغتجُض فضف١ االعتفار٠ 2

 َٔ ٖشٙ ايهٛارص ٚبايتايٞ صتاح ايع١ًُٝ االعتجُاص١ٜ مبدتًف زتاالتٗا8

ضاص ـ ايعٌُ ع٢ً ٚقف ايٓظاعات املغًش١ ٚايصضاعات ايغٝاع١ٝ ع٢ً املٓافب، ست٢ ٜتِ حتكٝل االعتك3

 ايغٝاعٞ ٚاألَين ٚبايتايٞ نغب ثك١ املغتجُض األدٓيب يالعتجُاص يف ايغٛرا8ٕ 

ـ تٛع١ٝ املٛاطٓني بفٛا٥ز االعتجُاصات األدٓب١ٝ املباؽض٠ َٚا تكزَ٘ هلِ َٔ فضص ايعٌُ ٚطٜار٠ 4

 ايزخٌ ايكَٛٞ يًبالر يً سٝب باملغتجُضٜٔ األداْب يف َٓاطكِٗ ارتاف١ ب8ِٗ

االَتٝاطات ٚايتغٗٝالت اييت جتشب ٚتؾذ  املغتجُض األدٓيب يالعتجُاص يف ايغٛرإ ـ ايعٌُ ع٢ً صف  5

ٚيف َكزَتٗا تغٌٗٝ اإلدضا٤ات االراص١ٜ عٓز ايبز٤ يف االعتجُاص يف ايغٛرإ ٚإيػا٤ ايطضا٥ب ٚايضعّٛ 

 اييت تفضض عًِٝٗ ٚتغٌٗٝ ع١ًُٝ ايتشٜٛالت املاي١ٝ يبًزاِْٗ ٚشتتًف رٍٚ ايعامل8

٢ تؾذٝ  املغتجُضٜٔ األداْب يالعتجُاص يف ايكطاع ايظصاعٞ ٚتكزِٜ ايزعِ ايالطّ هلِ ـ ايعٌُ ع6ً

يالعتجُاص يف ٖشا ايكطاع اذتٟٝٛ ايشٟ ٜعٍٛ عًٝ٘ نجريًا بإٔ ٜهٕٛ َغاًُٖا أعاعًٝا يف غشا٤ عهإ 

 ايعامل مبا ي٘ َٔ إَهاْات تؤًٖ٘ يتشكٝل سيو، سٝح اتطح إٔ َععِ االعتجُاصات األدٓب١ٝ تٛدٗت

ضتٛ قطاعات ايصٓاعات االعتدضاد١ٝ ٚقطاع ارتزَات ٚايكطاع ايصٓاعٞ سات ايعٛا٥ز ايغضٜع١ 

 ٚاملداطض ايك8١ًًٝ

ـ تعظٜظ بٓا٤ ايطاقات ايبؾض١ٜ ٚتٛفري املٛاصر املاي١ٝ املٓاعب١ يرباَر ايتزصٜب ٚايتأٌٖٝ يت١ُٝٓ قزصات 7

هٌ نبري عٓز االعتجُاص يف ايغٛرإ، ايعُاي١ ايغٛرا١ْٝ ٚاييت عٝعتُز عًٝٗا املغتجُض األدٓيب بؾ

 ٚعٝهٕٛ سيو سافظًا يًُغتجُض األدٓيب يالعتجُاص يف ايغٛرا8ٕ

ـ ايعٌُ ع٢ً خًل ْٛع َٔ ايتٛاطٕ بني ايكطاعات االعتجُاص١ٜ املدتًف١، ٚعزّ تضنٝظ االعتجُاصات 8

 األدٓب١ٝ املباؽض٠ يف قطاعات َع١ٓٝ ٚإُٖاٍ ايكطاعات األخض8٣ 
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