
تٕف١ز لبْٔٛ االستثّبس اٌؼشالٟ

اٌؼٕبطش اٌٛاخب اخز٘ب بٕظشاالػتببس

بشٔبِح استثّبس اٌششق –اٌىسٕذس بِٛش . د

االٚسط ٚشّبي افش٠م١ب ٌّٕظّت اٌتؼبْٚ ٚاٌت١ّٕت 

االلتظبد٠ت
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2006لبْٔٛ االستثّبس ٌسٕت 
خطٛة سئ١س١ت ٌدؼً اٌؼشاق ِٛلؼب ِستمطبب  ٠2006ٛفش لبْٔٛ االستثّبسٌسٕت •

.٠ؼتبشأشبء ا١ٌٙئت اٌٛط١ٕت ٌالستثّبس أدبصا ِّٙب . ٌالستثّبس

.  ٠دب اْ تىًّ لشاساث اٌس١بست راث اٌؼاللت ٚاالطالحبث اٌمب١ٔٛٔت ٘زا اٌدٙذ •

.٠دب اْ تّٕح ا٠ٌٛٚت اٌٝ اػتّبد أٔظّت تٕف١ز راث ِؼ١بس ػبٌٟ 

تٛفش اٌّّبسسبث اٌس١ٍّت االل١ّ١ٍت ٚاٌؼب١ٌّت بؼغ اٌؼٛاًِ اٌتٟ ٠دب اخز٘ب بٕظش •

.االػتببس 
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اٌؼٛاًِ اٌٛاخب اخز٘ب بٕظش االػتببس 

تعريف االستثمار

تنظيم الذخىل

مصادرة  الملكيت

تسىيت النزاعاث

الحىافز
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تؼش٠ف االستثّبس

تعريف على أساس أصىل نشطت•

تعريف االستثمار الستراتيجي•

وماهي المعايير “ استثمار ستراتيجي”ماهى االستهالل الحالي لتحذيذ : سؤال •

المستخذمت الى جانب المقذار المبين ؟ 

4



تٕظ١ُ اٌذخٛي

:نهج القائمت السلبيت •

ً٘ تٛافك ػٍٝ اْ لبْٔٛ االستثّبس ٠تبغ ٔٙح اٌمبئّت اٌسٍب١ت ؟ ً٘ ٕ٘بٌه استثٕبءاث :  سؤال
اخشٜ فٟ لٛا١ٔٓ أٚأظّت اخشٜ تستثٕٟ لطبػبث استثّبساخٕبٟ ِٓ االلتظبد اٌؼشالٟ ؟

الغربلت والمىافقت على االستثمار االجنبي•

ِٓ غ١ش اٌٛاػح ف١ّب ارا ٠تٛخب ػٍٝ وً ِشبس٠غ االستثّبساْ تحظً ػٍٝ اخبصة :  سؤال
. ِٓ ا١ٌٙئت اٌٛط١ٕت ٌالستثّبس 
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ِظبدسة اٌٍّى١ت
مصادرة الملكيت غير المباشرة

تؼتمذ اْ اٌّستثّش االخٕبٟ س١ىْٛ ِح١ّب اوثش ارا ِب ٚفش ٌٗ اٌتشش٠غ اٌؼشالٟ ػّبٔب :  سؤال ً٘
ػذ ِظبدسة اٌٍّى١ت غ١ش اٌّببششة ؟ ً٘ ٠ّىٓ اػبفت ِثً ٘زا اٌبٕذ فٟ إٌظبَ إٌّظُ ٌٍتٕف١ز ؟ 

  بنذ التعىيض

ً٘ تشٜ ٚخٛد اػتشاع ػٍٝ ِٕح تؼ٠ٛغ فٛسٞ ٚوبفٟ ٌٍّستثّش٠ٓ االخبٔب فٟ حبٌت :  سؤال
ِظبدسة ٍِى١ت خبطت ِٓ لبً سٍطبث حى١ِٛت؟ 

ً٘ ٕ٘بٌه بٕذ بٙزا اٌخظٛص فٟ اٞ لبْٔٛ اٚ ٔظبَ ػشالٟ آخش ؟ 

المصلحت العامت

ً٘ ِٓ اٌّف١ذ تشش٠غ ِؼ١بس ِظٍحت ػبِت ٌٍّستثّش٠ٓ االخبٔب فٟ إٌظبَ إٌّظُ ٌٍتٕف١ز وّب :  سؤال
ِذسج ف١ّب ٠خض اٌّٛاط١ٕٓ اٌؼشال١١ٓ فٟ اٌذستٛس اٌؼشالٟ ؟ 
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تس٠ٛت إٌضاػبث

التحكيم الذولي

ِٕح اٌّستثّش٠ٓ االخبٔب اِىب١ٔت اٌٍدٛء اٌٝ اٌتحى١ُ اٌذٌٟٚ  27ً٘ ٠فُٙ ِٓ اٌّبدة :  سؤال 
ٌحً ٔضاػبتُٙ ِغ ا١ٌٙئت اٌٛط١ٕت ٌالستثّبس اٚ اٞ ٚوبٌت حى١ِٛت ػشال١ت اخشٜ ؟ 

ارا ٌُ ٠ىٓ االِش وزٌه ، ً٘ ستىْٛ ِثً ٘زٖ االشبسة راث ل١ّت ِؼبفت ٌتذسج فٟ االٔظّت  
إٌّظّت ٌٍتٕف١ز ؟ 

  االنفار•

ً٘ تأخز اٌحىِٛت اٌؼشال١ت بٕظش االػتببس اْ تىْٛ طشفب فٟ ػٙٛد ٠ٛ١ٔٛسن ٚ : سؤال  
؟ػبث االستثّبسااٌّشوض اٌذٌٟٚ ٌتس٠ٛت ٔض

ً٘ ٕ٘بٌه اٞ بٕذ آخش فٟ اٌتشش٠غ اٌؼشالٟ ٠ؼّٓ تطب١ك اٌحىُ اٌتحى١ّٟ االخٕبٟ  

   ػّٓ اٌسٍطت اٌمؼبئ١ت اٌؼشال١ت ؟

7



االِت١بصاث ٚاٌحٛافض 

االسبط إٌّطمٟ االلتظبدٞ ٌٍحٛافض

تٛخ١ٙبث اٌّّبسست اٌس١ٍّت ٌٍششق االٚسط ٚشّبي افش٠م١ب
اٌشفبف١ت ، اٌتم١١ُ ، أحىبَ ختب١ِت ، ِشاخؼت دٚس٠ت 

ً٘ ٠تٛخب ػٍٝ ِششٚع ِب اْ ٠ىْٛ فٟ ِٕطمت ت١ّٕت ِحذدة ِسبمب ٌىٟ ٠ستف١ذ ِٓ :  سؤال 

االستثٕبءاث ؟

ً٘ تُ اخت١بس ِٕبطك اٌت١ّٕت ؟ ػٍٝ اٞ اسبط ؟  
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