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المستخمص
ان مننن ا ننت اياتنندتيت اياننا اتاانني اوصااننيدتتن تاننميع ايع نرار وييمتنني تولننا موننات ايعطننر
ن

متي ظننال اوم ننير

ن

وننيت ت ننا

ننيص ووننيدة امظننتت اوصااننيد تاوننيدة اومننير م نني دمرانني ايتننرتب تايوتيوننيت اوصااننيدتال

ايرئتوننال ولننا تنند و نتاط ننا اي طننتة اوتيننا ات طننتة اي داتننال تان مننيت ا ل ن

ننا ايعطيوننيت ايرئتوننال ييعطننيع

ايز ارونا تايعطننيع ايانميوا ت مننيت انندمتر نا اي متننال اياتاتننال ماتانال ايتننرب تمني ص لانني تا ننا

نا اوماننيج تم نندوت

وييتننال مننن اي طييننال تابننيتت تننر ننا اتزتننو اينند ت تاي ننرتات ننتن او نراد تاما ننير ايبعننر ننتن ا نراد ايماامننو تاننرد

ايتييال ايم ت تال يلو ين تاياد تر اي تئا  ,ت ذه اوو يب ا ا ر من اوو يب ايرئتوتال ياد تر ايتضو اومما  ,ت تق
ذيت غتيب اي ميار ايرئتوال يلوتيويت اوصاايدتال اي لتال ايمام لال ييوتيونيت ايمييتنال تايمعدتنال تاياايرتنال تغتر ني مظن ار
يغتنيب ايندتر اي يمن يلت تمنال ننا ادارة ايم نيط اوصاانيد ات ايانر تر تني ضن ونن وندت اي عنال ييموناع
اوتض ننيع تو نندت اوو نناعرار ايوتيو ننا تاوصاا ننيد صن نند ا ننرت ون ننل ي ول ننا ا ننييت
ايموا مرتن من اووا مير ا ايمتي ظال ,يعد اات ايترب ولا
اي رأس ايمي ايماامو م

ان ننذه

اوو ننا مير مم نني اد اي ننا ن ننت

اط لت ادمر ايتنرب اي منا اياتاتنال تايانا ت منا

ايمندارس تايموا نبتيت تايطنرق تاياونتر تايوندتد تايمطنيرات تاممني دمنرت اي منا ايبتصتنال

تاياا تعاد اي ايا رت يت تاومظمال تايعتامتن تاوطير او ر ياي ت مؤوويت ايدتينال ايانا يمنت ات نت ومن اي منا
اياتاتننال تايننذ يننت انندمره ايتننرب

ن

م ي ننر تاممنني دمرا ني اتننيد

تايترق تاياارتب ايا اي يرج يعد مزتت اي رتة

ت ننال اي لننال مننن ن

وملتننيت ايوننلب تايماننب

ويت ايانا اتععنت و نر وعنتد ودتندة اينا نض اي لندان  ,صند

ذ ت و ب ايترتب ان وملتال اوا ح تارانيع رؤتس اومنتا تم نن منن ن
ماتص ال تمراب ال توتات اياطرق ايتاي ا ذا اي تث تتث ا ام

نذا اي تنث

اوونا مير تي نن ا نييت

نال م يتنث ايم تنث اوت امنيت

مباتت اووا مير تا متاي تامتاوي  ,تايم تث اي يما اميت اوتضيع اوممتال تمو يااي ولنا اي نراق
متي ظننال اوم ننير

ولا ا ييت

ن

اووا مير

غتنر

ن

ونيت تولنا

ننيص  ,امنني ايم تننث اي ييننث عنند امننيت اتلتن تاصننو متي ظننال اوم ننير تا ننر اوتضننيع اوممتننال

Abstract
One of the main challenges facing economists and decision-makers in the Anbar
province to reorganize the economy and rebuild what has been destroyed by war and
economic policies both President is the first step or the first step. And there
backwardness in key sectors sectors such as the agricultural and industrial sector and
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there destroy the infrastructure as a result of the war and before the disruption in
production and high rates of unemployment and inequality in the distribution of income
and wealth among individuals and the spread of poverty among members of the
community and the deterioration of living conditions of the population and
environmental degradation, and these reasons are considered the main reasons for the
deterioration of the security situation, and above the absence of the key elements of the
macroeconomic policies of fiscal policy, monetary and trade and other due to the
absence of role working for the government in the management of economic activity or
influence it as well as non-confidence in the future. these conditions have negatively
affected the investment costs, which led to investors' fear of investment in the province
and instability, as well as when it comes investor does not know who he trusts and
knows who runs the economy and has the right to dispose of resources have came the
war on everything did not destroy the war infrastructure, which means the capital
community, such as schools and hospitals, roads and bridges dams and airports but
destroyed structures metadata and intended to legislation and regulations and laws and
the larger framework is her state institutions that were governing infrastructure and who
did not destroy the war directly, but ravaged hands malicious ignorant through looting,
arson and smuggling abroad. We have migrated wealth generally achieved over several
decades to some countries, have gone because of the wars. The process of reform and
the return of capital through investment, but unexpected costs and high. And will be
addressed in this research where this research included three sections. The first topic
dealt with the concept and importance of investment types, and the second part dealt
with the security situation and its causes on Iraq in general and the province of Anbar,
in particular, either the third section has dealt with the analysis of the reality of Anbar
province and the impact of the security situation on the investment costs

المقـــدمـــــة
ايمايوت ايوتيوتال تاوممتي تاوصاايدتي مام لال يوواعرار تاويدة

ا يما متي ظال اوم ير اتدتيت ا م ال

نا ايعطيونيت ايرئتونال ييعطنيع ايز ارونا تايعطنيع ايانميوا ت منيت اندمتر نا
ننا اوما نيج تم نندوت وييتننال مننن اي طييننال تابننيتت تننر ننا اتزتننو

اوومير اضي ال اينا ان منيت ا لن

اي متننال اياتاتننال ماتاننال ايتننرب تمنني ص لانني تا ننا

 ت نذه, ايد ت تاي رتات تن او راد تاما ير ايبعر تن ا راد ايماامو تارد ايتييال ايم ت تال يلو ين تاياد تر اي تئا

 ت ننتق ذي ننت غت ننيب اي ميا ننر ايرئتو ننال يلوتيو ننيت, اوون ن يب ا ا ننر م ننن اوون ن يب ايرئتو ننتال يا نند تر ايتض ننو اومم ننا
اوصاايدتال اي لتال ايمام لال ييوتيويت ايمييتنال تايمعدتنال تاياايرتنال تغتر ني مظن ار يغتنيب ايندتر اي يمن يلت تمنال نا ادارة
ان ننذه اوتضننيع صنند ا ننرت وننل ي ولننا ا ننييت

ايم ننيط اوصااننيد ات اياننر تر تنني ض ن وننن ونندت اي عننال ييمونناع

 ذيت ومدمي تراا ايموا مر, ايموا مرتن من اووا مير ا ايمتي ظال تودت اوواعرار
ناط

نييمتارد يعند اانت ايتنرب ولنا ن

اووا مير ممي اد ايا ت

و ت ر من ت ق ي تو ت ر من تدتر اوصاايد تيي ايتق ا اياار

لننت انندمر ايتننرب اي مننا اياتاتننال تاياننا ت مننا انني رأس ايمنني ايماامننو م ن ايمنندارس تايموا ننبتيت تايطننرق تاياونتر
تايودتد تايمطيرات تاممي دمرت اي ما ايبتصتال تاياا تعاد اني ايا نرت يت تاومظمنال تايعنتامتن تاوطنير او نر ياني نت
ت نال

م ي نر تاممني دمراني اتنيد

ن

مؤوويت ايدتيال اياا يمت ات ت وم اي ما اياتاتال تايذ ينت اندمره ايتنرب
وملتيت ايولب تايماب تايترق تاياارتب ايا اي يرج
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مشكمة البحث :

ودت اوواعرار اومما ا ا مظيت ا ا ار ا  ,رأومييا ات دت ميمتال تنم س ونل ي ولنا مانيوت امونا مير

 ,تذيت يتاتد م ي

ودتدة ا ارض طرتعي اذ ام

ذه ايم ي

ويئعي أميت ايموا مرتن تتنث ان اوونا مير تتانيج

ايا تئال امم ال مواعرة مني تنؤد اينا اونا ميرات منا اتاتنال ذات ا نييت
ي تمي و ت

وييتنال ون ايمونا مر تمانذب يل تئنال ايموناعرة

ا ولا رؤتس امتايي ايموا مرة  ,تتث امي ت امد ا اا يذ ص ارره يوونا مير نا ا ممطعنال ولنا مند

اياتازن تن اير ح ايماتصو تايم يطر اياا صد تا رض ياي
اىمية البحث:

ان اي راق معدت ولا وملتال اوا مير ترة  ,اذ امي تون ا اينا النب ايمونا مرتن ي ونا مير تني  ,يمني يني منن

دتر ا اممتال اي لد اذ ان اعدت ايدت تعنيس معندار صندرااي ولنا النب اوونا ميرات اينا ا ارضنتاي  ,عند أاندر صنيمتن

اووننا مير رص ننت  31يوننمال  , 6006اي ننذ اض ننمن تزمننال تن نرة مننن ايتن نتا ز تايض ننميميت ت ننييمظر يا ننت ر ما ننيوت
اووا مير ا متي ظال اوم ير ت اتاي اي تام ايمتبزة ياذا اووا مير تايرغ ال يد اودارة اي لتي ا ايمتي ظال ا
ا ننت تر ن ن اي تامن ن ايم ننا ال ي و ننا مير ننا اي م ننا اياتات ننال تايم ننيرتو ايضن ن مال ننا صطيو ننيت ايز ارو ننال تايا ننميوال
تايو ننتيتال تايا ل ننتت  ,تت ننث ت ا ننر مظا ننر م ننن ايمظ نني ر ايتض ننيرتال تاع نندت اي ن ن تب تا ننت تر تئ ننال ماط ننترة واتييم نني
ايمو نناع لتال تيا ننذا تتظ ننا اوو ننا مير و ام ننيت ي ننال اواان نزة ايم اا ننال  ,تان اوو ننا مير من نرا ط بيولت ننال ايض ننميميت

ايمممتت ننال يلمو ننا مرتن ون تا ننتد ايتن نتا ز تاياو ننات ت و تغم ننا و ننن تا ننتد ض ننميميت ي ننا اتي نند اوطمئم ننين ين نند
ايموا مرتن يلتبيظ ولا تعتصات تاووا مير ا ييت

مم بضال

ىدف البحث:

 -3ايا ننر ولننا ا متننال اووننا مير ننا اتعتننق اياممتننال اوصااننيدتال ننا اي نراق ويمننال ت ننا متي ظننال اوم ننير ولننا
تاي اي اتص
 -6ايتضو اومما ا اي راق تمتي ظال اوم ير ازط ممي
 -1او يب ارابيع ا ييت

اووا مير تم تصياي

 -4اوننا دات اوننييتب اياتلت ن ايمننييا تاياتلت ن اوصااننيد تم ننيتتر اياعتننتت تاوننا داماي يعتننيس اير تتننال اياننا تننات
ولا اويواي اا يذ صرار اووا مير
 -5و

ا بتض ايا ييت

تم ر ال ايوتيوال اياا تاب ان اا اي ايمتي ظال يالب اووا مير

فرضية البحث :

اواا يب أومن ا ي ال ايمميطق ت ياال متي ظال اوم ير اياا اات ر تاي مويتيت تاو ال ي وا مير ونت

تنند و ايموننا مرتن ايننا اوننا مير رؤتس ام نتايات تانني  ,ون اوونناعرار اوممننا ت نند ايتيضننمال اوويوننتال ي ن معتمننيت
اووا مير ت اتاي ومد ات ر ايتنتا ز تاي تامن ايمونيودة ولنا اوونا مير مماني ا او ارضنا ت اوتند اي يملنال
ايخ تي ن ذا اووا مير وتات ا ييت

وييتال و ب ار تر ايتضو اومما
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المبحث األول

تعريف االستثمار ومفيومو
يعد تيت اي دتد من اي ايب اتايد ا رت
اياننا تمظننر مننن

متدد ي وا مير تصد ا ددت تا يتمت ذه ايا يرت

يانني ي ملتننال اووننا مير توننماميت

ننا ننذا ايم تننث مباننتت اووننا مير اتو ننت مباننتت ايموننا مر يمتنني

ت يي ي امتاع اووا مير ت ار ي ا متال اووا مير ت يموي ا دا
اوال  :ماىية االستثمار:

اووا مير يغالا ت ما ا غت ايمي

مظ ار يا دد ايزتاتي

اووا مير ت مي تراا ا

عاد ايتات ولا مرة ذا ايا غت اذ ت ر ذا ايمي تتممت مرتر ايزمن

اووننا مير ننا ولننت اوصااننيدا ننت اتظت ن

اومنتا

دترتننال ات تاننت زتننيدات ننا صتمننال اومنتا مننن ن

ننا م ننيطيت م تمننال عانند اممتاانني ونتاط ييتاننت ولننا ار ننيح
وملتننال اووننا مير  ,ات ايتاننت ولننا ممنني و ميدتننال ات غتننر

ميدتال ون طرتق اصيمال م يرتو م تمال ات اتوتو ذه ايم يرتو (ايازائر تا رتن  6009 ,ا)50
اد

مي ور ي ض اوصاايدتتن رمي اوا دات رأس ايمي

اتعتق اير ح ا اوا ايعرتنب

ن

م ي نر

ات غتر م ي ر
تصد ور ي ايم رع اي راصا ا ايبعرة(ن) من ايميدة( )3منن صنيمتن اوونا مير اي ارصنا رمني ااتظتن

ا م يط ات م رتع اصاايد ت تد ييممب ال ايم رتوال ولا اي لد

ايمني

نا

ن ننا ت ن ننتن اتردت م ظ ن ننت ايعن ن نتامتن تايم ي ن نندات ا رتب ن نني ي و ن ننا مير  ,ع ن نند اتردت اابيصت ن ننال تميت ن ننال تا ن نناتو
اووننا ميرات تاماعنني رؤتس اومنتا

ننتن اينندت اي ر تننال ي ننيت  , 3980ا رتبنني ي وننا مير عتيانني (تعانند يووننا ميرات

ا ذه اوابيصتال ي ال امتاع اوات ايموا مرة ايما لعال يوم طال اوصاانيدتال تتعنتت اني مونا مر اني و وتند ايندت

اي ر ت ننال ايما يص نندة ننا ا ارض ننا دت ما يص نندة ا ننر تايا ننا اع ننيت ت ننق ايعن نتامتن تاومظم ننال اي يا ننال يي نندت ايما يص نندة
او ر )
مي ور ي صيمتن ا اتو اووا مير ايوتر ولا امي (ايم رتع ايذ تعتمي

ص ط ت ا ات اوا ير رأس

مي متلا ات يراا ات لتامي تايمتا ق ولا متيي رت يت ذا ايعيمتن )
ت د ور ي صيمتن اووا مير اوردما رمي ( ا م يط اصاايد  ,اميوا  ,زراوا ات دما امط ق ولتي ات يت ذا

ايعيمتن تاومظمال تايا لتميت )

تصد ور ي مؤامر اومت ايماتدة يلاايرة تاياممتال (اتم ايد) ولا امي (ذيت اووا مير اينذ تمطنت ولنا و صنال
طتتلال اوا
)334

ا متاتدات رأومييتال ي اال ا س مانييح دائمنال تمعندرة ولنا اينات ت اودار ) (اي تند  6030,ا

ت ا ذا ايادد تم ن امتتز اووا مير ون اود ير عد تن (طيصي تا رتن  6008 ,ا  )63رن اووا مير

ت ما اياضتتال ممب ال تييتال  ,امي اود ير ت ما اوماميع ون ازط من اوواا ت ايتييا منن اان ايتانت ولنا
مزتنند مننن اوونناا ت ننا ايمونناع

منني ان اومنتا ايمنند رة يننتس ييضننرترة ان ااتننت ايننا اوننا مير ت ننمبس ايبا نرة

ايزممتنال ن امني ت ا ننر اوونيس نا اوزمنيت اوصااننيدتال اذ منن ايمم نن ان ا عنا اومنتا م دونال نا اي مننتت دتن ان
ااد طرتعاي ايا اوصراض ت يياييا ي وا مير اذا يمت ايظرت
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ثانيا :مفيوم المستثمر

وننر صننيمتن اووننا مير ايوننتر ننا ايبع نرة ( نن) مننن ايمننيدة ( )3يوننمال  3993رمنني (اي ن ص ايط ت ننا ات

اووا ير ايذ تتا ولا ار تص يصيمال م رتع ولا ت ق ات يت ايعيمتن )

ص ايط ت ا ات اووا ير ايذ توا مر ا ايممل ال ولا

مي ور ي صيمتن اووا مير اوردما ومال  6001رمي (اي

ت ق ات يت ذا ايعيمتن
ا تتن متز صيمتن اووا مير اي راصا تن ايمونا مر اي ارصنا تايمونا مر اوام نا تصند اصنيت ايابرصنال تمامني ولنا
اويس اياموتال اي راصتال ييمو ال يل

)

ص ايط ت ا  ,تولا اويس م ين اياوات

ييمو ال يل

ص ايم مت تايتعنتصا

ت ننذا منني ا ننيرت ايتنني ايبعنرة ( ) مننن ايمننيدة ( )3مننن ايعننيمتن عتيانني ( ايموننا مر اي ارصننا ا ننت ايننذ تتمن اياموننتال
اي راصتنال نا تيينال اي ن ص ايتعتعننا تمونا

نا اي نراق اذا نين

انني م متتني ات تعتصتني) امني ايمونا مر اوام ننا

ر انني ( ننت ايننذ و تتم ن اياموننتال اي راصتننال ننا تييننال اي ن ص ايتعتعننا تموننا

م متتي ات تعتصتي)

تصنند ور انني اابيصتننال ا نناتو اووننا مير تتميتانني تاماعنني رؤتس اوم نتا
عتياي ( تعاد ييموا مر ا

ننا لنند اام ننا اذا ننين

انني

ننتن اينندت اي ر تننال يوننمال  , 3980ايموننا مر

ص ط ت ا ات اوا ير تعتت يووا مير ا ا ارضنا ايندت ايما يصندة ) (ايا ازئنر

تا رتن  6009 ,ا )53
يي ي ا امتاع اووا ميرات

اعوت اووا ميرات ايا امتاع م البال ولا ت ق اواايه ايذ تمظر مماي ايا اووا مير ت مي تلا ا
-3اووا ميرات ايدا لتال تاووا ميرات اي يراتال ا
تعا د يووا ميرات ايدا لتال ا اووا ميرات اياا اات دا

ايتطن تتطلق ولتاي اتضي اووا ميرات ايتطمتال تتطلنق

ول ننا ايمو ننا مر ييمو ننا مر اي ننتطما ترأس ايم نني ايمو ننا مر ن نرأس ايم نني اي ننتطما ام نني اوو ننا ميرات اي يرات ننال ا ننا

اووا ميرات اياا تعتت اي ا راد ات ر يت ات م ار ز اام تال تتطلق ولا ايمونا مر ييمونا مر اوام نا  ,تولنا راس
ايمي

رأس ايمي اوام ا

 -6اووا مير ايم ي ر تاووا مير غتر ايم ي ر ا
تعانند يووننا مير ايم ي ننر ننت اووننا مير ايننذ تمالننت تنني ايموننا مر اوام ننا ن ايم ننرتع ات اننزط ممنني مننو

اتابيظي ييوتطرة ولا م يط ايم رتع تاا يذ ايع اررات اي زمال تي
امنني اووننا مير غتننر ايم ي ننر اننت اووننا مير ايننذ تام ن

تنني دتر ايموننا مر اوام ننا ييامتتن ايمعنند يلم ننرتع

دتن ان ا تن يي وتطرة ولا ايم رتع ات اا يذ ايع اررات اي زمال تي
 -1اووا مير اي يص تاووا مير ايت تما ا
تتعاد يووا مير اي يص ا اووا مير ايذ اميروي اايت غتنر ت تمتنال  ,نيم راد تاي نر يت اي يانال امني

اووا مير ايت تما ات اووا مير ايذ اميروي اايت ت تمتال
اضي ال ايا امتاع ا ر

يووا مير ايعاتر تاووا مير ايطتت اوا  ,تاووا ميرات ايمواعلال تاياي نال  ,ضن

ون اووا مير ايتعتعا تايمييا
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رابعا  :اىمية االستثمار

ا ات اياايرب اي ييمتال ا متال ايدتر ايذ تل ي اوونا مير نا اونرتو م ندوت ايممنت اوصاانيد تان مبانيح

ايممت اوصاايد و دتيال تام

يياعدت ايا متيتاا تايبما تايم زتن منن راس ايمني (اوونا مير) تاينذ تم نن منن

ينني الننب ايمزتنند مننن ايا متيتاتنني لننتس ايماننت انتا ر ايمنتارد ايط ت تننال تاممنني او ننت مننن ذيننت ننت اووننا دات اوم ن

تاي بننتط يلمنتارد ايمايتننال تاووننابيدة مننن مننردتدات ايتاننت ات ت ننترات ايتاننت اي تننر  ,تو تاتعننق ذيننت او يوننا ميرات
ص ننيدرة ول ننا اتعتع نني ت ننا اي ن نراق ويم ننال تمتي ظ ننال اوم ننير يا ننال م ننيت م يم ننية م ننن ام ب ننيض ننا م نندوت ايمم ننت
اوصاايد ممذ ارة طتتلال تذيت و ب ايا ط ا ايوتيويت اوصاايدتال ت ياال ا اي ميمتمتيت تاياون تمتيت تايانا

اوات مت د ايغزت اومرت ا يل نراق نا ونمال  6001تاند تر ايتضنو اوممنا ند ذينت انت تتانيج اينا اونا ميرات
ت نرة ير ننو م نندوت ايممننت اوصاا ننيد تاو ننيدة ايتتننية اوصااننيدتال تنني تو تم ننن اتعت ننق م نن
رؤتس امتا

ترة تام يميت يئلال ت ذا مي م يما ممي ا ايتصت اي ار ن

ننذه اوو ننا ميرات او

لت مظرمي ايا ايعطيع ايمبطنا يتاندمي امني

تتايج ايا اويدة ميط تاا تيت تاوا ميرات ادتدة ي نا توناطتو ايتانت ولنا اوتنرادات ايمميون ال ي ونا مير نا
ايمايوت او ر يذيت ين اووا مير ت اوداة ايمميو ال يات تر الت اومتا ت ميط اوصاانيد ون ايمند رات ايمتلتنال

و اواطتو ايعتنيت مامنال اوونا مير نا نذه ايمرتلنال اي ار منال وماني غتنر ي تنال تذينت ون ب ام بنيض م ندوت ايند
ن

وننيت تاياننا اننم س ولننا مو ن ال ايمنند رات مننن اينند

اضنني ال ايننا ذيننت ان ايعطننيع اي ننيت غتننر مؤ ن يلعتننيت

ييمايت ايملعية ولا وياعي ار ت اي ما اياتاتال تايم يرتو ايض مال تذيت و ب صلال اي رة تمتدتدتال ات مدرة رؤتس
اومنتا ون ا ننر رؤتس اومنتا

وو يب اممتال توتيوتال
ننا ضننتط ايضن

نا ننيرج ايعطننر وون يب وندت اي عننال مننن ننا مبنتس ايموننا مرتن اي نراصتتن ت ننذيت

اوصااننيد ايتننييا تام بننيض م نندوت ايممننت ايونؤا ايننذ تطننرح مبونني ,ن ايلاننتط ايننا

ات تر اومتا اي زمال يل ميط تر و م دوت ايممت ونن طرتنق ايعنرتض تاياونات ت ايمييتنال تايمونيودات ام ن اونييتب
تتويئ مياتي يم يياال ذا ايتضو؟

امننيت ننذا اياوننيؤ وننت تن اووننا مير ا ض ن اي تننيرات ننييرغت مننن ايوننل تيت ياننذا اي تننير او ان ننذا تاطلننب

تاتد وتيوال مييتال اصاايدتال متضتوال ولا صدر ييغ من او متال تايدصال يغرض اتعتق امونايت تمتازمنال نتن ايممني و
تايا ييت

ي وا مير
عد يمت م ظت ايدت ايميمتال ا ا ر اووا مير ت ياال اووا مير اوام ا اداة من ادتات اووا مير ايتندتث

تتم ننن ان ت ننتن ينني ا ننر تننر تمبننتذ ولننا اي ننؤتن اوصااننيدتال تاا ننيذ ايع ن اررات اوصااننيدتال تايوتيوننتال مننو اتامنني
اياي تر ايول ا ولا اياممتال اياميوتال تاومن ايعتما تمو ذيت عد تععت تر منن ايندت ايميمتنال ممني و منن ن
اي ع نندتن او تن نرتن م ننن ايع ننرن اي ن نرتن ت يا ننال ننا ايمم ننت اوصاا ننيد م ننن ن ن

ال ت ننال تيا ننيت

اوو ننا مير ن ن

اوصااننيدات ايتطمتننال ت ننذيت ات ننداث اياط ننتر تاياممتننال ننا ماننيوت ايم ننيط اوصااننيد ايم الن ن

تمعنن ايا ملتات نني

ايتدت ال ت لق رص اي م يمتاطما ايدتيال ايمضتبال ي وا مير (و يس  6030 ,ا )116
يموي ا ا دا
ا النن

تدتا و اووا مير

ا نندا

اووننا مير نني ا

اووا مير ت اتعتق ايمبو اي يت مي ت ايتي

ايااننال اياننا اعننتت ملتننال اووننا مير  ,تتننث ت ننتن ايا نند

مننن وملتننال

ييمو ال يلم رتويت اي يمال اياا اعتت اني ايدتينال م ن ام نيط موا نبا
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ات ايم ال ات اوتر ات ط ورتو
ت ايتي

ايخ  ,تصد ت تن اياد

السنة5112/م

منن وملتنال اوونا مير نت اتعتنق اي يئند ات اينر ح مني

ييمو ال يلم رتويت اياا تعتت اي صطيع اوومني  ,ت انترة ويمنال تم نن ايعنت

نين اغلنب ايد ارونيت ايانا

اامننيت متضننتع اووننا مير ار ننز ولننا اووننا ميرات ننا صطننيع اوومنني  ,ا اووننا مير ايننذ تتعننق ويئنند ات ر ننح ,
تمن ايط ت ا ا ذه ايتييال ين ي ن منن ايمونا مر تاي لند ايمضنت
ممامي تو ا ايا اي م مو ايطر او ر ياتعتنق النت او ندا
مي تعتت اي لد ايمضت

تايندتا و منن اان ايتانت ولنا مانلتال  ,تونيدة

ا ايعتيت يي دتد من اواراطات مماي اودارتال تايعيمتمتال يارغتب ايمونا مرتن ملتنال اوونا مير

 ,ت تمي تلا م تن ا دا
ا  -ا دا

يني وندد منن او ندا

تايندتا و ايانا اا ن

ن

تدتا و اووا مير ييمو ال يلموا مر تاي لد ايمضت

اي لد ايمضت

(طيصال تا رتن  6008 ,ا )61

ي وا مير ا

 -3اووننابيدة مننن اياعنندت ايا متيننتاا ت ننن اودارة ايتنندتث ايننذ اماننيز نني اينندت ايماعدمننال مننو اتظتن
اودارتال ايميدرة ا تر من اوتتا ت ذا ت ند اتند او ندا

اي نرات

ايرئتونتال ايانا انتغ منن االاني صنيمتن ا ناتو

اووا مير يومال 6006
 -6م يياال اي طييال تاواتداث رص ايا غت
-1

من

ا ايم يرتو اياا تات اووا مير تاي

اووا ميرات اواطتو ايندت ايمضنتبال زتنيدة مون ال ايانيدرات تاتونتن متنزان ايمند تويت يلدتينال

ايموا مر تاي ياال ا ايم رتويت اياا ت اص امايااي يلاادتر

 -4اعلت اوواترادات من

زتيدة اومايج ايمتلا تايا تتض ون اوواترادات

 -5متيتيال ايدتيال ايموا مر تاي اتوتو اوتاصاي اياايرتال تاواتداث اوتاق ادتدة تاتوتن تر ااي اياايرتال ا
اي ييت اي يراا
ب  -ا دا

ايموا مر ا

 -3ايتات ولا ايمتاد اي يت من ايدتيال ايموا مر تاي وا اوا داماي ا اميوال ذيت اي لد
 -6اووابيدة من ايعتامتن ايم ا ال ي وا ميرات تاووبيطات ايضنرت تال ايمعنررة ايانا اممتاني يلمونا مرتن منن
اا اذب اووا ميرات اوام تال ايتاي
 -1اتايد اوتاق ادتدة يمماايت ت ضيئو اي ر يت اوام تنال يانال ياونتتق نيئض تنر منن ايونلو اي ار ندة
تاياا و اواطتو ذه اي ر يت اوتتعاي ا متطماي

 -4اووننابيدة مننن اواننتر ايمم بضننال ي تنند اي يملننال ننا ايدتيننال ايموننا مر تانني اضنني ال ايننا ا ننييت

ايمع ن

ايضئتلال
 -5مننن ا نندا
وملتيااي دا

اي ننر يت اوام تننال ايموننا مرة اتعتننق ايننر ح ننا اينندت ايمضننتبال ابننتق

تننر ار يتانني مننن

متطماي

 -6ونناتيال صتننيت اي ننر يت اوام تننال ممي وننال اي ننر يت ايمتلتننال مننن تتننث اننتدة اوماننيج تام بننيض اوو ن ير
تمتع اي دمال و ب امل اي اتتيمي يلا ملتاتي ايماعدمال تت رة رأس ايمي
 -7اوننابتد اي ننر يت اوام تننال مننن اوننا ميراااي ننا اينندت ايمضننتبال مننن صلننال ايم ننيطر اذ امنني لمنني اتزوننت
تاما رت اووا ميرات ولا ودد ا ر من ايدت
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المبحث الثاني

نظره عامو عن المتغيرات األمنية في محافظة االنبار
ننا مامنن اتام ننب ايتت ننية تولتنني ااتصن ن

ان اومننن ننت ايمؤ ننر اوت ولننا ايما ننيح ات ايب ن

وملتننال اي م ننيط

ايوتيوا تاوصاايد تولتي ت امد ايولت او لا
تا ننتش ننض اينندت ايميمتننال ايتننتت ومبنني مااننيودا تون ننذا اي م ن

ينني او ن ي ي تمو ن ياي ضنناي ما لننق ننا

روتال اومظمال ايوتيوتال ايعيئمال ات مميروااي غتر اي يديال ا اتزتو اي نرتة ات ونن طرتنق اوصانيط تاياامنتش ي منتت
ايمنيس ت ضنناي او نر ما لننق ييوتيونيت ايماتتنزة تغتنر ايمزتاننال ايانا اميرونناي ايعنتة اي ظمننا نا اي ننييت اانيه ننض
اينندت ايميمتننال  ,تاو ن ا اط ن ار

ننذا اي م ن

ايننا ااات ن ايمننيس ننذيت  ,عنند ننيت اومننر وننا ولتانني ت ننا ايممال ننال

يتويئ ايدويتال تاوو ت ان ادوا اماي ارتند م نر ايترتنال  ,اد ار ني مماني ان ذينت تم ماني منن لنق وندت اتاياني دتمني
يام نتط اينذات ايتطمتنال تت بتاني منن ايمونريال ايايرت تنال تاومونيمتال نا دونت نذا اي من

اينذ

اي تر من اي تا ص تايمؤوويت ت طرتعال ومتبال  ,تان ا ر مي ااتدث ومي ذه اوط ار
ذه اوط ار

نيت ار ي ني ممظمني تطنني
نت اور نيب اينذ امتيني

تادوا اماي ارتد متير اي تان مباتت اور يب تم ن اياطرق ايتي (ايو دتن  6005 ,ا )45مي تلا ا

اوال :االرىاب :

يت تا نرض مبانتت يلمعند تايا نرتض ات ايمندح تاياعنرتض م لمني ا نرض يني نذا ايمبانتت تو نر وانتر ايانيرتخ

ايم البننال ,

ضننات ت نراه صننا ما منندا تار ي نني تدمتتننال ت ضننات او ننر ت نراه طتيننال تات نني ار تاوننيرة و تعنندت ولتانني ن

ايراي ون ا تاا

يي تراه توب مالتاي تايبتائد ات اي ويئر ايماتععال يي ات ولتي

تان من تومتي ضات ار ي ي اومتال امارة تاو ال من ااتيب ايب ر تايوتيوال تومتت ايميس يي م

ايمعي

تاو ا

ا اياومتال مارت منن ا نا

اي تر ات اينرد

ايماتندة اومرت تنال تتونيئ او ماني ايمنؤ رة اينا اي لنط ومندا نتن

اور يب ايدتيا ت تن ايمعيتمال ايتطمتال
ان اور ننيب ايتننييا اوننطترة امننت اننتيغااي تاننم اي يتننات مننن

يانني امرتننر ا ننتيط ت نرة تانندمتر ا ننتيط ا ننر يننتس

اصلاي تضيرامي تصتممني  ,ان نذه اوونطترة اونا ملت تتلنال غر تنال ياغتتنر ايمعنتوت تايعنتت تاو نير تايم نيما اوويونتال
ا تتيامي تمن

ذيت ت و ب مزوال اي ت

ايذ ام اي اواازة اوو متال ون اور يب ار اتا

اوتطنين

تماننب اي ننرتات تصان مننن تاطننيت ولننا ذيننت امنني ننا ظن ايانند ق اوو مننا ايننذ اض ن ي توننيئ اوو ن ت ايغر تننال
ت اتانني اومرت تننال عمتااانني اوو متننال ايضن مال  ,عنند ر ننزت ولننا ان اور ننيب ننا اينندت ايميمتننال ت ياننال اي نراق
توا ان ت تن ممر يم ططياات عد دأ ت ذه اواازة اوو متال ايا ايايق اامال اور يب ولا النت ايندت ي نا
امنرر املنال منن ايب ييتنيت ايانا ا ندت اي طنيب ايوتيوننا ووندائات تي ن ا نرز نذه اي طي نيت اياترتضنتال مني تان
د اتداث و ام ر 6003

ان اور يب وتاط ين ت تمتني ات ردتني انت ومن

نرتر و تطنن يني ,تان منن ا ند اومنتر غ ار نال ان مبانتت

اور يب ايذ اما ر اداتيي ا ومتت اي ييت ولا امي من امو ايدت ايميمتال ين ا ر ايماضررتن ممني نت اي ن تب
ا الت ايدت  ,تمي اميروي ايت تميت ضد متاطمتاي من ار يب ممظت تومت

اتت اووطترة ايت متال ون اور يب

تاياا امت انميوااي ولنا غتنر اونيس يا طنا ايمانيئح ايماتععنال منن تراط ني نا ظن ذينت اي نت
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ايعضننيط ولننا صننتت ايمننيس تا ننير ت تاوننلت ات  ,ت ننا ظ ن اي ننت
صتامتن ايطتارئ تول ت اولتب اي م
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مننن اور ننيب تو ن ت ايت تمننيت وننلطيااي تمننددت

مو ايامتو تاا مو ايملازت من ا ميط ايماامو

ان متي ظال اوم ير ازط من اي راق صد ويمت تا يما من ايترتب تيتد اون ممي ا ر ول ي ولا ي ال اتامب ايتتية
ا ايمتي ظال  ,ت مي ان اوصاايد ا ر ايماضررتن يمي تياال ايا اويدة ت لال من اان ايرصنا اينا مونات ا ضن
 ,ت مي ان ايتضو اومما اون ا اتون مو ا ممي اد ايا ممت اوصاانيد

ي ننت ت ننات نند  ,تت ننث ان ننذا ايمو ننات و تم ننن اتعتع نني او م ننن ن ن

ن

ضنئت او ان ايمونات ايمطلنتب

اوو ننا مير اي ننذ و ننماتدث وم نني  ,تتاطل ننب

اووا مير تئال اممال تاواعرار وتيوا ياذ ي
تان ا اغلب مميطق اي راق ت اتاي متي ظنال اوم نير ر نزت صنتات اوتنا

ولنا اي ملتنيت اي ون رتال ايانا انزوت

امانني اون ا يلعضننيط ولننا ايمامننردتن او ان اتوننتو مطننيق اي ملتننيت اي ون رتال صنند ننم منندن يملانني منني تان

ايبلتاال تايرميد تتدت ال تايعيئت ممي دمر اومن تاوصاايد تاي ما اياتاتال ت ي ال اتامب ايتتية

ننا

ثانيا  :تحميل الواقع االقتصادي واالمني في محافظة االنبار

ااماو متي ظال اوم ير رتات ت ترات ط ت تال ترة ت ذه م ت من م ت اهلل ا ييا ولا ايمتي ظال تتث مالت

متي ظننال اوم ننير ن ن منني تا ل ننق معتمننيت تماطل ننيت اووننا مير ايمانند تايم ننر ح اصااننيدتي  ,اذ اما نني امالننت من نتارد
اصااننيدتال ت ننرتات م دمت ننال م البننال  ,م نني ننتن ( اي لتبننال  6033,ا  )30ان متي ظ ننال اوم ننير امال ننت ننرتات مبطت ننال
تغيزتال ترة تذات اتاتيطيت ض مال من ياتن اي رتاتن  ,تيدتاي متصو اغ ار ا ممتز  ,تان مويتااي تدتد %11

من مويتال اي راق اي لتال تامالت اضيرتس مامتوال تيدتاي رتات ميئتال ت ترة تامالت متارد

رتال ماطترة نا م الن

او اايايت تاي لتت ايتتال
منني تمننت (اياتئننال ايتطمتننال ي وننا مير ) ان اوم ننير ننا ايمتي ظننال او ننر ننا اي نراق تا ا رايممطعننال ايغر تننال ايممطعننال
ايغمتال ا ايم يدن تايمتاد اي يت ايمميوب ومايج ايوممت تايزايج
ت ننييرغت مننن ن

ننذه اوماتننيزات او ان ايمتي ظننال ا ننيما ننا اوااننيه ايمعي ن مننن معننص تننر ننا اي نرة

تامعانناي اياعمتننيت اي زمننال وونناغ

ننذه اي ننرتات  ,منني امانني و ااننت ر ينندتاي اوم نتا اي زمننال وونناغ ياي  ,و ن ب

واز متزامتااي تمتدتدتااي
ا تتن ان اياايت ايموا مرة ت ياال اوام تال نا يتونت اانيت ترتنال ات ممظمنيت ماامنو مندما غيتااني

اعدتت دميت امويمتال دتن معي

 ,تاممني اون ا يلتانت ولنا معي ن يمني اعدمني منن ندميت ياممتنال ايدتينال ايمضنتبال

يانني  ,و ن امانني اون ا يلتاننت ولننا ا ننر صنندر مننن ايممنني و و وننتمي تان مننيت تننيرات تنرة مباتتننال اميمانني ننا
ايدت ايميمتال
ينذا نين اياانيت اي لتنني نا ايمتي ظنال امنمح ايااننيت ايمونا مرة م ازتني صيمتمتنال تاصااننيدتال تتونيئ

يولنال ي ننا

ا ا ات ولا اووا مير تاي  ,ذيت ان صيمتن اووا مير رصت ( )31يومال  6006ت بن تتضنمن يلمونا مرتن تعنتصات
ايمييتننال تمنني تاراننب ولننا اوننا ميرااات مننن اماننيزات تم يوننب مييتننال مننن تمانني ونناتيال اتتت ن انني ا ار ننيتات يل ننيرج

تاما ات يووبيطات ايضرت تال ون اور يح ايماتععال تاواترادااات يلمتاد تايم دات اي زمال يم يرت ات اووا ميرتال
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تي ننن ننييرغت مننن ن منني ترد او ن ه ننين اوتضننيع اوممتننال وننازتد مننن تاننت ننذه ايم ازتنني ممنني تننؤ ر وننل ي ولننا
تاردات ايمتي ظننال ت ننذيت ننين ايموننا مر وننتدرس ا ننييت

م ننرتوي تتعننرر اووننا مير ولننا ماننيئح ننذه ايا ننييت

ان

اي ننييت اان ح وييمنني مباتتنني ييمون ال يل نراصتتن تايموننا مر اتممنني ننين يننتس مضننط ار ايننا اووننا مير ننا م ننين متنندد ,
تاممي اميمي اي ييت ي ملي ي

اتير اومر ايذ توادوا اطتت ار معي

ا اي تئال اودارتال ايمميو ال ي وا مير

المبحث الثالث

معوقات تكاليف االستثمار في محافظة االنبار
ميت اي دتد من اي تام اياا ادت ايا اتاتت دتر اووا مير تر و ا ييتبي تا لاي متدتد تغتر م ناو تمنن
اي تام تاوو يب مي تلاا
 -2عدم االستقرار االمني والسياسي :

غض ايمظر ون ايرؤتال تاي طط ايمتضتوال ي ميط مي دمراني ايتنرب نين امطن ق رمنيمح اونيدة اوومنير

عتة ت يولتال تاتعتق غيتياي اوويوتال تام يش ايتر ال اوصاايدتال ين ا تن امت اني امنت ار مم منال منن دتن انتا ر
اومن تاوواعرار ايوتيوا تاوااميوا  ,ت ذه اي نرتط ايضنرترتال يمانيح امط صنال اونيدة اوومنير ينت ان از صلتلنال

مو تي ايتتت  ,تايم لال مي ان ميت ا ار ط وضت

تن موترة اوما يش اوصاايد اياا انرا ط يونيدة اوومنير

مننن ااننال ت ننتن ايعنندرة ولننا اروننتخ اومننن مننن ااننال ا ننر ( ,ايم مننتر  6005 ,ا  )65ان اتوننتن ايتضننو
اوصاايد وتويود ولا ا بتض ايضغتط ايم ت تال اياا اتااي ايماامو تايغضب اي

ا ايماراا مماي تايذ

ت د و ب من او يب ارد ايتضو اومما  ,مي ان ايتضو اومما اياتد تاووناعرار ايوتيونا نت نرط مون ق
تاويوا يا اتو ايم ير ال ايتاو ال يلعطيع اي يص ايمتلا تاي ر ا تاووا مير

ا موترة اويدة ميط اوصاانيد

ايمتلا
تتنر (اي تند  6030 ,ا  ) 360ان اوونناعرار ايوتيونا تاوممنا ت نند اتند اياتامنب اوويوننتال نا ايعنرار
اي ننيص يووننا مير اذ ام نني ت وننيطال ي ننن تا ننيز ايمو ننا مر أروننمييي ننا تئ ننال ا ا ننر غت ننر مونناعرة تذي ننت ون
م ننيطر وننيرة اووننا مير وييتننال انندا تا ييتبنني مراب ننال ت ننذا ت مننا ان اي تئننال اوممننال ا طننا ايموننا مر اي عننال ننين
ايعتامتن اياا ات ت اووا مير تاووتاق اياا ت ملتن تاي وت

اظ دتن اغتتر ولا اومد ايطتت

 ,ت ييمو ال

ن

مون ا ممنني

يمتي ظننال اوم ننير يواعنند ان اوتضننيع اوممتننال و ازيننت غتننر مونناعرة ولننا ايننرغت مننن اتوننماي

تم س ولا اردد تر من ايموا مرتن ايا اووا مير ا ايمتي ظال  ,ولا اينرغت منن ن اياونات ت تايتنتا ز
تايا رت يت اياا اصرااي ايت تمال
اوويوا ا ا ت

مي تر ( و يس  6030 ,ا  ) 146ان ام دات اوواعرار اومما ت اي يم

راي اوومي من اتظت

رؤتس اومتا (اووا ميرات) ا ايم يط اوصاايد

 -6ودت تاتد ر يت ايارمتن ايانا اضنمن يلمونا مرتن تعنتصات اذا مني ا رضنت اينا اي طنر منن انراط اومني
اي م

اياا اباعد ي ايممطعال

 -1ادمتر اي ما اياتاتال ا ايمتي ظال و ب اوومي ايتر تال اياا صيمت اي صتات اوتا
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 -4م دوت اياض ت اي ترة ا اي راق تاياا ا لغ متت % 3778تايذ تموتب ولا ايمتي ظنال اذ ان اياضن ت
ت ط ايتال اوو ير تتبعد ي متزااي ا ايا تر ون ايمدرة ايمو تال يلونلو تاي ندميت مني تلغنا تظتبنال اي ملنال
ايمتلتال رداة يلادات تاود يرات تتا نو النت او نا وت نا اوون ير ان ت يت تنرة تمني تا لنق رم يمتنال
الت اي ر يت ا ام ؤ ا ييت

ايم يرتو اووا ميرتال تاور يح ايماتص ال تولتي ين اياض ت تؤد ايا ا ارانو

ايرغ ال ا اووا مير ا ايمتي ظال

 -5ا لن

ايمتي ظننال ننا مانني اومنندميج يوصااننيد اي ننييما تذيننت و ن ب اوزمننيت ايوتيوننتال توننل تيت ايمظننيت
(اي ننديتما  )6009,اذ ت ننتر ننذا ايمبا ننتت اي ننا ان ايو ننميح

ايوتيوننا اي ننذ ت امنند ايار ت ننز صاننتر ايم نند

يياغترات ايدتيتال يلت تميت تا لاي امظمال ذات ار تر متدتد

د ار نو ونمتات وناتااي ايت تمنال اما ي نيت

ادتدة ت ذيت رن ولتاي ان اب ر تبتال ايبتز يوما ي يت ممي تدوت ي اينا ابضنت ايوتيونيت ايانا ونا تد
ييبيئدة ايتاي ا ميط اوما ي يت

 -6اي ترتصراطتننال ا منني ان ايدتمعراطتننال اوننمح يلمنتاب اغتتننر ايعنتامتن مننن غتننر ضننرترة انندوتا يننذيت توننن صنتامتن
ادتدة د اي م ييبال ايمظيت ايعدتت ين ذا اياغتر ايماويرع يلعنتامتن ونتد
تتتيد مبت ار من وتيوال ايدتيال تاض ي
 -7ا ل ن

ايماامنو نا تيينال ارا نيت دائنت

عال ايمتاطن ت تماي (ايمادر ايوي ق)6009,

ايمظننيت ايماننر ا تونندت تاننتد وتيوننال تاضننتال ي ئامننين تاياوننات ت ايماننر تال ياننال تمنني تا لننق

امتت ايم رتويت اوونا ميرتال تتنث ان ايمونا مرتن تتااانتن ان ت ال نا اونا دات ايمظنيت ايمانر ا نا

ايتات ولا ايامتت اي زت يا غت اووا ميرات ايادتدة
 -8ايايمنب اإلا ارئنا تا لبنال تمندة إمانيز ايم نيم ت  :ان اإلانراطات تايبانرة ايزممتنال ايموناغرصال يامبتنذ نذه
اإلانراطات تا لبااني ونتاط النت ايانا ا نص مؤ نر ارونتس اي تنين ايعنيمتما ي نر ال ادتندة أت مؤ نر ااندار
اايزات اي ميط أت مؤ ر اياايرة و ر ايتدتد ادت أاينا م ني

ودتندة  ,تاار نز ايم ني

نا وع نيت ايمنرتر

ندد منن اإلانراطات ايممبانلال تمني تانيتب ذينت منن اياعندت م نر منن اانال ت تمتنال ,تمنن نت طنت ايبانرة
ايزممتال إلمايز اإلاراطات ,ت ا ض امتتين إيا ادما موات اي دمال ايمعدمال  .ذا يإلضي ال إيا إاراطات
إغ ق امومي تايم يط ت طنتات اانبتال اي نر يت ت نذيت إانراطات ايتانز ولنا ايضنميميت ايمعدمنال معي ن

ايتانت ولنا اوئامنين .ت نا نذا اياندد ,اوناطتو ايت تمنال اعلنتص وندد اإلانراطات نا ي نال ايمانيوت
ايم ير إيتاي ت ذيت ايبارة ايزممتال تايا لبال اي زمال إلمايز الت اإلاراطات دتن إاراط أتال اغتتنرات أت ا ندت ت
ولنا مونات ايا نرت يت تايعنتامتن ايم منت

اني

(ايمؤوونال اي ر تنال يضنمين اوونا مير  6030 ,ا ) 5

مي تنر (اي تونيت  ) 6033 ,ان وندت اووناعرار نا اوانراطات اودارتنال تاضنطرار ايمونا مر نا غتنيب
مباننتت (ايمي ننذة ايتاتنندة ) يل نندميت اي ياننال ييموننا مرتن ايننا اواا نني

اوايزات تايمتا عيت ممي تو ب اي تر من ايم تصيت
 -9ض

ننيدارات ما ننددة يلتاننت ولننا

ايارتتح اوو ما و راز ايمتي ظال ممطعال اذب ي وا ميرات تمؤوويت ايامتت اي يراتال

 -30اياردد ا اط تق مي ادر من ايا رت يت ايادتدة ايم ا ال ولنا اوونا مير تضن
اط تق تاوات وم ايعطيع اي يص

 -33ا ير تول تيت اي تيمال ا
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ا ننر اي تيمننال يمانني ا ا ن ار ط ايماننييح اوصااننيدتال يلنندت اوامننيدا ولننا ضنناي اي ن ض مننن اا ن اتوننتو
تامتتو ا يد اي ضيئو تاي دميت تام تط ايتر ال ايدتيتال يرؤتس اومتا ت نذيت اونرتو اما نير اياعمتنيت ايتدت نال تمني
تمانني  ,تابنناح ا ننيق ادتنندة امننيت ايماننييح اوصااننيدتال يلنندت تانند و انني يمتاااننال اي تننر مننن اياتنندتيت (وننرتر ,
 6008ا)615
ان ايامعن

ننا مانني اياعمتننيت تاوااننيوت ننا ننا اااننيه تاتنند مننن ايغننرب ايننا اي ننرق دتن ان تتازتنني امعن مننن

اي رق ايا ايغرب تذيت ي دت ايا ي ؤ ضند ايانر ترات ايعيدمنال ايتني منن اي نرق  ,بنا اوصاانيد اندوت اي تيمنال ي مبانيح
ايا

اووتاق تاروتخ ترتال اماعي ايولو تاي دميت ترؤتس اومتا من تايا ي ال ايدت  ,اد يظانتر اي نر يت

ما ننددة اياموننتال تايا ننا ت اوصااننيدتال اوصلتمتننال ييوننتق اوتر تننال ايم ننار ال  ,تظاننتر ايمؤووننيت ايمييتننال ايدتيتننال
يي مت ايدتيا تامدتق ايمعد ايدتيا تممظمال اياايرة اي ييمتال اياا تلت مت اابيصتال (ايغيت) ايانا ادت اينا اتانتت

اووا ميرات ا ايدت ايميمتال تاتطتماي ا ايدت ايرأومييتال اام ي يلم يطر ايمزوتمال ا ايدت ايميمتال
اثار العولمة :

يعد اا تت اي تيمال ظي رة تاص تال و امب يت مماي ا اي راق تتث ا الت صدرة اي نراق ولنا متااانال اي تيمنال

ي دت معدراي ولا متا نال اياطنترات ايونرت ال ون ب اوزمنيت ايانا تلنت ني ت ون ب اياند

ت اي يراتنال تاوصلتمتنال

ممي اد ايا اوا دات اي تيمال ييطرتعال اي يطئال ممي اد ايا ظاتر مايئااي ايول تال ولا اوصاانيد اينتطما تايانا
ين ياي ا ر يتس عط ولا اوونا مير تاممني ولنا اووامنيد ولنا اينتارد منن ايونلو تاي ندميت تاضن ي

ايمتلتال تمن او ير ايول تال يل تيمال مي تلا ا
3

زتننيدة تا ننت اين نتاردات مم نني ت ننؤد اي ننا ضن ن

ايانميويت

اوما ننيج ايمتل ننا ت ننؤد ذي ننت اي ننا اي ا ننز ننا من نتازتن

ايمد تويت تابيصت ايمدتتمتال اي يراتال
6

زتننيدة اي طييننال ماتاننال وغ ن ق ايماننيمو تاو نرتح اي ننيملتن ننا اوماننيج اياننميوا ايمتلننا  ,ات ماتاننال

1

زتننيدة ايطلننب ولننا اياا نرة ايننا اي لنندان او ننر ون ب ايدويتننال اوو متننال تتاننتد توننيئ اير ي تننال ننا

وت

ايتويئ ايا ملتاتال ايتدت ال مت اي مييال

اي لدان او ر
4

ام بننيض او ن ير اي ملننال ايمتلتننال ننا معي ن اي م ن ت اوام تننال ماتاننال ايطلننب ولننا اوونناتراد تماتاننال

5

اعلننتص دتر ايدتيننال ننا ايوتيوننال تاوو ن ت ماتاننال ي ا اننال تو ننيئ اوو ن ت تاياننرتتح يعننتت تاعييتنند

ياتممال ض اي م ت ايرئتوتال ولا اوتاق اي م ت
مواتردة
6

دت اياتتال اي عي تال تطمس ايم ييت ايدتمتال تايتضيرتال ماتاال ياو تر اوو ت ا ا يوال امميط ولت تال
تمبي تت د تلال روت اياعدت تايرصا

7

اياتممال اوصاا يدتال يلدت ايماعدمال ولا اوصاايد ايتطما تا لاي اي ي ياي من
ولنا اانندتر ايمنتاد اي نيت تاونناتراد ايوننلو ايمنال اياننمو  ,تمننن ن
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ايذ ابرضي ايدت ايماعدمنال  ,ات ونن طرتنق اغنراق ايونتق ونلو وييتنال ايانتدة ت رون ير ممي ونال منن
ايممح تايعرتض ايول تال اياا اعدماي ايدت ايماعدمال يلدتيال
 -36ايبو ننيد اودار تايم ننييا اي ننذ ت ان ن

ييت تم ننال ايمر زت ننال تاي ننت ازرات مم نني اد اي ننا ضن ن

ايمتلتننال يلمتي ظننال تونندت وننتطرااي ولننا مننمح ااننيزات اووننا مير توننت

ايمتيتر اواتي ا

مامننيت

ايت تم ننال

ننذه ايظنني ره مننن ن

أ– مباتت ايبويد اودار تايمييا ا
ايبو ننيد ظ نني رة امو ننيمتال ذات اتام ننب اصاا ننيدتال تاااميوت ننال توتيو ننتال تاب ننيتت تاما نني تدرا ننال اما ننير ي م ننن ماام ننو
و ر(د وطتال  6008 ,ا )603تتمظر يلبويد اودار يمي


اي دت ون اوواعيمال ايا ضد ي



اويطة اوا مي ايولطال اي يمال ياتعتق م يوب ياال وتاط يلبرد ات اياميوال اياا تماما ايتاي ذا ايبرد
اي يت وغراطات ات تتا ز اا لي تاار



ص ت ايمتظ



تمامنني ت ننن ننين يلبوننيد ا رتبننيت ا ال ن

نني ا

ا وملي طرتعال غتر روتال

ايمظ نرة اوصااننيدتال تايعيمتمتننال تايوتيوننتال تاوااميوتننال

تذيت ولا ايمتت اياييا ا
ب  -ايمباتت اوصاايد يلبويد
ر ط اوصاايدتتن ايبويد نييمردتد اينذ ت نتد ولنا ايمونابتد ,اذ ور نته يمني اونيطة اونا دات ايونلطال ياتعتنق م يونب
ياال ت ت مي ذ ب ي ا رت

اي مت ايدتيا

 ايمباتت ايعيمتماات امت ار

ون اويازات ييا رت يت تايعتامتن تاومظمال تايلتائح

 ايمباتت ايوتيوااتمار ايبويد ايوتيوا ايا مد

روتال ايتي ت تدراال اوا داده تمتاصبي من ايبويد تايبيودتن

 -ايمباتت اوااميواا

ت اماايت صتاود ايولتت اوااميوا ايما ير ولتاي من ص

ايماامو ياتعتق ممي و ياال

ج  -ا ي ايبويدا
 3اير ننتة ا ا ايتاننت ولننا امنتا ات ا ممنني و ا ننر معي ن امبتننذ ات ونندت امبتننذ ومن منني منني ت ننيي
اوات تايعتامتن ايمروتال ييدتيال
 6ايمتوت تال ا ت معاضي ي تات امبتذ اومني يانييح نرد ات اانال تمامنا ياني ايمتظن
ات ص تلال ات ممطعال

ايخ دتن ان ت تمت مواتعتن ياي ولا اوط ق

م ن تنزب ات ويئلنال

 1ايتاوننطال ا ت معاضنني ي تننات متي ننية ن ص ات اميوننال م تمننال غننض ايمظننر وننن اي بننيطة تدراننال اويا نزات
يات اي م
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اي دتن تاي تق اتت مومتيت م البال

تمن ا رز اتر ايماب مي تلاا ( وطتال  6008 ,ا ) 601-606
 -ا اتص اوراضا تاي عيرات من

صررات ادارتال ولتني  ,ار نذ ن
ا

اي طيتني تاياتئنيت ياونا دت تمني ند نا

ايمضير يت اي عيرتال تا تتن اي رتات
 -اويدة ادتتر امتا ايم تميت اوام تال يتويب ايموؤيتن تراي اوومي

 صرتض ايمايملنال ايانا اممتاني اي منتت ندتن ضنميميت ادتنال ي نير راني اوومني ذت اي صنال يانتيب ايونلطالتم ار ز ايمبتذ
 ومتوت وعتد م رتويت اي متال اياتاتال تابعيت ايو ح اوايتات اياا تات ايتات ولتاي ت ت ايمماب ات اوااير ييتظتبال اي يمال اياارب ايضرت ا تايامر ا -اواغ

ازتتر اوما ي يت ات راط ااتات ايمي تن ات ايامتت غتر

ايمماب اي يت ياتعتق م يوب وتيوتال م

ايم رتع يلتم ت اوما ي تال
يعد أد ايبويد تايعتامتن غتر ايب ييال ت يياييا ام بيض موات اووا مير إينا إضن ي
ا اوصاايد اي راصا ,أ صطنيع ايمنتارد ايط ت تنال ,م لمني أضن

ماندر ايند

امويونا

صطيونيت اوصاانيد ام نر  ,يانال النت ايانا ا امند

ولا اياايرة .تايتاصو أن راي امومي ايمتلتتن ا اي راق ت رتن مبس اإلت يط ايذ ت ر ي ايموا مرتن امايمب
اانيه نرص اوونا مير ايانا تنات إ ندار ي ,انت تنرتن نذه ايبنرص ,إو أمانت و توناطت تن اوونابيدة مماني .ت نا تعتعنال
اممر ,إمي و تتاد رق تن ايموا مرتن امايمب تايمتلتتن تمني تا لنق م نيت ات ,انت امت ني تنتدتن اوطمئمنين ولنا
اونا ميرااات ,تترتندتن اي ن تر رماني آممنال ,تمنو ذينت امنيت متنزه تامانو اني ايمونا مرتن ايمتلتنتن تو اانيح يلمونا مرتن

امايمب ,أو ت ا م ر اات يمتضيع ايدا لتال ايتييتال ي د ت تتاتيات ولا م لتميت ون ايونتق ,ت نا أمنتر صند و

تام ن ايموا مرتن امايمب من ايتات ولتاي .تيذيت تاي و ايموا مرتن امايمب ولتت ايموا مرتن ايمتلتتن يوا يره
مؤ ار تتتتًّي يمتوتال مميخ اووا مير تااايه اياممتال ايذ اا ي اي د ,إذا مني اونا ين راني امومني ايمتلتنتن ت ضنلتا
اإل عيط ولا أمتايات ا أمني ن أ نر  ,نييماتصو نا نذه ايتيينال أن تا نو ايمونا مرتن امايمنب مبنس ايون ت تت ا نرتن
ذيت مؤ ار ولا أن مميخ اووا مير ا اي راق يتس متااتي  .ت مي ا ايضميميت اياا اؤ ند يانت أن ايبيئندة ونا تن أ نر

من ايم يطر؟ تيذا إن ولتت ت رة راي امومي اي راصتتن ا طا مؤ ار ولا إم يمتيت اووا مير ا اي راق ,تمتوتال
مميخ اووا مير ,تأتيتتيت اإلا ح ييمو ال يلت تمال تيلعطيع اي يص ولا تد وتاط.
تصد ارح اي دتد من راي امومي ايذتن ملات ايموح ايذ صيت ي مر ز ايم رتويت ايدتيتال اي ياال أن ايعطيع
ايز ارونا تايانميوا نا اوصاانيد اي ارصنا تاند تر ماتانال وونامرار زتنيدة اينتاردات منن اي لندان ايمانيترة ,تايتاصنو أن
ضنات وتنظ ايمبيرصنال ايغرت نال ايمام لنال نا أن اي نراق ايم نرت
امردن اياا ا

اترامي ,م

متي ني ايغزتنرة تأرضني اي ان ال توناترد اي ضنر منن

اياتراط م ظت أراضتاي.

 -31متدتدتننال دتر ايعطننيع اي ننيص متننرت يلاممتننال اوصااننيدتال ت ننا اننت تر اي مييننال  ,تتننث اننت اوطننيط اينندتر
اي نرئتس يلعطننيع اي ننيت ممنني اد ايننا ا ننت

م

ايارمتت تمزع ايمل تال تايمايدرة ت ا ام

ايموننا مرتن مننن ايم ننيطر اياننا ااننتب م ننيرت ات اووننا ميرتال
م يطر ي وا مير اتاي ا
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ايم ننيطر ايم ننمتيال ييضننمين ا ت ننا ايم ننيطر غتننر اياايرتننال اياننا صنند اا ننرض يانني اووننا ميرات ننا اينندت
ايمضننتبال يانني ممنني صنند تلتننق نني اض ن ار ار اوننتمال  ,تاام ن م ظننت ننذه ايم ننيطر اننترة ااننر يت اعنندت ولتانني اينندت
ايمضننتبال يياننرمتت  ,مننزع ايمل تننال  ,وننن ص نتامتن اارائتننال اتننت ننتن ايموننا مر ت ننتن اتتت ن أروننمييي ات ايااننر

تنني

ترتال ات مم ي من اتتت اور يح تصد اا رض نذه اوونا ميرات اينا م نيطر ون ب اومع نيت ايوتيونتال ايدا لتنال
ات ايترتب ات ايبان ايدا لتال ات ايتانير اوصاانيد تا ند م ن

نذه اومنتر منن املنال اوون يب ايرئتونتال نا انرة

رؤتس اومتا ايتطمتال ايا اي لدان اياا ات ر اومين تاوواعرار تايا اتايت رأس ايمي اوام ا ون اوونا مير تاني
 ,تان منن ا ننت ايم نيطر اياننا تا نرض يانني اووننا مير نا اينندت ايميمتنال ننا اوانا ا (ايا ازئننر تا ننرتن  6009 ,ا
)73
اوال  :نزع الممكية :

اانندر ايدتيننال صنتامتن اوننمح ي ايمننب يياملننت ولننا ا ارضننتاي ننا مانني ا نناتو اووننا ميرات اوام تننال  ,تذيننت

عاد اتداث اغترات اصاايدتال توتيوتال ا لق وملتال اممتال اضمن ياني موناع

ا ضن تانت تر اير نيط ي ن اي

مني

تتق يلدتيال ذات ايوتيدة ا ايتصت ذااني ان اا نذ اانراطات منزع ايمل تنال دمنال يلمانلتال اي يمنال تصند ا نم اانراطات
مزع ايمل تال وعيرات ات ممال يت ويئدة و

يص ات تئيت اام تال ت ذا مي دوني اينا ان ااضنمن صنتامتن اوونا مير

ت ننذيت اوابيصننيت ايدتيتننال ضننميميت يلموننا مرتن ت ياننال اوايمننب مننمات نندت ااننيتز ايدتيننال ولننا تعاننت ننا ايمل تننال
تتاا ا تييال اضطرار ايدتيال ايا مزع ذه ايمل تال يماي اضمن يات ا تتضي ويدو
ثانيا  :التأميم :

ت ننر اياننيمتت يمنني معن ايمل تننال اي ياننال ايننا ايدتيننال يا ننيع اانراطات ا نرت تال موننامدة ايننا ايدونناتر وغنراض

ايممب ال اي يمال  ,تتماب ايارمتت ويدة ولا ايم رتويت اوصاايدتال يي متت ات ر يت ايانيمتن ات نر يت انميوتال

تمي تلتق اذه ايم رتويت تاي نر يت منن ممال نيت ميدتنال ات ممعنتوت  ,تصند ا نتن مل تنال نذه ايم نرتويت ايمؤممنال
ويئدة ايا متاطما ايدتيال مبواي ات ايا اايمب
ض اي ايب ان ص اررات ايارمتت ا د ص اررات وتيدتال تتلاعا ايانرمتت منو منزع ايمل تنال نا ان

تتر

مني تاضنمن منزع

ايمل تال او ان ميت ض او ا يت تمامي مماي ا
 -3ان مزع ايمل تال ويدة مي توامد ايا ص اررات ادارتال ا تتن ايارمتت توامد ايا مص دواتر
 -6مزع ايمل تال ويدة مي توامد ايا ا دا

اااميوتال ا تتن ايارمتت توامد ايا او يب اصاايدتال

 -1مزع ايمل تال ويدة مي تماب ولا مل تال

اتال  ,امي ايايمتت تماب ولا م يرتو ات ر يت مامال

ثالثا  :المصادرة :

تعانند ييماننيدرة ا اوا نراطات اياننا اا ننذ ي ايوننلطال اي يمننال ننا ايدتيننال عانند اووننات ط ولننا اومنتا ايمملت ننال
وتد او

يص دتن معي

تص نند ا ننتن ايما ننيدرة و ننيرة و ننن اان نراطات ادارت ننال اا ننذ ي ايو ننلطال دتن ايرا ننتع اين نا ايعض ننيط وغن نراض اا ل ننق

ييماننلتال اي يمننال ماننيدرة ايمنتاد ايغذائتننال تاودتتننال ايبيونندة تماننيدرة ايمنتاد ايمار ننال  ,تصنند ا ننتن ايماننيدرة و ننيرة
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ون ااراطات ا متلتال ي عت ال اميئتال تو ا د ايمايدرة ط ار ولا اووا مير اذا اا ذت ميطا ولا م ييبال صيمتمتال ,
تدتن امتتز تن ايمتاطن ايذ تتم اموتال ايدتيال تاوام نا  ,او اماني ا ند طن ار ولنا اوونا مير اذا ط عنت

ن

و تائا
ار ي ا صتتد اتتت اي ملال
تعانند انني ايعنتامتن تايننمظت تايا لتمننيت اياننا اضن اي ننض اينندت تاياننا مننن ننرماي اعتتنند تر ننال ننرتج ات د ننت

رؤتس اومن نتا اوام ت ننال اي ننا اي ل نند تامم ننو ا نندات اي مل ننال اوام ت ننال تايا يمن ن
ايموا مرتن من ان ا رصن

تا نني نندتن اذن ايدتي ننال تت

نذه اوانراطات تر نال رؤتس امنتايات منن تاينا دا ن اي لند ايمضنت

ننا

تمنن نت ورصلنال

وملانت  ,تصند ابننرض ولنتات ايدتينال ايمضننتبال اون ير اتتتن ايننا اي ملنال ايمتلتنال اون ب يانت اي ونيئر  ,تمننر ان
م

ذا اي طر ت د من او طير غتر اياايرتال اياا ازتد من ا ييت

اووا مير

المبحث الرابع

تأثير الوضع األمني عمى تكاليف االستثمار
إن وملتال اووا مير ا متي ظال اوم ير ااطلب اتا ر ا ييت

مم بضال ي ا ا م ولا اواعطيب ايموا مرتن

تتث ت ما ام تر ص ارره ولا مد اتعتعي وولا ويئد مم ن من اووا مير
ايانند

ان امبتننذ م ننرتع م ننتن تباننرض تضننو مامتوننال مننن ايتوننيئ اوموننيمتال تايميدتننال ننا تونناطتو ايتاننت ايننا

 ,ييتوننيئ ايميدتننال ام ن ايمبعننيت اياننا ااامننو اتننت ومنتان اووننا مير تاووننا مير ننت ايننذ تمبننذ ن

ا نرة

زممتال متددة ييمعيرمال مو ايمبعيت ايتييتال تاي تائد ايمواع لتال ايمماظرة ا ا ر اوويس ا اياعتنتت اوصاانيد يلم نرتع
ان ط ت ننال اووننا مير ا ال ن

توننب ن ممننتذج مننن ايم ننيرتو مننيط ومننيرة ات اصيمننال و ن ال تدتدتننال ينني اننيئص

م البننال انندا وننن اووننا ميرات ايم ااننال يم ننرتع ا لتمننا م ن

 6004ا )88

 ,تتننث ي ن مننمات اننيئص م تمننال (ايمتوننت ,

ان د ننت ايموننا مر ايننا ايمتي ظننال و نند ينني مننن د اروننال ايانندت اوصااننيدتال يم ننرتوي تا ننر ايانندت

رمانني

ااداة اتلتلت ننال اتا ننت ول ننا اتا ننتيت تاعت نندات ياو ننيود ما ننذ ايعن نرار وم نندمي تع ننررتن تم نني اذا ننين اي من ن ما نند
اصااننيدتي  ,تان اوونناغ

اوم ن يلم نتارد ايمننيدرة تونندت اايتاانني ننا ن ايظننرت

ت تننين لبننال ايم ننرتع اووننا مير

اا ن مننن د اروننال ايانندت ت تعننال متننال تاصااننيدتال ت ننت ولتانني ايموننا مر ننا اا ننيذ ص ن ارره اووننا مير  ,تاذا يمننت
دراويت ايادت ا ا ر اير تزة اوتيا ا ض ايم يرتو ين ممااتال ادارة ايم نيرتو ا ا نر د ارونيت اياندت م نرتع

مو نناع ي نني دترة تت ننية تاض ننتال تؤو ننس ولتا نني يمن نتااح ا ط ننا يا ننيتب ايعن نرار ات ننن تو ننا مر تما ننا ت ننتد راس ايم نني
تايمننردتدات اياننا تتععانني ضننمن ممظننير زممننا ننت اي مننر ايمنني و يلم ننرتع  ,يننذا تننددت ايض نتا ط اي ياننال اروننتس
ايم ننيرتو اووننا ميرتال ضننمن ايمننيدة ( )39ايبع نرة اي يمتننال مننن صننيمتن اووننا مير رصننت ( )31يوننمال ( 6006اوننداد د اروننال
ادت اصاايدتال ت متال ) يلم يرتو ايمراد اووا مير تاي (ما ب 6033,ا  )605ت يواا ا
ا -د

ايدراوالا

 -3اتلت ايم رتع اواميدا ولا ايمؤ رات اوويوتال اياا اوامد ولتاي دراويت ايادت اوصاايدتال تايبمتال
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 -6تين ويئدتال رأس ايمي ايموا مر و ر اياتلت ايزمما يلم رتع
 -1اوامننيد اياتلت ن ايمننييا يلم ننرتع ي تننين ر تتانني غننض ايمظننر وننن ويئدتننال ايممنني و او ننر ننا اوصااننيد
ايعتما
 -4اواميد اي ملال ايمتلتال ا ايتوي يت
 -5تين ا ر اوتضيع اوممتال ولا ايا ييت

اي لتال يلم رتع

ب  -اياتلت ايمييا ت اوصاايد يلم رتع ا
 -3اياتلت ايميياا
ان اياتلت ايمييا تاد
ايملعننية ولننا وياعنني مننن ن

ايا ايت ت ولا صدرة ايم رتع ايمم رة اياايرتال ولا متااانال اويا ازمنيت ايمييتنال
معيرمننال ا ييتبنني مننو وتائننده روننا دات اون ير ايوننتق ياتدتنند ا ايم ننرتويت ا ننر

ر تتال من تااال مظر ايمم رة ات ايموا مر
 -6اياتلت اوصاايد ا
تاند

اياتلتن اوصاانيد اينا معيرمنال ا نييت

ايم ننرتع منو اي تائند رونا دات ممظتمنال اون ير اوننما

اون ن ير ايظن ن ياتدت نند ا ايم ننيرتو او ننر ر تت ننال م ننن تاا ننال مظ ننر اوصاا ننيد ايع ننتما تتما ننر مبا ننتت اي ننر ح

اوصاايد ايا صتيس ار تر ايم رتع تدتره ا اتعتق ايمراما اوويوتال ي صاايد ايعتما
 -1م دأ اي ات تايعتمال ايزممتال يلمعتد ا

ا م يتتر اير تتال اياايرتال تل ب م دأ اي ات دت ار اويوتي ا اياتلت ت تت ذينت ا ازينال وندت اياانيمس
ايمي ننع وننن ايا ننيتن ايزممننا يلانند عيت اذ و ت ع ن ان اوننيت
ومتات تو ان اويت

تن ملتتن دتمير

ننتن دتمننير اي لبننال ياننذا ايتننتت تدتمننير اي لبننال نند ونندة

يئد تاتعنق نذا اي نيت ت نتن ملتنتن دتمنير تاتعنق نا اي نيت ايعنيدت يي تائند

اياا ااتعق تييتي تم ن اويدة اتظتباي ييم ندوت ايونيئدة يلنر ح ت ييانييا ونااتت
ا ر  ,تاي ات ت اتتت م ييغ ايمواع

نا ايونمتات ايمع لنال اينا م نييغ

ايا مي ت ي ئاي ا ايتصت ايتيضر

ج  -م يتتر اياعتتت تاوا داماي يعتيس اير تتال اياايرتال يلم رتع وتمال ايدراوالا
 -3اي ا ايعتمال ايتييتال ا N.P.V
اتوننب ايعتمننال ايتييتننال ي تائنند تا ننييت

ايم ننرتع روننا دات و ن ر اننت م ننتن ت ننس ا ننييت

اي دتلال يرأس ايمي ايموا مر ,تتتوب ت ق اياتغال اياييتالا

ايبراننال

اي ا ايعتمال ايتييتال = ايعتمال ايتييتال يلاد عيت ايمعدتال – ايعتمال ايتييتال يلمعدتال ايموا مرة
يلم رتع

ايماتيدة من ايم رتع

تان م يم ايعتمال ايتييتال تات اوا راااي من

ا ايم رتع
اياتغال اواتال ا
1
= N.P.V
(1+r)n
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 = rو ر اي ات  /و ر ايبيئدة  /م د ايبيئدة
 =nودد م تن من ايبارات
 -6مو ال ايممي و ايتييتال ايا ايا ييت

ايتييتال ا Benefist \ Cost Ratio

ا صومال ايعتمال ايتييتال يل تائد ولا ايعتمال ايتييتال يلا ييت

ت و ر انت م نتن ت تونب ايانتغال اياييتنال

ا
ايعتمال ايتييتال يل تائد
مو ال ايممي و ايتييتال ايا ايا ييت

ايتييتال =

ايعتمال ايتييتال يلا ييت

 -1م د اي يئد ايمتيو ا ا )Internal Rate of Return (Irr
ا امنند ننذه ايطرتعننال ولننا ر ننط ر تتننال ايم ننرتع ن مننن تاننت اوم نتا ايموننا مرة تايمنندة اي زمننال ي وننا مير تتننات
اتاويب م د اي يئد ايمتيو ا ط عي يل طتات اياييتال ا

أ -تويب م د اي ا اير ح ايومت يلم رتع

ب -تويب ماتوط ايا لبال اووا ميرتال يلم رتع تاياا تات توي اي من

تات ايا لبال ايب لتال ا داتال تمايتال

اي مر اوماياا تصومال ايمامتع ولا ()6
ت -تويب م د اي يئد ايمتيو ا
ماتوط اي ا اير ح ايومت
م د اي يئد ايمتيو ا =
ماتوط ايا لبال اووا ميرتال
 -4ارة اووارداد ا Pay-Back Period
ن ننت ايبا ن نرة ايزممتن ننال اي زمن ننال وون ننارداد اومبن ننيق اوون ننا مير يي يم ن ن

تيتون ننيب ا ن نرة اوون ننارداد اعون ننت

اووا ميرات ولا اي يئد ايومت اي لا ايذ تا تن من ايبرق تن اي تائد تايمبعيت ايا غتلتال ا ا
م لغ اووا مير اي زت يلم رتع
ارة اووارداد =
اياد ق ايمعد ايومت يلم رتع
 -5م د اي يئد ايدا لا ا Irr

نت ون ر اي انت اينذ تا ن اني ا ايعتمنال ايتييتننال مونيتتي اينا ايانبر ت لمني زاد ون ر اي انت صن

اي ا ايعتمال ايتييتال توتاويب م د اي يئد ايندا لا م انير ون ر اي انت اينذ تا ن اني ا ايعتمنال ايتييتنال
مويت يلابر
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 -6اتلت ايتويوتال ا
ننا اياتلت ن اوصااننيد تايمننييا يلم ننيرتو ايمعارتننال تبض ن اا نراط ا ا ننيرات ي تننين منند اننر تر اير تتننال
اوصاايدتال تايمييتال يلم رتع ماتاال يتدتث ض اياغترات او اراضتال ولا وميار اي لبال ات اي تائند ات انرة ايامبتنذ
تذي ننت يم ر ن نال م نند ا ننر تر ايم ننرتع و ننل ي ات اتاي نني ننا تيي ننال ت نندتث م ن ن ال ننت اياغتن نرات او ا ارض ننتال ان ا ا ننير
ايتويوتال توا دت يم يياال تيوت ودت اياي د وتاط نين ذينت نا ماني اي تائند ات ايا نييت

اياد عيت ايمعدتال يلم رتع ا

ايانا اند

م ما ا ر ان اويدة اتلت ايم رتع يم ر ال ميذا تتدث اتت ذه ايظنرت

ننت منني توننما اتلت ن ايتويوننتال ت

اننال ايطرتعننال ننت ان تننات ا اتننير ايبع نرات اوويوننتال اياننا انند

نا تونيب
ايادتندة

ننا ايانند عي ت

ايمعدتننال تاياننا ت اعنند رمانني ورضننال ي نندت ايار نند و ن ب ونندت تضننتح ايرؤتنني ايمونناع لتال ياطننتر او ن ير ي تتاننر اوننيدة
اتاويب اياد عيت تاوا راج صتمال ايم تير ايم امد ياعتتت ايم رتع م

اي ا ايعتمال ايتييتنال ات م ند اي يئند ايندا لا

عاد ايا ر ولا ميذا وتؤت ايتي ايمر ز ايمييا تاوصاايد يلم رتع اتت ظ اياغتر ايمبارض تصند تمانر

او ا ير تاا ايا م ر ال مد ار تر ايم رتع ا تيينال امتن ار
ا ا نيرات تويونتال ودتندة يم الن

انرة ايامبتنذ ومني نت م طنط ياني ت نذا تم نن اانراط

اي مياننر ايانا انؤ ر ولنا ايم نرتع ت عنني موا نيرات اي بنيطة اوصاانيدتال تم ننرض

ادمننيه تييننال يد اروننال ايانندت اوصااننيدتال وم ننيط منندق وننتيتا تتضننح تاننت ايا ننييت

ايمطلت ننال ي وننا مير مي ننا

ايادتيتن ()6 ( ) 3

اوداد تيميت اياتلت ايمييا يلم رتع ا
يغرض اياتلت ايمييا و د من اوداد اي تيميت اياييتال ا
 -3ايا ييت

اووا ميرتال يلم رتع

 -6ايا ييت

ايا غتلتال

 -1اوترادات
اتو  -ايا ييت
ايا ييت

اووا ميرتال يلم رتع ا

اووا ميرتال يلم رتع ا مامتع اوومي اياا من ايمبارض ان تات ام يط ايم نرتع منن

ياني تايانا

اظار ا ايادت اياييا ا
ادت رصت ( )3ايا ييت
ت
3

ايابيات
اوومي ايمدمتال

اووا ميرتال يلم رتع

ايم لغ
1997000000

6

اوومي اياتتال

391000000

1

اوومي اي ار يئتال

3000000000

ايمامتع اي لا

5390000000

يمتنني  -ايا ننييت

ايم رتع ت ا ا

ايم تظيت

ايا ننغتلتال اننا اا ننتن مننن اننتيمال تاتيتنند ار ننيط ترتااننب ايمننتظبتن تماننيرت
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ادت رصت ( )6ايا ييت
ت
3

ايابيات
اتيمال ومتتال

ايا غتلتال يلم رتع

ايم لغ
66400000

6

اتيتد ار يط

60000000

1

رتااب ايمتظبتن

70000000

4

ا ر

مايرت

السنة5112/م

ايم تظيت

30000000

ايمامتع اي لا

606400000

يي ي ا-ايتارد ايومت يلم رتع تتا تن من ايمايدر اواتي
 -3ايع تا -متص

 70وتيرة

 -6طي ق ارضا تا تن من ا-
مت ت ترة ودد  5مزدتاال
مط ت تر و ال  65متزط يت
-----------------

ايتدائ

 -6موال طتا ق تا تن
ااوو  4ا

طي ق من  35غر ال

يص

ت 4اامتال
 -4تدائق تموطتيت ميئتال
ادت رصت (  ) 1اي ا اوترادات ايومتتال يلم رتع
ت
3
6

ايتتما
15000

ايبعرة
ايع ت( راج توو  70وتيرة) ×500دتمير تتمتي

اي ار
3000000

ايومت
36000000

طي ق ارضا تا تن منا-
مت ت ترة ودد 5
مت ت اغترة ودد 4
مط ت تر تاوو  65ط لال

50000
50000

تدائق تموطتيت ميئتال

500000
600000
3500000
3500000

6000000
6400000
38000000
38000000
56400000

ايمامتع
مو ننال طتا ننق تا ننتن ن ن ط نني ق م ننن  35غر ننال ااو ننو 4

1
ا

يص

350000
300000

ت 4اامتال

ايمامتع يطي ق تاتد
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ايمامتع  5طتا ق
ايمامتع اي لا ي ترادات

506400000

4

ان ن ننتيمال ون ن ننمتتال من ن ننو اتيتن ن نند اي ار ن ن ننيط ترتاان ن ننب من ن ننتظبتن

606400000

5

اي ا ايتارد ايومت

تمايرت

ا ر

100000000

اط تق م يتتر اياعتتت ولا ايمايئح يلم رتع اووا مير ا
 -3ارة اووارداد ا
5390000000
=  3771ومال

ارة اووارداد =

100000000
تاضننح ان ايم ننرتع مننن ايمم ننن ان تونندد مبونني ننا انرة  37 .وننمال ننا ظن ايظننرت

ايط ت تننال ي ننن ننذا

ايم تننير اننت اط تعننال غننض ايمظننر وننن ايعتمننال ايزممتننال يلمعننتد ت يياننييا ننين ايعتمننال ايتييتننال يلمعدتننال ايتعتعتننال ونناظار ننا
ايومتات اي تعال عتمنال اصن ممني اظارااني انرة اوونارداد ي نن ينت اونا دممي نا نذه ايتيينال ايعتمنال ايتييتنال ا مر نذ
مظر اووا ير ايعتمال ايزممتال يلمعتد ين ارة اووارداد وا تن ا ذه ايتييال ا

ييمو ال يلاد ق ايمعد يلم رتع ت يوا دات و ر اي ات ايم امد ت ت  %6من ايادت رصت ( )1وت تن ا
4765600000
=  94536000دتمير
ومر ايم رتع

50
5390000000
=  5479ومال

ارة اووارداد =

94536000
تاضح ان ارة اووارداد ا ا ر من ومر ايم رتع ت ذا ت ما ان ايم رتع تتعق ويرة ت يياييا ين

ايموا مر و توامر ا ذا ايم رتع
 -6م د اي يئد ايمتيو ا ا

 + 5390000000ابر
=  6595000000دتمير

ماتوط ايا لبال ايومت =
6
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ماتوط اي ا اير ح اووا مير = 100000000

100000000
= % 33756

م د اي يئد ايمتيو ا =
6595000000

تي ن يت اوامدمي ايعتمال ايزممتال يلمعتد ت يوا دات اي ا ايعتمال ايتييتال و ر ات  %6ين م د اي يئد ايمتيو ا
وت تن ا
94536000
= % 1764
6595000000
تاضح ان م د اي يئد ايمتيو ا صد ام بض من  % 1764 - % 33756ت ذا و ت او ولا اووا مير
 -1اي ا ايعتمال ايتييتال ا
ت تن اي ا ايعتمال ايتييتال اياد عيت ايمعدتال ايتييتال يبارة ومر ايم رتع تاي ييغال  50ومال تتث ات اوا دات م د

اننت  %6ت ننت منني م امنند مننن ص ن ايم ااننتن ننا اي ننر ال منني ان ننذه ايطرتعننال ار ننذ مظننر اووا ننير ايعتمننال

ايزممتال يلمعتد تا تن ايمامتع مي تلا ا
ادت رصت (  ) 4ايعتمال ايتييتال يلاد عيت ايمعدتال ايدا لال
ايومال

اياد عيت ايمعدتال ايدا لال

م يم ايعتمال ايتييتال

ايعتمال ايتييتال

3
6
1
4
5

100000000
100000000
100000000
100000000
100000000

%6
07941
07890
07840
07796
07747

686900000
667000000
656000000
617600000
664300000

50

100000000
ايمامتع

07054
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اي ا ايعتمال ايتييتال يلم رتع = )464400000 ( = 5390000000 – 4765600000
ايمياح او ه ان ايم رتع صد تعق ويرة ت ذا ت ما ان ايم رتع غتر ماد ت يياييا ين

تتاضح من

ايموا مر و تا ذ صرار يووا مير ا اوم ير و ب ارابيع ايا ييت
 -4مو ال ايممي و ايتييتال ايا ايا ييت

ايميااال ون ار تر ايتضو اومما

ايتييتال ا
ومره اي ييغ  50ومال ااضح امي ا

توب ذا ايم تير ت تويب اترادات ايم رتع ايم اتمال ولا ا ييتبي
4765600000
= % 0793
=
5390000000
دتمير توا مر تتعق ويرة معدار  0709دتمير ت ذا مؤ ر ول ا ي وا مير ا ذا ايم رتع
ا امي
 -5م د اي يئد ايدا لا ا

ووا راج م د اي يئد ايدا لا مبارض م دوت يئدة تاوا راج ايعتمال ايتييتال ياي تمعيرمااي مو م لغ اووا مير
ايا ان ما ايا رصمتن مااييتن اتد مي وييب تاو ر متاب ت يواا ا
ادت رصت (  ) 5ايعتمال ايتييتال ي ترادات ايمويتتال يلا ييت
ايومال

اياد عيت ايلمعدتال ايدا لال

م يم اي ات

ايعتمال ايتييتال

3
6
1
4
5

100000000
100000000
100000000
100000000
100000000

% 5745
07948
07899
07856
07808
07766

684400000
669700000
655600000
646400000
669800000

50

100000000
ايمامننتع

07070
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تاضننح مننن ايانندت او ن ه امنني ومنند م نند اي اننت  % 5745و تتعننق ايم ننرتع و ر ننح تو وننيرة امنني اذا ص ن
م نند اي اننت ننين ايم ننرتع مننن ايمم ننن ان تتعننق ار ننيح ي ننن منني ان م نند اي اننت ايم امنند ننت  % 6اومننر
ايذ دوي ايموا مر ايا ر ض ايم رتع و ب ودت اواتبيط ايم رتع ايا اتعتق اور يح ايمراتة
 -6اتلت ايتويوتال ا

يعد ات اوا دات ايموب ايوي عال غض ايمظر ون ا ييت

تاعدر ذه ايا ييت

ارمتن ايم رتع ت ا و يرة ون رتااب يلتراس اوممتتن

م لغ  40000000دتمير ومتتي ا ان اي ا ايتارد ايونمت ونت تن  660000000دتمنير

ت ذا ت ما ان ايم رتع وتتعق ويرة اتضي

المبحث الخامس

االجراءات والوسائل الصالح النظام وتييئة البيئة االمنة والجاذبة لالستثمار
يغننرض اتعتننق اوانراطات تايتوننيئ وونناعطيب ايموننا مرتن و نند مننن تضننو اي طننط تاي نرامح تايتلننت ي تبتننال اي من
ولا ذه ايتويئ ت ا ا

 -3اتعتق تييال اوواعرار ايوتيوا تاومما  ,ان اتعتق اوواعرار ايوتيوا تاومما تيض ار تمواع

و

لند

تتعق ايبتز عال ايموا مرتن تان مميخ اووا مير ييمو ال و دتيال تا لق موات اواعرار ايمظيت ايوتيوا
تاوصاايد تايا رت يت تايعتامتن ايمي ذة  ,ون ايموا مر ينن تانيز
تذيننت و ن م ننيطر وننيرة اووننا مير وييتننال انندا تا ال ن

أرونمييي نا تئنال ا ا نر غتنر موناعرة

وننن ايمعننيتوت تايااننيرة ننا اينندت اياننا تانني

تننرتب تتضننو اممننا وننع تتننث امانني ا م ن اتننت ن ير (اد ن اينندت اياننا اوننمو تانني اننتت ايرتا ننو
تغيدر نني ت ننتن او ننمو نندتر ايم نندا و ) ت لم ننال رتا ننو ا م ننا او ننيدة اووم ننير تاي م ننيط ان اوو ننا مير ت ننر ض
ايمايز ال  ,تاذا اراد ايمايز ال رو ير ايايمتن ت ل

ايتميتال وت

التق ني ونيرة نا اور نيح تتند ي ن

ر منني ت ننتن يم ن ايم ننرتع ننا طننر يننذا ننين اوونناعرار اوممننا تايوتيو ننا ر ننن ماننت مننن ار ننين اي متننال
اووا ميرتال يلدتيال ويمال تيمتي ظال اوم ير تممي اي اومن (ايتدت ا  6033 ,ا )69

 -6م ننيدرة اودارة اي لتنني ننا ايمتي ظننال ت يياموننتق مننو ايت تمننال ايمر زتننال ولننا اعنندتت اي ننتن اوممننا يلموننا مر
تممال ياي تذيت انت تر ااانزة تميتنال يلمم نيت تم نيطيااي تاتبتنز نر يت ايانرمتن ولنا ناح نرتع ياني نا
اوم ير وماي اباعنر اينا م ن

نذه اي نر يت  ,مني نتن (اي لتبنال  6033 ,ا  )33ضنرترة مضنيوبال ايونلطال

ايا رت تال تايامبتذتال ت تئنال اونا مير اوم نير ياونراع نا انرمتن ماطل نيت ا ناتو م نال منن اانتيب رؤتس

اومتا تايمعيتيتن تايااير من ا ميط اوم ير ياروتس ماير تمؤوويت مييتال ي نا اضنطلو ندتر ايامتتن
ايمييا ايمطلتب ي ي ال ايم يرتو اياممتتال تايم يطيت اووا ميرتال ا اوم ير تاومبايح ايا اي ييت
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 -1توا ت ات اووا مير ا ان ا تن صتيدة ايمتي ظال راوتال اووا مير صد اواتو ت مبني تت اوونا مير تا متاني
تايماننيئح ايمات ننية ممنني تان ا من

عميوننال ولننا ا زتننز اووننا مير ينندتاي تيننتس ن يرات ار ننو تصنتامتن اانندر

تصميوننال ايموننؤتيتن ت ننيدر تننر مننمات وت ن تن ننا ايموننا مر ت ننا انندت اووننا مير ت ياننال اينندت اياننا
يمننت اا ننو ايمظننيت او ننا ار ا تتننث ان م يرضنناات ي وننا مير ااعننيطو مننو ارضننتال اووننا مير ايننذ اويونني
اصاايد ايوتق ت ذا و ت ما ان ذا ايمباتت مطلنق تتنث ان ايانتن اون ا نر دتينال اونا ميرتال نا اي نييت
رصت ذه ايعيودة ايمذ ترة يا يواي مظيت اصاايد

ا ( ايعطيع اي يت  ,صطنيع م نالط  ,صطنيع نيص

) ت ننذيت ماننر اي ر تننال ماتننت ننا الننب اووننا مير ت مننيط صيونندة ادتنندة لتننال تيننتس ن يرات  ,ت ننذيت
تااب اودارة اي لتي ان ا ع

ايماامنو ولنا اوونا مير ت تائنده تاتانرات ايمونا مر تت طنا ا متاني نا امتنو

ااايواي تمراا ياي ايا تتن مغيدراي يل لد ت ت معامو ادت اوونا مير نا نذه اي لند منو اونا داد اودارة

اي لتي يادار

ايا رت يت تايعتامتن اياا ا زز اووا مير (ايتدت ا  6033 ,ا)69

 -4اتوتن ايمميخ اووا مير ت لق رص وم اواطتو اذب اووا مير
 -5اير ن ايعيمتما ت مي ماتدث ون متانو ت
اماي ايعيودة اياا وت

نيه ايمونا مر ت نت اي متنال ايعيمتمتنال يلدتينال راوتنال اوونا مير تتنث

ا ما ولتاني و صنيت ايمونا مر منو ايدتينال راوتنال اوونا مير تايانا متا اني ونتتما

امتاينني تار يتنني تيض ن ار تمونناع

تياننذا ايننر ن ا ن ي م البننال ولننا و ن ت ايم نني اانندار صننيمتن اووننا مير

ايمتتد يلدتيال تايذ تر ز ولا ايمويتاة نتن ايمونا مر اينتطما تاوام نا نا املنت ايم نيرتو ت نا ايتعنتق

تاويا ازمنيت  ,اوبننيطات ضنرت تال ت مر تنال يبانرات م عتيننال  ,وناتيال اتتتن اومنتا تاور نيح  ,ترتننال اون تر
ايممنناح  ,ايتميتننال مننن ايممي وننال غتننر ايم ننرتوال  ,ونناتيال اد نني اووت تم ننيئن اوماننيج تضننميميت اعنندماي
ايدتيال يلموا مر  ,ودت ايمايدرة يلم نرتع  ,وندت تانز ايم نرتع متانب صنرار ت نت صضنيئا  ,وندت انرمتت

ايم رتع تت ا ر يت ايمص ايا رت ا من ا ت اي رتط تت منا اني ايمانتص تايا نرت يت ايعيمتمتنال ايانا
ص

اي ايموا مر تام عد اي عد تمي ت تن ايدتيال متا اي تاب ان ا عا ويرتال ايمب ت ولا وعند اوونا مير

تيلدتيال تق ا ا رتو ايعتامتن ولا ارضاي رط ان و امس ايتعتق ايم او ال يلموا مر نا ظن ايعنتامتن
ايوي عال (ايتدت ا  6033 ,ا)69

 - 6متاااال اي تيمال ا اان تت اي تيمنال ظني رة تاص تنال و امب نيت مماني  ,تولتمني ان ما يمن م اني نا ن مايوااني
تاطر نني تاووننابيدة مننن اتاي تياانني تاامننب وننل تيااي  ,ت مننيت ونندة ام نتاع مننن اياننداوتيت ت ننا ن ماننيوت اي تيمننال
ييوتيوننال تاي عي ننال تاي عيئنند ايدتمتننال  ,اننا اتاننيج يلمتاااننال منني تاننب ولتمنني متا ننال اياط نترات ايماوننيروال ننا اينندت
ايماطترة تايامتد اميت ايممي وال اي روال ت ذا ت امد ولا
3

ال وميار ا ا (ورتر  6008 ,ا)617

اونناعرار ايتضننو اوصااننيد تايمننييا ننا ايدتيننال منني تم ننن ايمؤووننيت تايم ننيرتو مننن ايا طننتط ايوننلتت

يمتاااال ايادميت اي يراتال اياا ابرضاي ايممي وال اي روال د ازايال ايعتتد اودارتال تاي مر تال
6

زتيدة اروال اياعمتال اياا اوا م

1

تاتد مظيت مار ا ولتت صيدر ولا اواعطيب ايمد رات ايعتمتال تاذب اد عيت رأس ايمي اوام ا

منني ان ولننا ايدتيننال ان ا نند مبونناي

تاا تن مد

ااي ممي تلاا

ا ي ال ايم يرتو مي تم ن من اتوتن اياتدة تموات اوو ير

طننال اغطننا ن ايممننيتا اياننا اتاننن انني مبونناي مننن وننل تيت اي تيمننال
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أ -اتعتننق ايممننت اوصااننيد ايمونناق تاي تنند وننن ايممننتذج اوونناا ا ايغر ننا تاياتننرر مننن اورااننين تايا تننال
ايوتيونتال  ,تاووامنيد ولنا وتيوننيت تاانراطات اصاانيدتال صنيدرة ولننا اب تن ايعطيونيت اي يانال تايت تمتننال
ا متاااال ايممي وال ايعيدمال من اي يرج
ب -اوراعننيط ننييااتد اي لمتننال تاي ت تننال ت مننيط ايعنندرات ايممي وننال ي صااننيد تمعن اياعمتنني ت ايتدت ننال تاتظتبانني ننا
اي ملتيت اوماياتال تاعدتت اي دميت

ت -ايااند يلم ننيطر اوااميوتنال تاي ننيدات ايضننيرة ونن طرتننق ا منا طننال اااميوتننال يمتير نال ايبعننر تايمننرض
تاي ايت تايتض ولا ايم يرت
ث -اتوتننال ايماامننو تايمؤووننيت م ططننيت ت نرامح تايتننيت اي تيمننال تمنني تم ننن ان تمنناح ومانني مننن ا ننير تتضننو
ايااترات تاويتيت يمتاااال ا طير ي تا ير ي ايول تال

 - 7م ييانال ايبونيد اودار تايمننييا ا ان ايبونيد نا اي نراق صند لنغ اولننا مراتلني تان انذتر ننذا ايبونيد ام ننو
من ايولطيت اي لتي ا ذا اي لند تينت اوناطتو م يانب ايمبناش اي نيت ت تئنال ايم از نال تو ايعضنيط اي ارصنا ايتند منن
ايم ن لال ,اذن و نند مننن م يياننال اذرتننال تاا نراطات ويالننال مننن ص ن اي ن ب تاي ريمننين تايت تمننال يلماننتض ي ننال
ايعطيوننيت مننن ن
تاو دا

ايا نرت يت تص نتامتن ادتنندة اننمظت وم ن

ايتييتال تاانراطات اونا ميئتال ياونات

ننذه ايعطيوننيت ضننمن ت لتننال اوننااتب يلاغت نرات

ططني اوونا ميرتال تا ازتنال اي ع نيت اودارتنال تايمييتنال تايانا انؤ ر

تا تق يتس عط اووا مير تاممي ي ال متاتا ايتتية  ,تمر امي تاب تضو صتاود تمرا زات تتلت ممطعتال من
ارض ايتاصو يم ي تال ايبونيد ي نا تونا اط تعاني

ن

ونلتت  ,مني ان ممظمنال اي نبي تال ايدتيتنال صند تمنت اتند

ايتلت يم يياال ايبويد ت ا ا (ايديتما ت تتين  6030 ,ا ) 166
أ-

تاتاب اوا دات ايمويودات ايمييتال يا زتز ايمؤوويت ايت تمتال تايعتيت اعتتت تطما تتضو

اوارااتاتيت اطتترتال ا م

طط يا زتز ايم از ال تم ي تال ايبويد

ب -ا زتز ايعضيط ايمواع تايم از ال تم ي تال ايبويد تاتم ايموؤتيتال ياممتال ايمظيت ايعضيئا
تاتاتماي من ايار تر ايوتيوا تت تن ايعضية امبوات يض تن يلعتامتن يات تايمال متدتده
تولتت صضيئا مزتي

ت -تاتاب ولا ايت تمال رض ااراطات يم ي تال ايبويد تولا ايمؤوويت ايمار تال ايرائدة اطتتر
ااراطات ي

تاامتد تاوارايع ايم ييغ ايمورتصال من

ث -تاتاب ض ط ايمؤوويت ايمييتال من

ايبويد

ايار تز ولا اميدتق اوئامين تم ي تال غوت

اومتا
ج -اط تق اابيصتال ممظمال ايا يتن تاياممتال ا ايمتدان اوصاايد ضد اير تة
 - 8اصيمال ايمدتات تايمؤامرات ايمتبزة ي وا مير تن ارة تا ر يا رتس تا يوال عي نال اوونا مير نتن م الن
م تمننيت ايماامننو ننا ايمتي ظننال  ,تان ااننيح ايبراننال يرانني اوومنني تايااننير تايا مننتصراط يلا تننر وننن ارائاننت
تاتبظياات ترؤتاات ي وا مير تمواع لي تاوونابيدة منن اانيرب دت اي لنتح اي ارئندة ضنمن نذا ايمتندان ون نذه
اايرب يمت ا داتااي اصرب ايا ايتاصو اوصاايد تاوااميوا ي م ير تييتي
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دوت م يطيت ت ييتيت ممظميت ايماامو ايمندما تايعطنيع اي نيص نا اوم نير يا نتن منن ايرتا ند ايبيولنال يندوت
موترة اياتتوت من اوصاايد اي متيا ايا اصاايد ايوتق تايم يطيت اووا ميرتال
 - 9اطننتتر دتر ايمؤووننيت اي لمتننال تاو يدتمتننال ننا اووننداد تاياتضننتر تايم ننير ال ننا ايمنندتات تايمننؤامرات اياننا
اا لق ا اووا مير تا ماي ايم ال اوم ير تايم ي د ايبمتال تايمامتال ا ايمتي ظال
 - 30اط ننتتر اي م ننا اياتات ننال تايما نني رة ماتا ننال اووم نني ايتر ت ننال تايا ننا اام ن ن
اي ار يئتال تايا لتت

ننا ايط ننرق تاياو ننتر تايطيص ننال

ايخ تاياا ا د من ايتتا ز ايمامال د اومن  ,ت ذه اي ما اؤ ر ولا ا لبال اومايج تايمع

ت بيئااي اومر ايذ تدوتا م ال

ايدت اينا ايون ا يلتبنيظ ولنا النت ايمنتارد ي نا ا ظنت منن ايذ تااني متصنو

ي وا مير
 - 33ايارتتح اوو ما تايدويئا يلم يرتو ايمطلتب اووا مير تاي ي لق ايامي س تن اي ر يت اوام تال
مو ضاي ت تماي ت تن اي ر يت ايمتلتال

 - 36م نيدرة ايت تمننال ايمتلتننال يمتي ظننال اوم نير ت تئننال اووننا مير ايننا اوطن ع ولننا ااننيرب اينندت اياننا
يمت ميمتال تاا تت اون ا ابت
مننو ايظننرت

ايدت

ي ايماعدمال  ,تاي تث ونن ايوتيونيت ايم ئمنال ت مني تنا ئت

ايتييتننال ون وملتننال اووننا مير ننا تدت ننال مون تي  ,تم غننا ننذ ااننتد تننر يغننرض اوط ن ع

ولا اايرب ايدت او ر

-31ات ر اوطر ايعيمتمتال اي بتلال ا اونيدة اتزتنو ايم يونب تذينت مني تانت ايمونا مرتن  ,نييعتتد ايانا اعن
اميت رتج رأس ايمي من اي لد ا

ويم ات يط تطيرد اويوا يل ر يت اوام تال

-34ان ايموا مر ترتد ان ت تن تا عي من يت ايت تمال تايازاميااي يوواعرار ا ايممطعال ايذ تنتد اي من
اي يت تن مطمئمي ي وا مير ولا ايمد اي تد  ,ون ايموا مرتن ت ياال اوايمنب ت عنتن ييت تمنال ايانا

ا ننتن ص اررااانني تيوننمال تاياننا ااماننو يي ننروتال ت ن منني ت نرا ط اننذه ايت تمننال مننن ننيت وتيوننا تااامننيوا
ت ا وميت م ار ال اوي ت ا دوت اوواعرار (د ت )6036 ,

تاتزتو اتد يلد

-35ان اواعطيب ايموا مرتن اتايج ايا ا يتن م ارت ياوات د تيات  ,تايموا مر تييتي تذ ب ايا ودة
اا ننيت تمتا ننذ يلتا ننت ول ننا اا ننيزات اوو ننا مير ت ييا ننييا ننين ننذه ايمتا ننذ اي دت نندة ا ننتن م ننتق ام ننيت
ايموننا مرتن  ,تيت ن

ننذه ايم ن لال تاننب ولننا ايت تمننال تاودارة اي لتنني ان ا م ن ولننا تضننو ااننال تمي ننذة

تاتدة يممح اوايزات تايمتا عيت يا اتو وملتال اووا مير
-36ايارتتح من

تويئ اوون ت اي ييمتنال ايم البنال ولنا ان اوم نير يتونت ممطعنال ذات اومني ومن

تان ا لاي رتؤن من ذه اوومي  ,ت ذيت ايارتتح يلماامو ي متال اووا مير يلتند منن ظني رة ايبعنر ايانا
يمت اتد اوون يب نا اضنط ع نض او نراد اينا نذه اوومني

ا بتض ايا ييت

االستنتاجــــات

تاي اييا ا تن وتام اذب يلموا مرتن

نذه ايتونيئ تاوانراطات ا من ولنا

 -3ااماننو متي ظننال اوم ننير ننرتات ت ت نرات ط ت تننال ودتنندة ت ننذيت ينندتاي نن منني تا ل ننق معتمننيت اووننا مير
ايماد تايمر ح اصاايدتي  ,ي ن نا اواانيه ايمعي ن ا نيما منن معنص تنر نا اي نرات تاومنتا اي زمنال
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ذه ايمتارد  ,تايو ت ايتتتد ايمايح ت اوناعطيب ايمونا مرتن اي نرب تاوايمنب يلعتنيت يوناغ

ذه ايمتارد

بتط تاصاايد

 -6ان ايو ب ايرئتس ا ا طت اووا مير ا اوم ير ت ايتضو اوممنا اينذ و تن از مانرد يتند اون ممني
د و ييموا مرتن ايا اي تث ون اي ندائ تتنث ان ايمونا مر و تعاانر ا اميمني يي يئند ايماتصنو تاممني تماند
ا اميمي يدراوال مد ايم يطرة اياا تا رض ياي

 -1ان ايتضو اوصاايد

ا اي راق

ونيت ت نا متي ظنال اوم نير

ن

نيص نت تضنو مانرد

ون ب

اوزميت اياا تلت ي  ,تان ا ت معطال وويدة ميط مي دمراي ذه اوزميت ت ماني اوونا مير اينذ ت تند
اي تننر مننن رؤتس اوم نتا اياننا ذ ننت ايننا اي ننيرج  ,تتننث ت نند اووننا مير اير ت نزة اوويوننتال اياننا ت امنند
-4

ولتاي اوصاايد مي تتا

ا تر من ايدت ايميمتال

تر من ايموا مرتن ترتن ان ايتضو اومما صد اتون

مو ا او ان نذا و ت ا نر ني ا ي ونا مير

 ,اذ ان ايموا مرتن يتوتا ممظميت اغي ال ات اانال ترتنال تاممني تون تن ياتعتنق اولنا ممني و تاولنا اور نيح
ا ظ تاتد دائ

مايتال اميمات  ,تتث تعتت ايموا مرتن م ادت اصاايدتال يم نيرت ت ص ن اي نرتع

ملتال اووا مير ي تين ويئدتال ايم رتع يذا ين ايم رتع من ايمم ن ان تتعق ار يح ي تنال اونامر وملتنال
اووننا مير  ,امنني ننا ايتصننت ايتننييا ننين ا ننييت

ولا ايايدرات

اووننا مير صنند اراب ننت ون ب اياضن ت تزتننيدة اوونناترادات

ايخ ت ذه لاي ميااال ون ارد ايتضنو اوممنا تمون ياي  ,ت نذيت لن

تاننب ان اتضننو ضننمن ا ننييت

اووننا مير ت يياننييا ننين ننذه ايا ننييت

ايتميتنال ايانا

اي ييتننال و ا نناو ولننا اونناعطيب

ايموا مرتن

التوصيـــات

 -3اتوتن ايتضو اومما يمي يي منن ا متنال ينتس عنط ولنا اوونا مير تاممني ولنا ي نال اتامنب ايتتنية مني ان
اوونا مير منن ايمم ننن ان ت من ولننا اتونتن ايتضننو اوممنا مننن ن
يل يطلتن تايذتن صد اد ات ايتييال ايم ت تال ايا اوا دات اي م

ايمونني مال نا اتاننيد نرص ومن

ت يياييا تارد ايتضو اومما

 -6ايت تمال ايمتلتال يمتي ظال اوم ير امالت ا تتيت صلتلال ت يياييا و اوناطتو مونيودة ايمونا مر ن تتانا
و اونناطتو اي م ن ولننا اونناا يب اومننن ننا ايمتي ظننال يننذيت تاننب اتوننتو ا ن تتيااي منني تننؤد
اا يذ ايع اررات دتن ايلاتط ايا ايت تمال ايمر زتال ت ذا دتره تؤد ايا

انني ايننا

تر ايمونا مر يوطمئمنين تا لني

تدرت ان ايت تمال ايمتلتال اتبظ يي تعتصي
 -1ضننرترة ا متننق عي ننال اووننا مير تا متانني يلماامننو ياننال اممتننال ايم نتارد اي نرتال تايط ت تننال متننال اويوننتال
ي وا مير اووارااتاا ت ث رتح ايم يدرة تا اتو او داع يد او راد تايمؤوويت ايراغ ال ا اووا مير
 -4ايانرتتح اوو مننا ننا ايمتطننيت اي ر تننال تاي ييمتننال يمنني يني مننن دتر نني ت ننيرز ننا اونناعطيب ايموننا مرتن
اي رب تاوايمب

 -5اب ت تاطتتر ايمظيت ايمار ا ي ا ا تن ميت اوا ميرات ييم ما اياتتح ون اوونتاق و ااتنرت دتن
ان ااترت ا ر يمتتال مام لال تر ال ايوتق ايمييا تايمعد
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ي ننال ايا ن ت يت ايا نا

ااانند ي ملتننال اونناعطيب ايموننا مرتن تاياضننتتال مننن اان ا ازتننال ايم تصننيت تا مانني ايتضننو اوممننا ت ننذيت
اي من ولننا اوننا دات اوننلتب ايمي ننذة ايتاتنندة ي ملتننال مننمح ااننيزات اووننا مير ي ننا ت ننتن ايموننا مر مطمئمنني
ولا تون وتر اودارة اي لتي يي

اياتتح

 -7ضنرترة ايتند مننن ظني رة ايبوننيد اودار تايمنييا تاياننا ا ا نر مننن ا نر اوون يب نا اننرد ايتضنو اوممننا
ت ذيت ايتد من ظي رة ايبعر وماي اد و ا تر منن اي نيطلتن اينا ارا نيب انرائت اي من
ي متال اووا مير ت ذيت اي م ولا ا طتط وارااتاتال يا بتض ا ييت
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المصادر
 -3اي تد  ,د و تد ولا اي تد  ,تتين  ,ممدتح وطياهلل  ,ايوتيويت ايمعارتال ياذب اووا مير اوام ا
ايم ي ر ايا اي راق  ,مالنال ايم نال اوم نير يل لنتت اوصاانيدتال تاودارتنال  ,لتنال اودارة تاوصاانيد  ,ايمالند
 6اي دد  4يومال 6030
-6

تتين د ايب تمد ,تيتد ييد ايديتما  ,ماطل يت ميط مظيت اي بي تال يم يياال او ا وت اوصاايدتال
ا اي راق  ,مالال ايم ال اوم ير يل لتت اوصاايدتال تاودارتال  ,لتال اودارة تاوصاايد  ,ايمالد  6اي دد 4

يومال 6030

 -1و نيس ,د وننيما تمتنند  ,ا متننال اووننا مير اوام ننا ايم ي نر ننا اب تن اوصااننيد اي ارصننا  ,مالننال ايم ننال
اوم ير يل لتت اوصاايدتال تاودارتال  ,لتال اودارة تاوصاايد  ,ايمالد  6اي دد  4يومال 6030
 -4ما ب  ,د

م ين  ,دراوال ايادت ايبمتال تاوصاايدتال يم رتع اووا مير  ,مالال لتال ايم ير ايايم نال ,

اي دد  34يومال 6033

 -5طيصننال د متمنند  ,د متمننتد ا ن ار تت مننتر  ,د توننتن وا ن ن  ,اووننا مير اي ر ننا تا نره ولننا اوصااننيد
اوردما  ,مالال لتال غداد يل لتت اوصاايدتال  ,اي دد  37اتير 6008
 -6وننرتر  ,د ممنني ا ننير  ,ا ننر م ننيطر اي تيمننال ولننا ل ن
يل لتت اوصاايدتال  ,اي دد  37اتير 6008

 -7ايا ازئ ننر  ,د

ي ننت رمض ننين  ,م ننرت

اطننتتر ايممااننيت ايمتلتننال  ,مالننال لتننال غننداد

 ,د تو ننتن و نندايعيدر  ,وطت ننال  ,أ ت د تيت نند يي نند  ,تن نتا ز

تضميميت ايموا مر ا ظ صيمتن اووا مير اي راصا  ,مالال اي لتت اوصاايدتال  ,ايم ال اي ارة  ,ايمالد
 , 6اي دد  , 61يمتن اي يما 6009
 -8وطتال  ,د اتمد ان ح  ,اانت ايمراا نال ايت تمتنال تاط تعيااني ييممطعنال اي ر تنال  ,لتنال اياانيرة-ايم نال
ايزصيزتق  ,ايدار ايايم تال – اوو مدرتال 6008

 -9ايو ن ن دتن  ,د تمتن نند تمن نند  ,اون ننلمال اور ن ننيب تايوتيون ننال اومرت تن ننال  ,مر ن ننز اي ن نراق يل تن ننتث تايد ارون ننيت
اووارااتاتال  ,اي دد اوت  ,غداد 6005
 -30ايمتوت  ,د و د روت و دايرزاق  ,دراويت ايادت تاعتتت ايم رتويت  ,ايط نال اوتينا  ,ومنين ا دار
تائ يلم ر 6004 ,

 -33ايم متر  ,د متمد ولا متوا  ,اويدة اومير اي راق ايبرص تاياتدتيت  ,مدتة لتال اودارة تاوصاايد ,
ايم ال غداد 6005 ,
 -36ايتدت ا ا د ولا لتن  ,ار نين ت نرتط اي تئنال اوممنال تايايذ نال ي ونا مير  ,مالنال تئنال اوونا مير نا
متي ظال اوم ير  ,اي دد اوت ,

يط 6033

 -31اي لتبال  ,ايوتد اييح  ,اب ت دتر ايعطيع اي نيص ي ونا مير نا اوم نير  ,مالنال تئنال اوونا مير نا
متي ظال اوم ير  ,اي دد اوت ,

يط 6033

 -34اووا مير تاياممتال  ,مالال تئال اووا مير ا متي ظال اوم ير اي دد اوت
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 -35اي تويت  ,اي تخ تا  ,اودارة تايت ت ايمتلا  ,مدتة لتال اودارة تاوصاايد ايم ال اوم ير 6033
 -36ايديتما  ,متمد اييح اويت  ,متيضرة ا لتال اودارة تاوصاايد  ,ايم ال اوم ير6009 ,
 -37اياتئال ايتطمتال ي وا مير 6033
 -38د ت ن ن  ,تون ننتن اتمن نند  ,ت ن ن

تم ن ننن يلت تمن ننال اي راصتن ننال ان ننذب اوون ننا ميرات  ,متصن ننو ولن ننا اومارمن ننت

/ http://www.shaaubmagazine.com/view.1564

 -ايعتامتن تايا لتميت تاوابيصتيت

 – 3صيمتن اووا مير اي راصا ايمرصت  37يومال 6006
– 6صيمتن اووا مير ايوتر يومال 3993
 –1اابيصتال تميتال تا اتو اووا ميرات تاماعي رؤتس اومتا
 –4صيمتن اووا مير اوردما يومال 6001
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