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التابع لمجلس الوزراء المصري 

عدة تحووالتت  لُوواكو  –1985منذ نشأته عام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
بتطووو ر الينُووم المعلوماتُووم مووَّ ( 1985-1999)التغُوورات التووَّ موورا بهووا المجتمووع المصووريي مقوود ااووتى مووَّ مر لتووه ا ولوو  

نقطم تحوالل رئُسم موَّ مسوُرته  لُوو دي دور ( 1999)ثم كان إنشاء وزارة اتتصاتت وتكنولوجُا المعلومات عام . مصر
.تدعم جهود موتخذ القرار مَّ شت  مجاتت التنمُم (Think Tank)كمو سسم مكر 

قضووا ا ومنووذ ذلووح الحووُني  تيناوو  المركووز ر  ووم منادلووا  ن  كووون المركووز لووو ا كموور تمُووزرا مووَّ مجووال دعووم اتخوواذ القوورار مووَّ
م التنمُوم التنمُم الشاملمي وإقامم  ووار مجتمعوَّ بناواءي وتعز وز قنووات التوا ول موع الموواين المصوري الوذي  وع ودال  ا و

مُووم ولوودمها ا سووم   ا موور الووذي   للووه ل أووط ف بوودور  كيوور مووَّ  وونع السُاسووم العاموومي وتعز ووز كنوواءة جهووود التن
.ومعاالُتهاي وترسُخ مجتمع المعرمم

ي وموَّ سوويُل تحقُوك ذلووحي  حمول مركووز المعلوموات ودعووم اتخواذ القوورار علو  عاتقووه مهموم  ن  كووون داعمروا لكوول متخووذ
علوو   (Think Tank)و توو   تسوون  لووه ذلووحي م نووه  سووع  باسووتمرار  ن  كووون   وود  مضوول م سسووات النكوور. القوورار

كوري ولوو موا وقد واك  ذلح اعترافٌ إقلُمٌَّّ ودولٌَّّ بدور  الجوولري كم سسوم م. المستوى المحلَّ واإلقلُمَّ والدولَّ
( Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)برنوام  مراكوز النكور والمجتمعوات المدنُوم »ظهر جلًُّا مَّ نتوائ  

   ُو  توم ااتُوار مركوز المعلوموات ودعوم اتخواذ القورار 2021التَّ تم اإلع ن عنها مَّ ميرا ور « بجامعم بنسلنانُا ا مر كُم
:لُكون

 ت  وجوود ترتُوو  موحوودد )2020لعووام  « -19كومُوود»مركووز مكوور علوو  مسووتوى العووالم اسووتجابمر لجائحووم 20أوومن  مضوول
(.للقائمم

 مركز مكور علو  مسوتوى العوالم كصوا    مضول مكورة  و نمووذا جد ود قوام بتطوو ر  او ل64من بُن 21مَّ المرتيم
.ي  اذرا بعُن اتعتيار  نه ت  وجد  ي مركز مكر مصري آار تم تصنُنه ومقرا لهذا المعُار2020عام 

 2020مركز مكر عل  مستوى إمر قُا والشرق ا وسط لعام 101من إجمالَّ 14مَّ المرتيم.
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قائمة المحتويةةات
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ملخص تنفيذي

در عة  نفذة ع  القاعدة القومية للدراسات، وال دف م  النشرة الش رية التة  تصةيتناول هذا القسم 

6(.ا ست مارات األجنفية)وهو هذه القاعدة، ومقدمة ع  موضوع النشرة،

خالصة توصيات الدراسات

ية الدراسات الصادرة ع  المراكز الفح الت  تم استخراج ا م  توييات يتناول هذا القسم أهم ال

7(.ا ست مارات األجنفية)ا  موضوع المختلفة

بيانات الدراسات

هذه ، وتشم (ا ست مارات األجنفية)تناولت موضوع بيانات الدراسات الت يتناول هذا القسم 

15.المصدر–المستخلص –سنة النشر –الناير –المؤلف –عنوان الدراسة :الفيانات

كشاف المؤلِّف

جائًيا،وهذه القائمة مرتفة هقائمة بالمؤلفي  المشاركي  ا  نشرة الدراسات،يتناول هذا القسم 

47.وأمام ك  مؤلف رقم النشرة



|االستثمارات األجنبية  |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ةة  القاعةةدة القوميةةة للدراسةةات عةة  مصةةر ممةةرة ريةةد وتجميةةع وتوميةةو للدراسةةات التةة  تتنةةاول موضةةوعات و بحومًةةا تم ِّ

حةةو  تتعلةو بمجةةا ت التنميةة ا قتصةةادية وا جتماعيةة اةة  مصةر، سةةواء يةدرت عةة  هيوةات أو مؤسسةةات أو مراكةز ب

ونشةةرة القاعةةدة القوميةةة للدراسةةات عةة  مصةةر هةة  يةةم  مةة  أيةةمال ا عةةصم الجةةاري، . مصةةرية أو لقليميةةة أو دوليةةة

وتصةةدر النشةةرة .ت ةدف للةةم لمةداد المسةةتفيد بصةفة دوريةةة بحاجتةس مةة  الدراسةةات التة  تةةدو  ضةم  ن ةةاق اهتمامةس

م مةة ي ريًّا، وتضم ا  ك  عدد موضوًعا م  الموضوعات المتعلقة بقضةايا دعةم القةرار والتنميةة، والموضةوعات ال

.الت  تمون مح  اهتمام متخذي القرار داو  مصر

لةم ، والمتاحةة عا سةت مارات األجنفيةةبيان دراسة باللغة العربية ا  موضوع ( 26)وتحتوي النشرة ا  هذا العدد علم 

، كمةةا تقةةدم النشةةرة وصيةةة تويةةيات هةةذه 2021حتةةم عةةام 2018قاعةةدة بيانةةات الدراسةةات عةة  مصةةر وةةصل الفتةةرة مةة  عةةام 

ة ا داريةة، كليةة التجةارة بجامعةة دميةال، المنامةة العربيةة للتنمية: الدراسات الت  يدرت عة  الج ةات الفح يةة التاليةة

و  كليةةة التجةةارة بجامعةةة عةةي  يةةمس، الجمعيةةة المصةةرية لصقتصةةاد السياسةة  وا حصةةاء والتشةةريع، مع ةةد الفحةة

 ةد والدراسات ا اريقية بجامعة أسوان، مع د بحةو  ا قتصةاد الزراعة ، كليةة التجةارة بجامعةة قنةاة السةويس، مع

الةوزراء، التخ يط القوم ، اللجنة ا قتصادية وا جتماعية لغرب  آسيا، مركز المعلومات ودعم اتخةاذ القةرار بمجلةس

ة بنة  سةويف، كلية الدراسات ا قتصادية والعلوم السياسية بجامعة ا سمندرية، كلية السياسة وا قتصاد بجامعة

علةةوم كليةةة الحقةةوق بجامعةةة المنصةةورة، كليةةة الحقةةوق بجامعةةة المنوايةةة، دار التعلةةيم الجةةامع ، كليةةة ا قتصةةاد وال

حةو  السياسية بجامعة القاهرة، المع ةد العربة  للتخ ةيط، مركةز األهةرام للدراسةات ا جتماعيةة والتاريخيةة، مركةز ب

. الشرق األوسط

ملخص تنفيذيملخص تنفيذي

مجةا ت التنميةة تم ِّ  نشرة القاعدة القومية للدراسات ممرة ريد وتجميع وتوميو للدراسةات التة  تتنةاول موضةوعات وبحومًةا تتعلةو ب

اعةدة ونشةرة الق. ا قتصادية وا جتماعية ا  مصر، سواء يدرت ع  هيوات أو مؤسسات أو مراكز بحةو  مصةرية أو لقليميةة أو دوليةة

التة  القومية للدراسات ع  مصر ه  يم  م  أيمال ا عصم الجاري، ت دف للم لمداد المستفيد بصفة دورية بحاجتةس مة  الدراسةات

وتصةةدر النشةةرة يةة ريًّا، وتضةةم اةة  كةة  عةةدد موضةةوًعا مةة  الموضةةوعات المتعلقةةة بقضةةايا دعةةم القةةرار .تةةدو  ضةةم  ن ةةاق اهتمامةةس

.والتنمية، والموضوعات المحورية الت  تمون مح  اهتمام متخذي القرار داو  مصر

ت ، والمتاحةة علةم قاعةدة بيانةاا سةت مارات األجنفيةةبيةان دراسةة باللغةة العربيةة اة  موضةوع ( 26)وتحتوي النشةرة اة  هةذا العةدد علةم 

كما تقدم النشرة وصية توييات هةذه الدراسةات التة  يةدرت عة  الج ةات ، 2022حتم عام 2018الدراسات ع  مصر وصل الفترة م  عام 

لجمعيةةة كليةةة التجةةارة بجامعةةة دميةةال، والمنامةةة العربيةةة للتنميةةة ا داريةةة،، وكليةةة التجةةارة بجامعةةة عةةي  يةةمس، وا: الفح يةةة التاليةةة

صةاد المصرية لصقتصاد السياسة  وا حصةاء والتشةريع، ومع ةد الفحةو  والدراسةات ا اريقيةة بجامعةة أسةوان، ومع ةد بحةو  ا قت

ز الزراعةة ، وكليةةة التجةةارة بجامعةةة قنةةاة السةةويس، ومع ةةد التخ ةةيط القةةوم ، واللجنةةة ا قتصةةادية وا جتماعيةةة لغربةة  آسةةيا، ومركةة

كليةةة المعلومةةات ودعةةم اتخةةاذ القةةرار التةةابع لمجلةةس الةةوزراء، وكليةةة الدراسةةات ا قتصةةادية والعلةةوم السياسةةية بجامعةةة ا سةةمندرية، و

م الجةامع ، السياسة وا قتصاد بجامعة بن  سويف، وكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وكليةة الحقةوق بجامعةة المنوايةة، ودار التعلةي

يخيةةة، وكليةةة ا قتصةةاد والعلةةوم السياسةةية بجامعةةة القةةاهرة، والمع ةةد العربةة  للتخ ةةيط، ومركةةز األهةةرام للدراسةةات ا جتماعيةةة والتار 

. ومركز بحو  الشرق األوسط
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مة ع  ا ست مارات األجنفية مقدِّ

ُوم النموو تسع  الكمُر من دول العالم إل  جذب المز د من اتستممارات ا جنيُم  لما لها من مردودات إ جابُم علو  عمل

ا سووواق اتقتصوواديي وذلووح موون اوو ل ز ووادة القوودرات والخيوورات التكنولوجُووم واإلدار ووم والتسووو قُمي وارتيايهووا بشوويكم

.العالمُم

ختلنمي تقدِّم مَّ لذا العدد مجموعم من الدراسات الصادرة عن المراكز اليحمُم الم" القاعدة القومُم للدراسات"ونشرة 

:ما  لَّوالتَّ تتناول موأوف اتستممارات ا جنيُمي وتم ااتُار  لم التو ُات التَّ الوصت إلُها لذ  الدراسات ك

وصية توييات الدراسات

:االستثمارات األجنبية والسياسة النقدية-أولًا

 ن  عتمود علو ياو ل ا زمواتاا ومالعمل عل  استقرار السُاسات اتقتصاد م والمالُم والتشر عُم والتنظُمُم 

يح السُاسواتيار زمنَّ لتغُور تلوإمع وأع يتغُُر تلح السُاسات إل  إيار  تسم بالشنامُم واإلمصاح عن التغُر

.بما  توامك مع التأثُر المتوقع لها عل  بُئم ا عمال

 َّإ جووواد وسوووائل اداوووار  ُووور تقلُد وووم مووون اووو ل م سسوووات النظوووام الموووالَّ  ُووور والعموول علووو  تحنُوووز اتداوووار المحلووو

للودول مموا  حود مون مجووة المووارد المحلُوم بالنسويم لتحنُز  غار المودار ن وتحقُوك الشومول الموالَّ المصرمَّ

ا موَّ و روتطوو ر اليُئوم اتسوتممار م اصمُجو لودول التوَّ لود ها موائ   موا ايالتَّ تعانَّ من عجز موَّ مجووة المووارد

علوو  والحوود موون اتعتموواديتسووهم مووَّ التنمُووم اتقتصوواد مي والتووَّالقطاعووات ذات القوودرة علوو  تولُوود قُمووم مضووامم

.الموارد الطيُعُم

درتهاقومَّ عودم   ضرا وقد  تسي  يوالذي  ز د من المخاير السُاد ميمحاولم السُطرة عل  عجز الموازنات العامم

يوم المسوتممر ن  ن  كون لها  ثر سليَّ عل  ر   ضرا التَّ  مكن وا بالعم ت ا جنيُمي اصو ريعل  الوماء بالتزاماتها

.الدولم  ول إل  توجُه استمماراتهم مَّ 
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تكوو ن تطو ر الهُكل الم سسَّ للهُئم العامم لسوق المالي بما  تماش  مع الدور اإلشورامَّ المنووب بهوا وإعوادة

. الروابط الوظُنُم مَّ الهُكل التنظُمَّ لتحقُك ا لداف المرجوة

وأووع آلُووات لنشوور قوورارات الهُئووم العامووم لسوووق المووال بمز وود موون الشوونامُم مووَّ المعووام تي وإعوو م العموو ء موو َّ

ال اليور وم اليور مي بما مَّ ذلح القرارات الصادرة عن الهُئم بشكل مستمري واستخدام التقنُات الحد موم موَّ مجو

مل ونظم المعلومات مَّ الهُئم العامم لسووق الموال لتسوهُل دورلوا موَّ اإلشوراف علو  السووقي واإلمصواح الشوا

أووع عوون كامووم المعلومووات ال زمووم عوون الشووركات المصوور م المدرجووم  للتعوورف علوو  نتُجووم النشوواب والتنيوو ات بالو

.المستقيلَّ لهذ  الشركات ومرص اتستمرار م

 لسووق 1992لسونم 95أرورة التوسع مَّ اتسوتممار موَّ شوركات اتكتتواب العوام المسوتهدف بموجو  القوانون رقوم

ات ر س المال  للمسالمم مَّ ز ادة عددلا لضمان التوسع مَّ السوقي والحد مون انتشوار ظوالرة تأسوُس الشورك

.  المغلقم

حلووَّ العموول علوو  ز ووادة قُمووم اإل وودارات ا ولُووم السوونو م  و ا سووهم  و السوونداتي وكووذلح نسوويتها إلوو  النووات  الم

ق اإلجمووالَّي موون اوو ل إقنوواف الم سسووات المالُووم وتشووجُعها علوو  المسووالمم مووَّ التنشووُط وز ووادة معالُووم سووو

ن مصوادر اإل داري ممل  مناء اكتتاب الشركات وشركات التأجُر التمو لَّي إلقامم المشار ع وترو جها بما لو متاح مو

. تمو ل  ُر عاد م ومعرمم منُم وايرات مالُم

ة العمل عل  تعز وز سووق اإل ودار مون او ل توومُر المز ود مون ا دوات والم سسوات للعمول علو  تنشوُطها وز واد

ن معالُتهاي لتكوون قوادرة علو  لعو  دور موَّ تعيئوم الموداراتي وتطوو ر الودائوع يو لوم ا جول وإعوادة اسوتخدامها مو

.ا ل ا وراق المالُم مَّ مجاتت اتستممار يو ل ا جل

 اسوووتمرار الجهوووود لتطوووو ر التشووور عات والقووووانُن واللووووائب التوووَّ تحكوووم عمووول اليور وووم المصووور مي واعتمووواد نهووو

للحكومم الخصخصم ونقل ملكُم لذا السوق تدر جُا إل  القطاف الخاصي إل  جان  تعمُك اإل   ات اتقتصاد م

ق الموال المصر مي من ا ل تعز ز النشاب اتقتصاديي والعمل عل  ز ادة درجم اننتاح اليور م المصور م علو   سووا

مَّ العالم
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 المنظم لسوق المال المصر م وتئحته التننُذ وم علو  قواعود1992لسنم 95 نيغَّ  ن  شمل قانون ر س المال رقم

إدارة لتنظووُم تحو وول ا وراق المالُووم المحلُووم لشووهادات إ ووداف دولُووم دون اتكتنوواء بووالقرارات الصووادرة موون مجلووس

.الهُئم العامم للرقابم المالُمي وكذا مجلس إدارة اليور م المصر م

داف دولُوم  تنعُل وإ كام الرقابم عل  عملُم تحو ل المستممر ن  وراقهم المالُم لخارا الي د مَّ  ور شوهادات إ و

. ت  ت   دي ذلح إل  الك ذر عم ووسُلم من اليع  لتهر    موالهم للخارا

حو ووول  نيغوووَّ  ن  كوووون لنووواي دور للهُئوووم واليور وووم وشوووركات السمسووورة موووَّ توعُوووم المسوووتممر ن الووورا يُن موووَّ ت

ذلح  سهمهم لشهادات إ داف دولُم لتداولها مَّ اليور ات العالمُمي من او ل توأوُب ممُوزات ذلوح التحو ولي وكو

.المخاير الناتجم عن ذلح

ركات مَّ مصري  نيغَّ  ن تكون لناي رقابم بالنسيم للشركات المصدرة القابضم التَّ تخضع لسُطرتها بع  الش

عملُوات وكذا الشركات بالخاراي والتَّ تقُد  سهمها باليور وم المصور مي وكوذا باليور وات الدولُومي وذلوح مون  ُو 

 م عروض شراء اتستحواذ التَّ تتم بهذ  الشركات بالخاراي ثم  تم تطيُقها عل  الشركات المحلُم دون  ن  تم تقد

 و تئحتوه 1992لسونم 95إجياريي  و إاطار الهُئم  و اليور م بها ومقرا للقواعد الواردة بقوانون سووق ر س الموال رقوم 

.التننُذ م وكذلح القرارات الصادرة بتننُذلما

الَّ للقطوواف تينووَّ اسووتراتُجُم تمو لُووم يو لووم ا جوول موون شووأنها تووومُر بُئووم اقتصوواد م كلُووم محنووزة للتطووو ر الموو

ممار ا جنيوَّ المصرمَّي والعمل عل  التنمُم المالُم للقطاف المصرمَّي والتَّ تمكن من إظهار اآلثوار اإل جابُوم ل سوت

.المياشر

وَّ العمل عل  المحامظوم علو  معوودل التضخووم المسووتهدف مووع مراعوواة اسووتق ل السُاسووم النقد وومي والتحكووم مو

تحُُوود معودتت نموو المعوروض النقوديي وامتصواص مائوو  السووُولم المحلُووم المصا وو  للتدمقووات الر سوومالُم ل

 ثوور ي بموا  تنوك موع معودتت النموو اتقتصادي المستهدمم 

 اتخووواذ سُاسوووات وإجوووراءات ا تووووراز م للموائموووم بُوووون المحامظووم علووو  اسوووتقرار سوووعر الصووورف مووون نا ُووومي وتجنووو

.المخاير المضاربم والتسخُوون الزائود للنشواب اتقتصادي مون نا ُوم  اورى
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وم لُكلُووم العمل عل  إدارة تدمقوات اتستممارات ا جنيُم المياشورة موون اوو ل اسووتخدام سُاسووات اقتصاد ووم كلُو

لُوووكل ومالُوووم مناسووويمي والسوووعَّ إلووو  تحقُووك درجوووم مووون التكامووول بُوووون لُوووكل اتسووتممارات ا جنيُووم المياشوورة و

.دموماتستممارات المحلُمي وتشوجُع اتسوتممارات ا جنيُم التوَّ تصا يهوا تكنولوجُوا  د موم وإدارة متق

عنُنومي كموا العمل عل  الحد من تأثُر تعام ت المستممر ا جنيَّ عل  سوق المال  ت  ت تتعرض  زمات وتقليوات

رض  دث مَّ العد د من الدول من او ل عملُوات المضواربم قصوُرة ا جول التوَّ تموارس موَّ اليور ومي وذلوح عيور مو

.قُود عل  عملُات اتستممار  ُر المياشر قصُر ا جل التَّ  مارسها المستممرون ا جان 

عمل ودموع دمع المستممر ن ا جان  تستممار  موالهم مَّ  وجه اتستممار المياشر التَّ تعمل عل  ز ادة مرص ال

.عجلم اتقتصاد القومَّي وذلح بتقد م الحوامز عل  عملُات اتستممار ا جنيَّ المياشر

قرار اليور وم تشجُع إنشاء الم سسات المالُم المحلُم المخصصم ل ستممار  ُر المياشري  ت  تعمول علو  اسوت

عار والحوود موون التقليووات بهوواي والعموول كصووانع للسوووق للحوود موون اتنخناأووات الميووال  مُهووا و ُوور الميووررة مووَّ  سوو

ا سوووهمي والتوووَّ تشوووكل اطوووورة علووو  اتقتصووواد القوووومَّي  تووو  ت تكوووون عرأوووم لعملُوووات اتسوووتحواذ مووون قيووول 

.المستممر ن ا جان 

:االستثمارات األجنبية واإلصالح االقتصادي-ثانيًا

 وام للخمسووم  عوو( التوورو   والتننُووذ)وأووع وتصوومُم مشووروف قووومَّ موودعوم وموتووابع موون السووُد رئووُس الجمهور ووم

اقتصادرا مَّ العوالم لجوذب اتسوتمماري و مكون تحقُوك ذلوح مون او ل م شور50القادممي لتكون مصر وا دة من  لم 

Doing Business)) ي عل   ن  كون ذلح لدمرا قومًُّواي وتقووم 2025ي  ُ   تم وأع لدف لتحسن موقف مصر  ت  عام

".الك بُئم استممار م تنامسُم"عل   ساسه  ملم قومُم بقُادة رئاسم الجمهور مي و كون الشعار 

رو   وأووع اسووتراتُجُم ممنهجووم وشوواملم للتوورو   لمصوور كوجهووم اسووتممار م  جعوول موون السووهل قُوواس عملُووم التوو

مار مي وتقُُمهوواي وتحد وود رسووالم ومعلومووم مو وودة للمسووتممر ا جنيووَّ المطلوووب وأووع مصوور علوو  ار طتووه اتسووتم

لتورو   وقُاس مدى تأثر  بتلح الرسالمي وبالتالَّ من الضروري مَّ الوقت الحالَّ وجود إيار عمول واأوب ومخطوط ل

مماري لمصوور كوجهووم  اأوونم ل سووتمماري وتتووول  وأووعه وتننُووذ  جهووم محووددة كجهووم مسوو ولم عوون التوورو   ل سووت

.ولتتول  لذ  الجهم عددرا من المهام الرئُسم ال زمم لعملُم الترو  
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ي التوركُووووز علووو  عوامووول جوووذب اتسوووتممار ا جنيووووَّ المياشووور إلووو  مصوووري واعتمووواد الحكوموووم  ووووزمم مووون السُاسوووات

سووتممار واإلجوراءات الكنُلوم بجوذب المز ود مون اتسوتممارات ا جنيُوم بصنوم عاموومي وإلوو  القطاعووات التووَّ بحجووم ات

لمياشور والنموو المحلو  عنهوا  تو   كمو  بعضهمواي  ُو   ثيتوت الدراسوم الع قوم اإل جابُوم بُون اتسوتممار ا جنيوَّ ا

.اتقتصواد

م لهووذا اتسووتمرار مووَّ برنووام  اإل وو ح اتقتصووادي والتكُووف الهُكلووَّي مووع الحنووات علوو  مووا تحقووك موون نتووائ  إ جابُوو

اليرنووووام ي والوووودعم المتوا وووول لهووووا بتحقُووووك اتسووووتقرار مووووَّ القوووووانُن والتشوووور عات  لز ووووادة المقووووم وا مووووان لوووودى

.المستممر ن

  تعز ووز  يوور التكاموول والتعوواون اتقتصووادي الوودولَّ بصوونم عاموومي مووع إعطوواء  ولو ووم لجووذب ر وس ا موووال العربُووم

.لتشجُع اتستممارات العربُم اليُنُم بصنم اا م

ح من ا ل أرورة تحقُك التوازن بُن القطاعات اتقتصاد م وا قالُم الجغرامُم من  ُ  توجُه اتستمماراتي وذل

انووات محاولووم الحكومووم دمووع وتشووجُع المسووتممر ن مووَّ توجُووه اتسووتممارات بشووكل  تناسوو  مووع الموووارد واإلمك

مالها  و إل/ المتا م و ُر المستغلم مَّ كل إقلُم وقطاف اقتصاديي ومك نظام من ا ولو ات  ضمن عدم تركزلا و

.لقطاعات  و  قالُم معُنم لتحقُك التنمُم المستدامم

امز واإلعنواءات اتياف سُاسم انتقائُم موَّ تشوجُع اتسوتممار ا جنيوَّ المياشوري واتعتمواد علو  سُاسوم تقود م الحوو

نوو  الموجهووم لشنشووطم المسووتهدممي وربووط اإلعنوواء الضوور يَّ بحجووم التصوود ر  ممووا  شووجع علوو  ز ووادة اإلنتوواا وا

َّ المياشر إلو  نسيم اليطالمي و ستدعَّ ذلح ربط الحوامز بمستوى ا داء مَّ المشروعاتي وتوجُه اتستممار ا جني

موووَّ قطاعووات اقتصووواد م  حقوووك مُهووا قُموووم مضوووامم ل قتصوواد المصوووريي ومووونب معاملووم تنضوووُلُم ل سوووتممارات

التوَّ تقودم ا نشوطم الزراعُوم التوَّ تنوت  بغورض التصود ري مقارنوم بالموجهوم للسووق المحلُومي وكوذلح ل سوتممارات

د مومي ومونب برام  لتألُل وتدر   العمالم المحلُم بما  مكن من ز ادة إنتاجُتهوا والقودرة علو  اسوتُعاب التقنُوم الح

توَّ تعمول علو  معاملم تنضُلُم مَّ ا نشطم المكمنم للعمل  بما  و دي إلو  تخنوُ  اليطالومي و  ضروا ا نشوطم ال

.استخدام المواد الخام المتومرة محلًُّا
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:جذب االستثمارات األجنبية-ثالثًا

 َِّّنماذا عمل تينInclusive Business Models ع لتشجُع اتستممار ا جنيَّ موَّ مصوري ولوَّ تقووم علو  تحقُوك منوام

للسوولع كمووورد ن لمسووتلزمات النشووابي  و كعوواملُن  و كموووزعُن)متيادلووم بووُن اتسووتممار والمووواينُن المحلُووُن 

.  مما  ساعد عل  تومُر مرص العمل وز ادة وتحسُن مستوى معُشتهم(والخدمات

لود ون مقوط عدم الميالغم مَّ ات تنات بات تُايُات النقد م الدولُم لمواجهم متطليوات اتسوتُراد  و  تو  سوداد ا

ماد عل  واستخدامها مَّ مجاتت  ناعُم منتجمي مع ترشُد اتسته ي اا م مَّ المجاتت الترمُهُمي وعدم اتعت

.المنتجات الوسُطم  و ا ولُم مَّ اإلنتاا والعمل عل  ز ادة اإلنتاا المحلَّ والصادرات

عمالووم إنشوواء مراكووز توودر   عالمُووم لتطووو ر الموووارد اليشوور م لتووومُر العمالووم المووالرة والمدربوومي مووع اتسووتعانم بال

تنادة مون الخارجُم ذات الخيرات العالُم  ُر المتومرة محلًُّا إلكساب العمالم المحلُم الخيرة ونقل المهارات واتس

.الخيرات

وأوووع الحاجوووم إلووو  وأوووع اسوووتراتُجُم متكاملوووم تتضووومن آلُوووات تننُذ وووم للتغلووو  علووو  المعوقوووات بدقوووم وكنووواءةي و

ي والتوَّ تتسوم استراتُجُم لتعظُم  نشطم القُمم المضاممي وااتُار اإلدارة النعالم التَّ تواكو  التطوورات العالمُوم

شور عَّي بتُسُر ا عمال لجذب الشوركات العالمُوم إلو  اتقتصواد المصوريي وتطوو ر ا داء اإلداري والم سسوَّ والت

موا  كنول اا م مُما  تعلك بن  المنازعات وسرعم التقاأَّ و وامز اتستمماري مع مراجعوم عقوود المسوتممر ن ب

تقرار توز عا م ئما للمخاير  تستقطاب المز د من المستممر ني والعمل علو  اسوتقرار المعوام ت المالُوم واتسو

.السُاسَّ واتجتماعَّي مع التركُز عل  مكامحم التلوث اليُئَّ بأنواعه المختلنم

سووتلزمات إعوادة النظور موَّ المشوروعات التووَّ  وجوه إلُهوا اتسوتممار المحلوَّي والتووَّ تعتمود علوو  الخووارا لتومُووور الم

اإلنتاجُووووومي وتشوووووجُع المشوووووروعات التووووَّ لهوووووا روابوووووط  مامُوووووم والنُوووووم بالمشوووووروعات المحلُوووووم جُووووودةي وتوجُوووووه 

اتسوووووتممارات إلووووو  مشوووووروعات ذات موووووردود سووووور ع موووووَّ ا جووووول القصُووووور علووووو  النموووووو اتقتصوووووادي بالتووووووازي موووووع 

.اتسوتممارات الموجهوم إلو  المشوروعات ذات الومردود يو ول ا جول
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ُنهما ت التنامس  و اتخاذ اإلجوراءات الكنُلم بتنظُم الع قم بُون اتستممار المحلَّ وا جنيوَّ  تو   تحقك التكامل ب

.المزا مومي وذلح عون ير وك الشوراكم مَّ المشوروعات سوواء شوراكم ماد وم  و عون ير وك شوراكم بواإلدارة

تسوتممارات  ت  قتصر تشجُع اتستممارات ا جنيُم عل  المشروعات الخا م مقطي ولكن من المهم تحنُوز تلوح ا

ا مووَّ للتوجووه نحووو المشووروعات القومُووم التووَّ تقوووم بهووا الدولووم  الُوواي والتووَّ تتطلوو  اسووتممارات أووخممي ومعظمهوو

.مشروعات الينُم ا ساسُم الدامعم ل ستممار

علو  أرورة العمل بشكل واأب عل  تحنُ  معدتت الضرائ  عل  المستممر ن ا جان   لما لها من  ثر عكس َّ

.لم المصر متكالُف اإلنتااي ومن ثم القدرة التنامسُم التصد ر م وتحقُك ا رباحي بما  تُب مر ا جد دة للعما

دتت العمل عل  تأكُد أمانات إعادة تحو ل ر س المال للخارا مع تحو ول ا ربواحي مضولرا عون أورورة تخنوُ  معو

.ُرة من العايلُنالنائدة عل  القروض بالنسيم ليع  الصناعات اتستراتُجُم مَّ مصري والتَّ تستوع  نسيم كي

 توأثُر سوليَّ أرورة المحامظم عل  جودة اليُئمي مقد ت دي الز ادة المستمرة مَّ انيعاثوات ثوانَّ  كسوُد الكربوون إلو

ادي علووو  اتقتصوووادي وبالتوووالَّ تووو ثر علووو  ر س الموووال اليشوووري  نظووورا لموووا لوووذلح مووون آثوووار سوووليُم علووو  النموووو اتقتصووو

.واتستممار ا جنيَّ
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حقُووك النمووو وأووع اسووتراتُجُم للتنمُووم الرقمُووم واتبتكووار والسُاسووات الم سسووُم واإلقلُمُوومي والتووَّ تهوودف إلوو  ت

جمووالَّي اتقتصووادي المسووتدام للووي دي وز ووادة اإلننوواق علوو  اليحوو  والتطووو ر كعاموول مهووم مووَّ نمووو النووات  المحلووَّ اإل

ا وإداووال الموونب والقووروض و ُرلووا موون  شووكال الوودعم المووالَّ لتشووجُع الطوو ب علوو  موا وولم التعلووُم الجووامعَّي لموو

.لذلح من تأثُر إ جابَّ عل  تحسُن جودة ر س المال اليشري

إنشاء لجنوم م قتومForce Task  مدعوموم بشوكل مياشور مون رئوُس الجمهور ومي للتعامول موع المسوتممر ني سوواء

مسوتممر ن  كانوا المستممر ن الجدد الرا يُن مَّ اتستممار  و المسوتممر ن الحوالُُني وتكوون مهمتهوا مسواعدة ال

روقورايُُني الجدد مَّ الحصول عل  النر م اتستممار م بشكل سر ع وعدم تركهم للمحامظات  و المووظنُن اليُ

.وسرعم اليت مَّ يليات المستممر ني كما تعمل عل  الحل السر ع لمشك ت المستممر ن الحالُُن

تجهُوز ملوف اسوتمماريInvestment Package/Portfolio  لكول النورص اتسوتممار م الموجوودة موَّ لُئوم اتسوتمماري

.بحُ  تكون جالزة للمستممري وبها  سياب ااتُار المشروف كنر م استممار م مَّ لذا الموقع

 اسوتحداث آلُوم التورو   للجمُوعInvestment promotion for all ي  ي  مكون للجمُوع التورو   ل سوتمماري والحصوول

ملُوون 1عل  مستممر ن مقابل نسيم من قُمم اتستمماري وذلح ومك شرائب محددةي علو  سويُل المموالي  قول مون

10ي و كموور موون %1.5م  ووُن دوتر  حصوول علوو  ( 10–5)ي و%1.75م  ووُن دوتر  حصوول علوو  (  5–1)ي و%2دوتر  حصوول علوو  

(مصوري  و  جنيوَّ/ شخاص  و م سسوات)ي و حصل من  قوم بجذب تلح اتستممارات %1م  ُن دوتر  حصل عل  

لوح عامروا عل  لذا الحامزي بما  تناس  مع الضخ النعلَّ ل سوتمماراتي ولوُس  إنشواء الشوركم مقوطي وتكوون مودة ذ

تحُا مصوري قابلم للتجد د بناءر عل  معالُم اإلنجازي و مكن إنشاء  ندوق استممار لهذا الغرضي و مول من  ندوق

. و من عوائد المنايك الحرة

اسوتحداث آلُوم المسوتممر المتمُوزDistinguished investor  ُو  إن المسوتممر ا جنيوَّ  و المحلوَّ الوذي  سوتطُع   

مموالي مون جذب مستممر  جنيوَّ لشوراكم موَّ مشوروعهي  وتم تكر موه  و إعطوا    وامزرا معنو ًّوا  و ماد ًّواي علو  سويُل ال

م  ووُن دوتر  حصوول علوو  درف ( 5–1) جووذب مسووتممررا بقُمووم ملُووون دوتر  حصوول علوو  درف موون الوووزارة المعنُوومي و

لمودة % 2م  ُن دوتر  حصل عل  درف وإعنواء أور يَّ بنسويم ( 10–5)لمدة ث ث سنواتي و% 1وإعناء أر يَّ بنسيم 

.امس سنوات

اتستممارات اتعتماد عل  شركات الترو   الدولُم الخا م لترو   اتستممارات مَّ مصري و كون المقابل نسيم من

(. تم اتتناق علُها مَّ أوء  وأاف السوق الدولُم مَّ لذا المجال)التَّ تم جذبها 



القاعةةةدة القوميةةةة للدراسةةةات

قائمةة بفليوعرااية



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

لنقديةا ست مارات األجنفية والسياسة ا: أوًلا



يوَّ المياشور لنواي العد ود مون المتغُورات التوَّ تلعو  دوررا مهمًّوا موَّ التوأثُر علو  تودمقات اتسوتممار ا جن:المستخلص

ستممار ا جنيَّ داال مصري وتعد التنمُم المالُم للقطاف المصرمَّ من بُن تلح المتغُرات التَّ قد ت ثر عل  تدمقات ات

التنمُووم المياشووري وقوود لوودمت لووذ  الدراسووم إلوو  تحد وود الع قووم السووييُم واتجالهووا بووُن اتسووتممار ا جنيووَّ المياشوور و

ف المصوورمَّي المالُووم للقطوواف المصوورمَّ المصووريي وااووت ف الع قووم السووييُم بوواات ف م شوورات التنمُووم المالُووم للقطووا

.وتحد د الع قم يو لم وقصُرة ا جل بُن تدمقات اتستممار ا جنيَّ المياشر وبُن تلح الم شرات

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية.

ت لووويع  ت  وجوود تووأثُر للتنمُووم المالُووم للقطووواف المصوورمَّ علوو  اتسووتممار ا جنيووَّ المياشووور مووَّ ا جوول الطو وول إ

روض سوعر النائودة الهامشوَّي واتئتموان الموجوه للقطواف الخواص كنسويم مون النوات ي ونسويم القو: الم شراتي ولوَّ

.للودائع

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

الَّ للقطوواف تينووَّ اسووتراتُجُم تمو لُووم يو لووم ا جوول موون شووأنها تووومُر بُئووم اقتصوواد م كلُووم محنووزة للتطووو ر الموو

.المصرمَّي لما لها من تأثُر إ جابَّ عل  اتستممار ا جنيَّ المياشر

يةةة للق ةةاع العصقةةة السةةففية بةةي  تةةداقات ا سةةت مار األجنفةة  المفايةةر والتنميةةة المال( 1
دراسة ت فيقية علم ا قتصاد المصري.. المصرا 
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2021 كلية التجارة بجامعة دميال: الناير عوضأحمدليمان أحمد : المؤلف

2021ي  نا ر 2ي ا1ي ف2م : المجلة العلمية للدراسات والفحو  المالية والتجارية: المصدر
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 جنيووَّ تتنووامس كامووم الوودول لز ووادة نصووُيها موون توودمقات ر وس ا موووال الدولُوومي وإن كووان اتسووتممار ا: المسةةتخلص

ارات المياشوور لووه  لمُووم اا ووم لوودى الوودول النامُووم واتقتصووادات الناشووئم ومنهووا مصووري وقوود  دى تزا وود  لمُووم اتسووتمم

صاد ُن ا جنيُم المياشرة إل  سعَّ   ل  الدول لجذب  كير قدر من لذ  اتستمماراتي ا مر الذي دمع العد د من اتقت

مار إلوو  محاولووم تنسووُر سوولوي اتسووتممار ا جنيووَّ المياشوور ومحدداتووهي وقوود  اضووعت لووذ  الدراسووم محووددات اتسووتم

ذلح المياشر إل  عوامل جذب وعوامل يردي واعتيرت استقرار المتغُرات اتقتصاد م الكلُم من عوامل الجذبي مرجعم

ل الضووعف إلوو  وجووود تووأثُر كيُوور للمتغُوورات النقد ووم علوو  سوولوي اتسووتممارات ا جنيُووم المياشوورةي وبتحد وود  ثوور عواموو

قُوك النموو ومواين القوى تكمن كناءة السُاسات مَّ إدارة التدمقات ا جنيُم المياشورة موَّ اتتجوا  المسوتهدف لتح

.اتقتصادي و لداف التنمُم المستدامم

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

رة او ل وجود ع قم عكسُم وإن كانت أعُنم بوُن معودل التضوخم والتودمقات مون اتسوتممارات ا جنيُوم المياشو

.مترة الدراسم

ظر وم وجود ع قم يرد وم بوُن سوعر الصورف والتودمقات مون اتسوتممارات ا جنيُوم المياشورةي ولوو موا  تنوك موع الن

تممارات ا جنيُوم اتقتصاد مي ولكن ب شارة أعُنمي باإلأامم إل  ثيوت ع قم تيادلُمي  ُ  ت ثر التدمقات مون اتسو

.المياشرة عل  سعر الصرف

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

م مناسوويمي تجِو  إدارة توودمقات اتسوتممارات ا جنيُووم موون او ل اسووتخدام سُاسوات اقتصوواد م كلُووم ولُكلُوم ومالُوو

ع والسوووعَّ إلوووو  درجووووم مووون التكاموووول بووووُن لُكووول اتسووووتممارات ا جنيُووووم ولُكووول اتسووووتممارات المحلُوووومي وتشووووجُ

.اتستممارات ا جنيُم التَّ  صا يها تكنولوجُا  د مم وإدارة متقدمم

رأمر السياسة النقدية علم تداقات ا ست مارات األجنفية المفايرة للم مص2)
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2020 المنامة العربية للتنمية ا دارية: الناير ماجد محمد يسري الخربوطل : المؤلف

2020ي د سمير 4ي ف40م :المجلة العربية لإلدارة: المصدر



  قوُم لودمت لوذ  الدراسوم إلو  دراسوم  ثور  وامَّ تعوام ت كولت مون المسوتممر ا جنيوَّ والم سسوَّ علو:المستخلص

سوقَّي وعل  قُم تداوتت اليور م المصر مي و  ضرا دراسم  ثر  امَّ لذ  التعام ت عل  ر س المال اليEGX30م شر 

عالُووم وموودى معالُووم محوواوتت اسووتقطاب اتسووتممارات ا جنيُووم  ُوور المياشوورة مووَّ اليور ووم المصوور مي و  ضرووا موودى م

ثرا بصوامَّ تداوتت المستممر الم سسوَّ موَّ اليور وم المصور مي والتعورف علو  جانو  مون ا داء موَّ اليور وم ا كمور توأ

.تعام ت كل من المستممر ا جنيَّ والم سسَّ

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

قوُم م شور  وجود تأثُر ذي دتلم إ صائُم لصامَّ تعام ت كولت مون المسوتممر ا جنيوَّ والمسوتممر الم سسوَّ علو  

EGX30م ي و  ضرووا علوو  إجمووالَّ قووُم تووداوتت اليور ووم المصوور مي وكووذلح علوو  إجمووالَّ ر س المووال السوووقَّ لليور وو

.المصر م

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

عنُنومي كموا العمل عل  الحد من تأثُر تعام ت المستممر ا جنيَّ عل  سوق المال  ت  ت تتعرض  زمات وتقليوات

رض  دث مَّ العد د من الدول من او ل عملُوات المضواربم قصوُرة ا جول التوَّ توموار س موَّ اليور ومي وذلوح عيور مو

.قُود عل  عملُات اتستممار  ُر المياشر قصُر ا جل التَّ  مارسها المستممرون ا جان 

عمل ودموع دمع المستممر ن ا جان  تستممار  موالهم مَّ  وجه اتستممار المياشر التَّ تعمل عل  ز ادة مرص ال

.عجلم اتقتصاد القومَّي وذلح بتقد م الحوامز عل  عملُات اتستممار ا جنيَّ المياشر

 مةةة  المسةةةت مر األجنفةةة  والمسةةةت مر المؤسسةةة  علةةةم أد3)
ر
اء أمةةةر يةةةاا  تعةةةامصت كةةة 

الفورية المصرية
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2020 كلية التجارة بجامعة عي  يمس: الناير لسصم نمير رام  سيد: المؤلف

2020ي  ولُو 2ف: المجلة العلمية لصقتصاد والتجارة:المصدر
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لوودمت لووذ  الدراسووم إلوو  دراسووم الوودور الووذي تقوووم بووه ا سووواق المالُووم مووَّ مصوور مووَّ تنعُوول النمووو : المسةةتخلص

ُم  داء سووق اتقتصاديي من ا ل تنمُوم الموداراتي وتوومُر السوُولمي وتعظوُم التكوو ن الر سومالَّي باإلأوامم إلو  تقُو

داول ا وراق المالُم مَّ مصر ا ل الخمسم عشر عامرا الماأُمي من او ل تحلُول تطوور  داء سووق اإل ودار وسووق التو

وتقُووُم  داء كوول سوووق علوو   وودةي مووَّ أوووء بعوو  الم شوورات المالُوومي كمووا لوودمت إلوو  تحد وود نقوواب القوووة والضووعف

.وتقد م الحلول والمقتر ات

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

م تسوووالم سووووق ا وراق المالُوووم موووَّ تنعُووول اتسوووتممار وز وووادة معووودتت النمووووي وتتغلووو  علووو  التحووود ات الداالُووو

.والخارجُمي وتحقك نتائ  جُدة

تخدمم توجد مجوة كيُرة بُن ميل  المال الموجه ل سوتممار موَّ ا سوهمي مون او ل اليور ومي و جوم ا مووال المسو

.كودائع يو لم ا جل مَّ النظام المصرمَّ ا ل مترة الدراسم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تكوو ن تطو ر الهُكل الم سسَّ للهُئم العامم لسوق المال بما  تماش  مع الدور اإلشورامَّ المنووب بهواي وإعوادة

.الروابط الوظُنُم مَّ الهُكل التنظُمَّ لتحقُك ا لداف المرجوة

وأووع آلُووات لنشوور قوورارات الهُئووم العامووم لسوووق المووال بمز وود موون الشوونامُم مووَّ المعووام تي وإعوو م العموو ء موو َّ

.اليور مي بما مَّ ذلح القرارات الصادرة عن الهُئم بشكل مستمر

وق إداال التقنُات الحد مم مَّ مجوال اليور ومي وكوذلح نظوم المعلوموات ودعوم اتخواذ القورار موَّ الهُئوم العاموم لسو

.المالي لتسهُل دورلا مَّ اإلشراف عل  السوق

ردور سوق األوراق المالية ا  تفعي  ا ست مار وزيادة النمو ا قتصادي ا  مص4)

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2020ي  كتوبر 3ف: المجلة العلمية لصقتصاد والتجارة: المصدر

2020 كلية التجارة بجامعة عي  يمس: الناير محمد اتح  عفد الغن : المؤلف
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عرأووت لووذ  الدراسووم مالُوم شووهادات اإل ووداف و لمُتهووا اتقتصواد م مووَّ جووذب ر وس ا موووال ا جنيُووم:المسةتخلص

توَّ تكوون وداول مستممر ن جدد مَّ اتقتصاد القومَّي ثم عرأت الطيُعم القانونُم لشهادات اإل وداف الدولُومي ولوَّ ال

ال مقابلم  سهم  ادرة من شركات مصور م للتوداول موَّ اليور وات العالمُومي لموا لهوا مون دور موَّ جوذب ر وس ا موو

ادرة موون ا جنيُومي كموا عرأووت   ضروا الطيُعوم القانونُووم لشوهادات اإل ووداف المصور مي ولوَّ التووَّ تكوون مقابول  سووهم  و

.شركات  جنيُم تر   مَّ قُد وتداول  وراقها المالُم داال اليور م المصر م

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ضووم  ن إ وودارات الشووركات لشووهادات اإل ووداف الدولُووم تجووذب اتلتمووام موون المسووتممر ن ا جانوو ي وتووومر آلُووم منخن

.التكلنم  مكن للمستممر ن المشاركم مُها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

دون  ن  شمل قانون سوق ر س المال عل  قواعد لتنظُم تحو ول ا وراق المالُوم المحلُوم لشوهادات إ وداف دولُومي

.ر ماتكتناء بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهُئم العامم للرقابم المالُمي وكذا مجلس إدارة اليور م المص

إ ووداف تنعُوول وإ كووام الرقابووم علوو  عملُووم تحو وول المسووتممر ن  وراقهووم المالُووم لخووارا الووي د مووَّ  ووورة شووهادات

.دولُمي  ت  ت   دي ذلح لخلك ذر عم ووسُلم لدى اليع  لتهر    موالهم بالخارا

همهم  ن  كوون لنوواي دور للهُئووم واليور ووم وشووركات السمسوورة موَّ توعُووم المسووتممر ن الوورا يُن مووَّ تحو وول  سوو

خواير لشهادات إ داف دولُم لتداولها مَّ اليور ات العالمُومي مون او ل توأوُب ممُوزات ذلوح التحو ولي وكوذلح الم

.الناتجم عن ذلح

ريةةات ال فيعةةة القانونيةةة لقيةةد وتةةداول يةة ادات ا يةةداع اةة  الفوريةةة المصةةرية والفو5)
العالمية

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2020ي  ولُو 539ي ف111م : مجلة مصر المعايرة: المصدر

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف يعالجمعية المصرية لصقتصاد السياس  وا حصاء والتشر : الناير اادي توك ، محمود امري الشاهد: المؤلف
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َّ الودول لدمت لذ  الدراسم إل  تحد د المحددات الم ثرة عل  تدمقات استممارات المحامظ ا جنيُوم مو:المستخلص

دولوم عربُومي وتممِّول المحوددات محول الدراسوم كو  مون عجوز الموازنوم ( 11)ي وتشمل العُنم (2018-2011)العربُم ا ل النترة 

ات  العاممي ومجوة الموارد المحلُمي والمخاير السُاسُمي ومعدل التضخم المحلَّي والمُوزان التجواريي ومعودل نموو النو

غُوور المحلووَّ اإلجمووالَّي و سووعار الووننطي ومعوودل التضووخم العووالمَّي مووَّ  ووُن تمموول اسووتممارات المحووامظ ا جنيُووم المت

.التابع

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

لمحوامظ وجود تأثُر معنوي سليَّ لكل من مجوة الموارد المحلُوم والمخواير السُاسوُم علو  تودمقات اسوتممارات ا

(.2018–2011)ا جنيُم مَّ الدول العربُم ا ل مترة الدراسم 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

اتي علو   ن العمل عل  دعم استقرار السُاسات اتقتصاد م والمالُم والتشر عُم والتنظُمُم اصو را او ل ا زمو

تغُوراتي بموا  عتمد تغُُر تلح السُاسات عل  إيار  تسم بالشنامُم واإلمصاح عن التغُري موع وأوع إيوار زمنوَّ لل

. توامك مع التأثُر المتوقع لها عل  بُئم ا عمال

َُّور العمل عل  تحنُز اتداار المحلَّي وكذلح إ جواد وسوائل اداوار  ُور تقلُد وم مون او ل م سسوات النظوام الموال 

لودول المصرمَّي لتحنُز  غار المودار ن وتحقُوك الشومول الموالَّ  مموا  حود مون مجووة المووارد المحلُوم بالنسويم ل

.التَّ تعانَّ من عجز مَّ مجوة الموارد

محددات تداقات است مارات المحااظ األجنفية ا  الدول العربية6)

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2020ي  ولُو 2ف: المجلة العلمية لصقتصاد والتجارة: المصدر

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف كلية التجارة بجامعة عي  يمس: الناير محمد وهدان: المؤلف



مانًيا

القاعةةةدة القوميةةةة للدراسةةةات

قائمةة بفليوعرااية



تصاديا ست مارات األجنفية وا يصح ا ق: مانًيا
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لمستدامم سعت لذ  الدراسم إل  التعرف عل   ثر برام  اإل  ح اتقتصادي والسُاسات عل  التنمُم ا:المستخلص

هوودف مووَّ مصووري وتهوودف إلوو  التعوورف علوو   ثوور اإل وو ح اتقتصووادي علوو  التنمُووم المسووتدامم مووَّ مصووري و نيمووك موون ال

امم موَّ مصوري الرئُس العد د من ا لداف النرعُمي المتمملوم موَّ التنيو  المسوتقيلَّ لويع  م شورات التنمُوم المسوتد

.والتعرف عل  محددات اتستممار القومَّ وا جنيَّ المياشر مَّ مصر

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

رد مون لوذا وجود ارتياب موج  بُن اتستممار القومَّ الجاريي وكل من النات  المحلَّ اإلجمالَّي ومتوسط نصُ  الن

.النات ي ومعدل التضخمي واتداار القومَّي ومعدل اليطالمي وارتياب سال  عكسَّ مع الصادرات الكلُم

وووار تمَّ توووأثُر المتغُووورات اتقتصووواد م علووو  اتسوووتممار ا جنيوووَّ المياشووور المصوووريي وذلوووح باسوووتخدام النمووووذا اللو 

جمووالَّي المووزدواي وقوود تيووُن وجووود ع قووم يرد ووم موجيووم بووُن اتسووتممار ا جنيووَّ المياشوور وكوول موون النووات  المحلووَّ اإل

.ومعدل التضخمي والصادرات الكلُم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

اتسوتممار توجُه المز د من الدعم والتُسُرات ل ستممار المحلَّي  ُ  إنه ا قدر علو  دعوم النموو والتنمُوم مقارنوم ب

.ا جنيَّ المياشر

إشووراي تكمُووف اليحوووث العلمُوومي وز ووادة التعوواون العلمووَّ مووَّ معالجووم القضووا ا اتقتصوواد م الناشووئمي والتوسووع موو َّ

.ا وساب العلمُمي إل  جان  تطو ر اتستممار والتجارة المحلُم والدولُم

أمر ا يصح ا قتصادي علم التنمية المستدامة ا  مصر7)

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

2021ي  ونُو 1ي ف3م : مجلة الفحو  والدراسات ا اريقية ودول حوض الني : المصدر

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2021منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف الفحو  والدراسات ا اريقية بجامعة أسوانمع د: الناير عفد هللاعاطف حلم  الشيم ، طارق عل  أحمد: المؤلف



|االستثمارات األجنبية  |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

26

مُور مون الودول  عتير اتستممار لو الدامع ا ساسوَّ للنموو والتنمُوم اتقتصواد م واتجتماعُومي ولنواي الك:المستخلص

لو  لوذ  الدراسوم إوقود لودمت . لوهالنعلوَّ واتسوتممار المخطوط موَّ اتداوار من مجووة تعانَّ النامُمي ومن بُنها مصري 

ي وتحد د  ثرلما عل  النموو (2018/2017–2003/2002)من اتستممار المحلَّ وا جنيَّ مَّ مصر ا ل النترة كل عرض اتجالات 

 قم تكامل  كير عل  النمو اتقتصاديي و اُررا تحد د الع قم بُنهماي ولل لَّ عله تأثُر مَّ مصري وتحد د  ي نوف منهما 

 م مزا مم؟

:الدراسة إلى أهم النتائج التاليةوتوصلت 

مار ا جنيَّ المياشوري تزا د ا لمُم النسيُم ل ستممار المحلَّ بالنسيم للنات  المحلَّ ا ل مترة الدراسم عن اتستم

ستقرار  كمر معل  الر م من تذبذب كل من معدل نمو اتستممار المحلَّ وا جنيَّي م ن اتستممار المحلَّ اتسم بات

تنمُوووم مووون اتسوووتممار ا جنيوووَّ المياشوووري وبالتوووالَّ مووو ن اتسوووتممار المحلوووَّ لوووو ا كمووور قووودرة علووو  تحقُوووك النموووو وال

.اتقتصاد م

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

راءات التركُز عل  عوامل جذب اتستممار ا جنيَّ المياشور إلو  مصوري واعتمواد الحكوموم  زموم مون السُاسوات واإلجو

مار المحلوَّ الكنُلم بجذب المز د من اتستممارات ا جنيُم بصونم عامومي وجوذبها إلو  القطاعوات التوَّ  حجوم اتسوتم

.عنها

لزمات إعووادة النظوور مووَّ المشووروعات التووَّ  وجووه إلُهووا اتسووتممار المحلووَّي والتووَّ تعتموود علوو  الخووارا لتووومُر المسووت

تممارات اإلنتاجُمي وتشجُع المشروعات التوَّ لهوا روابوط  مامُوم والنُوم بالمشوروعات المحلُوم جُودةي وتوجُوه اتسو

إلو  إل  مشروعات ذات مردود سر ع مَّ ا جول القصوُر علو  النموو اتقتصوادي بوالتوازي موع اتسوتممارات الموجهوم

.المشروعات ذات المردود يو ل ا جل

صةادي اة  العصقة بي  ا ست مار األجنف  وا ست مار المحل  وأمرهمةا علةم النمةو ا قت8)
(2018/2017–2003/2002)مصر وصل الفترة م  

2021ي سيتمير 3ي ف41م : المجلة العربية لإلدارة: المصدر

2020 منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2020منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: الناير 2021منامة األعذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف المنامة العربية للتنمية ا دارية: الناير أحصم مرس  محمد السن اوي: المؤلف



َّ اسوتقطاب تممل الهدف الرئُس للدراسم مَّ تحلُل وتقو م مدى نجاح سُاسم اإل  ح اتقتصادي مو:المستخلص

جوذب المز د من اتستمماراتي واا م ا جنيُم الزراعُوم المياشورةي وتحد ود  سوياب أوعف مقودرة القطواف الزراعوَّ علو 

السُاسووات اتسووتممار ا جنيووَّ المياشوور إلُووهي لتقوود م المقتر ووات والتو ووُاتي واتعتموواد علوو  نتووائ  الدراسووم مووَّ رسووم

ز اتسوتممار اتقتصاد م النقد م والمالُم الم ئمومي والتوَّ  مكون  ن تسواعد واأوعَّ السُاسوم ومتخوذي القورار موَّ تحنُو

ن الر سوومالَّ ا جنيووَّي وتشوور ع القوووانُن المنظمووم ل سووتمماري والووك المنووام اتسووتمماري الم ئوومي وتحقُووك ز ووادة التكووو 

م بعود تينوَّ الزراعَّي لُتيوا  القطاف الزراعَّ ا ولو م والمكانوم التوَّ  سوتحقها أومن القطاعوات اتقتصواد م ا اورىي اا و

.سُاسم اإل  ح اتقتصادي والتكُف الهُكلَّ

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 أووعف مشوواركم الشووياب الجووامعَّ مووَّ العموول التطوووعَّ  وذلووح لعوودم المعرموومي  و لوجووود معوقووات تحووول دون

.أعف المعلوماتي وعدم معرمم المجاتتي وقلم الوقت لد همي و ُرلا: مشاركتهمي ممل

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تووومُر قاعوودة بُانووات كاملووم عوون موورص اتسووتممار مووَّ مصووري وإقامووم واسووتممار المعووارض الدولُووم لعوورض اليوورام  

.والكتُيات عن مرص اتستممار

م لهووذا اتسووتمرار مووَّ برنووام  اإل وو ح اتقتصووادي والتكُووف الهُكلووَّي مووع الحنووات علوو  مووا تحقووك موون نتووائ  إ جابُوو

.المستممر ناليرنام ي والدعم المتوا ل لها بتحقُك اتستقرار مَّ القوانُن والتشر عات لز ادة المقم وا مان لدى

امز واإلعنواءات اتياف سُاسم انتقائُم موَّ تشوجُع اتسوتممار ا جنيوَّ المياشوري واتعتمواد علو  سُاسوم تقود م الحوو

.الموجهم لشنشطم المستهدمم

27

  المفايةر دراسة تحليلية ألمر سياسة ا يصح ا قتصةادي اة  جةذال ا سةت مار األجنفة( 9
للم الق اع الزراع  المصري

2019 مع د بحو  ا قتصاد الزراع : الناير لكرام أحمد السيد: المؤلف

2021ي  كتوبر 56ي ف2م :مجلة دراسات ا  الخدمة ا جتماعية: المصدر
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ي 2016ممير ترجع  لمُم الدراسم إل  بُان دور سعر الصرف مَّ اتقتصاد المصريي اا م بعد تحر ر  مَّ نو:المستخلص

صوري واتقتراض من  ندوق النقد الدولَّي ووجود عجز متزا د مَّ الموازنوم العامومي و وعوبم ا وأواف اتقتصواد م موَّ م

وتحر ور ي وتأثُر ذلح عل  التجارة والتضخم واتستممار ا جنيَّي ولدمت الدراسم إلو  التعورف علو  مالُوم سوعر الصورف

مار و ثووور  علووو  مُوووزان المووودموعات والصوووادرات والمسوووتو ات العاموووم لشسوووعار وات تُايوووات النقد وووم الدولُوووم واتسوووتم

.ا جنيَّ

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

تُووايَّ ارتنوواف ات تُايُووات النقد ووم مووَّ الدولووم المصوور م بعوود تحر وور سووعر الصوورف موون مصووادر مختلنوومي وكنا ووم ات 

.لواردات سلعُم  كمر من ث ثم  شهر ييقرا لتقر ر  ندوق النقد الدولَّ

جاتهوا علو  عدم ز ادة الصادرات بقدر كيُر بعد تحر ر سعر الصرف نتُجم تعتماد الدولم المصر م مَّ العد د مون منت

.سلع وسُطم مستوردةي باإلأامم إل  عدم مرونم المنتجات المصر م اا م الصناعُم والزراعُم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ُرادي و ت  ج  تطو ر القطاف اإلنتاجَّ والزراعوَّ والصوناعَّي والعمول علو  تعز وز مرونوم لوذ  القطاعوات لتقلُول اتسوت

. خضع سعر الصرف لضغوب المضاربُن

لو  توجُوه العمل عل  تنمُم وتطو ر ر س المال النكري والتكنولوجَّ مَّ اتقتصادات النامُمي و جو    ضروا العمول ع

.اتستممارات ا جنيُم المياشرة لمجاتت إنتاجُم

علوو  الحوود موون الطلوو  علوو  العملووم ا جنيُووم بترشووُد اتسووته يي اا ووم مووَّ المجوواتت الترمُهُوومي وعوودم اتعتموواد

.المنتجات الوسُطم  و ا ولُم مَّ اإلنتااي والعمل عل  ز ادة اإلنتاا المحلَّ والصادرات

28

أمر تحرير سعر يرف العملة المصري علم بعض مؤيرات ا قتصاد المصري( 10

2019ي  بر ل 534ف، 110مجلة مصر المعايرة، س: المصدر

2019 الجمعية المصرية لصقتصاد السياس  وا حصاء والتشريع: الناير منصور عل  منصور ي ا: المؤلف



ي وبالتووالَّ ترجوع  لمُووم اتسوتممارات ا جنيُوم المياشوورة بالنسويم لمصور إلوو  تراجوع معودل اتداووار المحلوَّ:المسةتخلص

ُوم الخارجُومي ي والذي  كون مصحوبرا بمشواكل المد ون(القروض)تزا د الحاجم للتمو ل الخارجَّ كيد ل ل قتراض الخارجَّ 

صواديي وكذلح الحاجم الملحم لتوظُف قدر كيُور مون العمالوم للحود مون مشوكلم اليطالومي وتحقُوك مز ود مون النموو اتقت

لنمو والتنمُوم ولدمت لذ  الدراسم إل  تحد د تطور تدمك اتستممار ا جنيَّ المياشري واليح  مَّ تأثُراته عل  كل من ا

م اتقتصوواد م موووَّ مصووري مووون اوو ل تمو لوووه لحركووم التنمُووومي كمووا لووودمت   ضرووا إلووو  تحد وود العوامووول الجاذبووم والمعوقووو

.ل ستممارات ا جنيُمي ومحاولم تقد م ر  م مستقيلُم  ولو ات عملُم التنمُم مَّ اتقتصاد المصري

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

اف اليتورول وجود الل مَّ توز ع اتستممارات ا جنيُم المياشرة عل  قطاعات اتقتصاد المصريي  ُ   ستحوذ قط

مو لُوم موَّ عل   والَّ ثلمَّ التدمقات اتستممار م القادمم دون باقَّ القطاعواتي بموا  عمول علو  تعمُوك النجووة الت

.القطاعات ا ارى

أعف تدمك لذ  وجود ع قم بُن أعف اليُئم القانونُم والتشر عُم ال زمم لتشجُع اتستممار ا جنيَّ المياشر و

.اتستممارات

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

مالووم إنشوواء مراكووز توودر   عالمُووم لتطووو ر الموووارد اليشوور م وتووومُر العمالووم المووالرة والمدربوومي مووع اتسووتعانم بالع

.الخيراتالخارجُم ذات الخيرات العالُم  ُر المتومرة محلًُّاي إلكساب العمالم المحلُم الخيرة منها ونقل المهارات و

ااتُووار وأووع اسووتراتُجُم متكاملووم للتغلوو  علوو  المعوقووات بدقووم وكنوواءةي وتعظووُم  نشووطم القُمووم المضوواممي مووع

.اإلدارة النعالم التَّ تواك  التطورات العالمُم
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ا ست مار األجنف  المفاير ودوره ا  تنمية ا قتصاد المصري( 11

2018ي 1ي ف9م : المجلة العلمية للدراسات التجارية والفيوية: المصدر

2018 كلية التجارة بجامعة قناة السويس: الناير هان  رزق بركات: المؤلف
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 ثوور تناولووت لووذ  الدراسووم سووعر الصوورف وع قتووه باتسووتممارات ا جنيُووم مووَّ مصووري وركووزت علوو  قُوواس:المسةةتخلص

ي ومحصوووت (2017-1991)تطووورات سووعر الصوورف الرسوومَّ للجنُووه علوو  توودمقات ر وس ا موووال إلوو  مصوور اوو ل النتوورة 

اعودة الدراسم  ثر سعر الصرف عل  ا شوكال المختلنوم مون تودمقات ر وس ا مووالي و لقوت الضووء علو   لمُوم بنواء ق

.معلومات تنصُلُم لتوز ع اتستممارات ا جنيُم ومقا لتوجههاي سواء نحو السوق المحلُم  و التصد ر

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

يور وومي إن اتسووتممار ا جنيووَّ  ُوور المياشوور مووَّ سوووق ا وراق المالُووم ت  توقووف مقووط علوو  تعووام ت ا جانوو  مووَّ ال

.وإنما  متد   ضرا إل  تعام ت المواينُن بالعم ت ا جنيُم

نو  موَّ اليور ومي  عتير معامل ات تُايُات الكلُم من النقود ا جنيوَّ معنو ًّوا وإ جابًُّوا موَّ التوأثُر علو  تعوام ت ا جا

. ُ  إن المحامظم عل  مستوى جُد من لذ  ات تُايُات   ثر إ جابا عل  المستممر ن ا جان 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 ن القطاعوات عون توز وع اتسوتممارات ا جنيُوم المياشورة بوُ(  د مم ودقُقوم وتنصوُلُم)أرورة إنشاء قاعدة بُانات

لوح التوَّ تنوت  اتقتصاد م المختلنم مَّ مصري وكذلح  صر المشوروعات اتسوتممار م التوَّ تنوت  بغورض التصود ري وت

.ل سته ي المحلَّ

شوورةي  ُوو  توو ثر اسوتكمال تطووو ر الينُووم التحتُوم التووَّ تعتيوور موون  لوم المتطليووات لجووذب اتسووتممارات ا جنيُوم الميا

.ومرة وكناءة الينُم التحتُم عل  تكالُف اتستمماري ومن ثم عل  العائد منه

30

يفحة1154–1131 2018 الجمعية المصرية لصقتصاد الزراع : الناير ولود حسام حسني  حس  2018ي  ولُو 291سلسلم قضا ا التخطُط والتنمُمي رقم : مع د التخ يط القوم : المصدر

2018 مع د التخ يط القوم : الناير مع د التخ يط القوم : المؤلف

سعر الصرف وعصقتس با ست مارات األجنفية ا  مصر( 12



القاعةةةدة القوميةةةة للدراسةةةات

قائمةة بفليوعرااية



يةجذال ا ست مارات األجنف: مالً ا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



يطالوم لدمت لذ  الدراسم إل  بح  مدى مسالمم اتسوتممار ا جنيوَّ المياشور موَّ الحود مون مشوكلم ال:المستخلص

مي ك  دى المشك ت الم رقم ل قتصواد المصوريي مون او ل توومُر المز ود مون مورص العمول او ل النتورة محول الدراسو

لوو  ولوودمت   ضرووا إلوو  بحوو  الع قووم بووُن معوودل النمووو اتقتصووادي ومسووتو ات التشووغُلي وموودى تووأثر لووذ  الع قووم ع

قات اتستممار تدمقات اتستممار ا جنيَّ المياشري و اُررا اقتراح بع  اآللُات لرمع مستو ات التشغُل من ا ل تدم

.ا جنيَّ المياشر

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

التوظُووف وجوود ع قووم معنو ووم وموجيووم بووُن اتسوتممار ا جنيووَّ المياشوور كنسوويم موون النوات  المحلووَّ اإلجمووالَّ وبووُن

.كنسيم من إجمالَّ عدد السكان مَّ ا جل الطو ل

   ن معوودل النمووو اتقتصووادي لووه تووأثُر سووال  ومعنوووي علوو  التوظُووف مووَّ مصووري و رجووع ذلووح بشووكل  ساسووَّ إلوو

%.80ن المصدر ا ساسَّ للنمو اتقتصادي مَّ مصر  أتَّ من اتسته ي العائلَّي والذي تممل نسيته  كمر م

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تممارات ا جنيُوم تقد م المز د من التُسُرات المضاعنم ل ستممارات ا جنيُم المياشرةي و ت  قتصر تشوجُع اتسو

.خممعل  المشروعات الخا م مقطي ولكن التوجه   ضرا نحو المشروعات القومُمي والتَّ تتطل  استممارات أ

ممر ن عل  أرورة العمل بشكل واأب عل  تخنُ  معدتت الضرائ  عل  المستممر ن ا جان ي بما  حنز المست

.ا رباحاتستممار  لما لذلح من انعكاس عل  تكالُف اإلنتااي ومن ثم القدرة التنامسُم التصد ر م وتحقُك

33
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2021ي ار ف 3ف، 51مج: المجلة العلمية لصقتصاد والتجارة: المصدر

2021 كلية التجارة بجامعة عي  يمس: الناير محمد عفد الل يفليمان: المؤلف
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قوووانُن تواجووه المنطقووم العربُووم نقصرووا اطُووررا مووَّ قوودرة مختلووف   ووحاب المصوولحم علوو  الو ووول إلوو  ال:المسةةتخلص

  معوووا ُر المتعلقوووم بالمنامسوووم ومكامحوووم النسووواد واتسوووتممار ا جنيوووَّي عووو وة علووو  ذلوووحي تنتقووور المنطقوووم العربُوووم إلووو

  ومووَّ لووذا اإليوواري سووعت لووذ  الدراسووم إلوو. تنظُمُووم وتشوور عُم مو يوودة  مكوون  ن تسوواعد علوو  تويُوود اطووط اإل وو ح

لمتصوولم تقوود م تقُووُم  ساسووَّ للمنووام التشوور عَّ لشعمووال مووَّ المنطقوومي وذلووح بدراسووم الحالووم الرالنووم للتشوور عات ا

.بالمجاتت الرئُسم لشير التنظُمُم ليُئم ا عمال

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ُم علو  الوورق ت تزال الكمُر من الودول العربُوم متوأارة موَّ تطيُوك المعوا ُر الدولُومي و تو  عنودما تيودو ا يور التشور ع

والمتوقعوم مَّ دول قلُلمي م ن اإلعناءات واتمتقار إل  آلُوات إننواذ معالوم تعووق تحقُوك النتوائ  المرجووة" قو م جدرا"

.2030 ي من القوانُن  مما  ز د من التحد ات التَّ تحول دون تقدم المنطقم نحو تحقُك اطم عام 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ي مووع تو ُوود العموول علوو  تحسووُن وتعز ووز آلُووات التننُووذ واإلننوواذ والهُاكوول ا ساسووُم للتشوور عات مووَّ الوودول العربُووم

.المعا ُر مَّ لذ  الدول لز ادة وتشجُع التعاون بُنها

تحقُووك تعز ووز الوووعَّ العووام بتشوور عات الوودول العربُوومي مضوولرا عوون الحقوووق والواجيووات القانونُووم للمووواينُن  وذلووح ل

.المز د من التوعُم للمواينُن بجعل النصوص القانونُم متا م بقدر مُسر
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األطر التشريعية لفيوة األعمال ا  الفلدان العربية( 14

موقع اللجنة ا قتصادية وا جتماعية لغرب  آسيا باألمم المتحدة: المصدر

2021 آسيااللجنة ا قتصادية وا جتماعية لغرب : الناير ياآساللجنة ا قتصادية وا جتماعية لغرب : المؤلف



ما النتوه استعرأت لذ  الدراسم  لم انعكاسات جائحم كورونا عل   ركم اتستممار ا جنيَّ المياشري و:المستخلص

م عالمًُّواي من تحود ات  موام العوالم والدولوم المصور مي  ُو   ثورت بشوكل مياشور علو  تيواي   ركوم التوسوعات اتسوتممار 

ي ومنهوا ولو ما  جعول مون عملُوم جوذب اتسوتممارات ا جنيُوم المياشورة تحود را  كمور  وعوبمي واا وم علو  الودول النامُوم

.مصر

:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 مقارنوم بوالنترة ننسوها 2020مَّ النصوف ا ول مون عوام % 49تراجع تدمقات اتستممار ا جنيَّ المياشر العالمَّ بنسيم

اض   وذلووح بسووي  التووداعُات اتقتصوواد م الناجمووم عوون مُووروس كورونوواي كمووا تشووُر اليُانووات إلوو  انخنوو2019موون عووام 

عووون النتووورة % 38بنسووويم 2020تووودمقات اتسوووتممار ا جنيوووَّ المياشووور إلووو  مصووور اووو ل ا شوووهر السووونم ا ولووو  مووون عوووام 

.2019المقارنم من عام 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 إنشوواء لجنووم م قتوومTask Force مدعومووم بشووكل مياشوور موون رئووُس الجمهور ووم للتعاموول مووع المسووتممر ني وتكووون

حوول مهمتهووا مسوواعدة المسووتممر ن الجوودد مووَّ الحصووول علوو  النر ووم اتسووتممار م بشووكل سوور عي والعموول علوو  ال

.السر ع لمشك ت المستممر ن الحالُُن

 تجهُز ملف استمماريInvestment Portfolioكول لكل النرص اتستممار م الموجودة مَّ لُئم اتستمماري موأب بوه

.المعلومات الخا م بالمشروعات اتستممار مي بحُ  تكون جالزة للمستممر
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آليات تحفيز ا ست مار األجنف  المفاير للم مصر ا  ظ  جائحة كورونا( 15

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المصدر

2021 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: الناير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: المؤلف
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تعرأوت الودور لدمت الدراسم إل  تحلُل الع قم بُن اتسوتممار ا جنيوَّ المياشور واليُئوم موَّ مصوري واس:المستخلص

إلدار وووم المهوووم الوووذي  لعيوووه اتسوووتممار ا جنيوووَّ المياشووور موووَّ مسووواندة ودعوووم التنمُوووم اتقتصووواد م بتوووومُر  الخيووورات ا

مصودر تمو ول والتكنولوجُم ووسائل التكنولوجُا الحد ممي ودعمه ليرام  اليح  والتطو ر و ُرلاي لذا إل  جان   لمُتوه ك

والنامُوم للتنمُم المسوتدامم علو  المسوتوى العوالمَّ والمحلوَّي وسولطت الضووء علو  تنوامس الودول جمُعروا المتقدموم

م إلو  اتسوام عل  اجتذابه بتقد م المز د من الودعم والمزا وا وتوومُر المنوام الو زمي وتوأثُر ذلوح علو  اليُئومي و شوارت الدراسو

الدراسم  وذلوح نتُجوم الع قم بُن اتستممار ا جنيَّ المياشر واليُئم بالتغُر بُن اإل جاب والسل  باات ف الدولم ومترة

.لتأثر تلح الع قم بالعد د من العوامل المتداالم والمتشابكم

:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 جابي علو   سو  ت ثر تدمقات اتستممار ا جنيَّ المياشر عل  جمُع  بعاد التنمُم المستداممي سواء بالسل   و اإل

.الشكل والحجم والنوعُمي و لداف اتستممارات الموجهم إلُهاي والعد د من المعا ُر ا ارى

قات اتسوتممارات تتأثر اليُئم بالعد د من العوامل التَّ تتناعل وتتداال معرا لتحدد ا ثور النهوائَّي وقود تتممول موَّ تودم

.من العواملا جنيُم المياشرةي ومستوى تقدم الدولمي ودرجم تركز الصناعات بهاي و سلوب التصنُع المتيع و ُرلا

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

القوودرة علوو  اتلتمووام بمشووكلم التلوووث اليُئووَّي والسووعَّ وراء تخنووُ  معدتتووه  توو  ت  ختوول النظووام اليُئووَّ و نقوود

.استعادة توازنه  مما  هدد اطط التنمُم مَّ  ي دولم

توى التقووودم التوسووع مووَّ توجُوووه اتسووتممارات للمجووواتت التووَّ تكوووون  قوول أوورررا لليُئوووم و كيوور ننعروووا مووَّ تحقُوووك مسوو

.اتقتصاديي و  ضرا المجاتت التَّ ت دي إل   ما م اليُئم كاتستممار مَّ الطاقم النظُنم
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تأمير ا ست مار األجنف  المفاير علم الفيوة ا  مصر( 16

2021ي 12ي ف6مج: المجلة العلمية لملية الدراسات ا قتصادية والعلوم السياسية: المصدر

2021 ةكلية الدراسات ا قتصادية والعلوم السياسية بجامعة ا سمندري: الناير يصح محمدآ ء عادل: المؤلف



تممار ا جنيوَّ تأتَّ  لمُم لذ  الدراسم بالنظر إل  لناي ندرة مَّ الدراسات التَّ تناولت الع قم بوُن اتسو: المستخلص

دراسوم المياشر ور س المال اليشريي والتَّ تتنواول ا جلوُن الطو ول والقصوُر معروا موَّ مصوري وتهودف لوذ  الدراسوم إلو 

Garnger)الع قوم السووييُم بُنهمووا موَّ ا جلووُن القصووُر والطو وول باسوتخدام  Causality ) ومنهجُووم(Toda-Yamamoto )

ومعرموووم   هموووا  كمووور توووأثُررا موووَّ اآلاوووري و  هموووا مووون مسوووييات اآلاووور  وذلوووح للقضووواء علووو   ي معوقوووات موووَّ ير وووك جوووذب 

التنمُوووم اتسوووتممارات ا جنيُوووم المياشووورة إلووو  مصوووري وموووَّ ير وووك التنمُوووم اليشووور مي وبالتوووالَّ المسووواعدة موووَّ تحقُوووك

.اتقتصاد م واتجتماعُم

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ُموم مضوامم سعت مصور إلو  جوذب اسوتممارات  جنيُوم مياشورة موَّ الصوناعات التكنولوجُوم  لتصونُع منتجوات ذات ق

.مرتنعمي وذلح من ا ل اتلتمام بالتعلُم الننَّي واستحداث مدارس ومعالد منُم م للم لسوق العمل

يُوور وأووعت الدولووم قوووانُن جد وودة ل سووتممار لجووذب اتسووتممار ا جنيووَّ المياشووري و كوودت علوو  أوورورة وجووود دور ك

.للمستممر ا جنيَّ مَّ دعم ر س المال اليشري مَّ مصر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تسوالم أرورة تعز ز التدر   المهنَّي وز ادة اإلنناق علو  التعلوُم العوالَّي واتسوتممار موَّ ر س الموال اليشوري  لكو َّ

.مَّ تحسُن وجذب اتستممارات ا جنيُم

سوووُم اتسوووتناد إلووو  تحسوووُن منوووام ا عموووالي ووأوووع اسوووتراتُجُم للتنمُوووم الرقمُوووم واتبتكووواري والسُاسوووات الم س

.واإلقلُمُم التَّ تهدف إل  تحقُك النمو اتقتصادي المستدام للي د
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وقووف علو  لدمت لذ  الدارسم إل  متابعوم التطوور التشور عَّ موَّ السُاسوم اتسوتممار م موَّ مصوري وال:المستخلص

رلواي مون  وجه القصور مَّ التشر عات اتسوتممار م القد مومي ومراجعوم الحووامز المنصووص علُهوا موَّ التشور عات وتطو

نهوا  جل جذب المز د من اتسوتمماراتي وتعود لها إذا موا اقتضوت الحاجومي ووأوع إيوار عوام لسُاسوم تشور عُم مرنوم تمك

جالووات موون التوامووك مووع الظووروف اتسووتممار م المحلُووم والدولُوومي وتجنوو  النوأوو  التشوور عُمي و اُوورا التعوورف علوو  ات

.المشروف المصري مَّ سُاسته اتستممار م ا ل المرا ل السابقم و ت  اآلن

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

اء نووف مون قامت مصر ب نشاء منظومات قانونُم لتسو م المنازعات اتستممار م وتعد ل بعو  تشور عاتها  إلأون

.اتيمئنان عل  المستممر ن ا جان  لجذب المز د من اتستممارات ا جنيُم

اتسوتمماري تيُن جهد المشرف المصري ا ل مترات زمنُم متعددةي وبسي    داث داالُمي مَّ القُام بتعد ل قووانُن

.واستحداث التشر عات  وذلح من  جل جذب المز د من اتستممارات ا جنيُمي وتذلُل العقيات  مامها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

نسووُك  ن  تووول  وأووع السُاسووم اتقتصوواد م للدولووم موورق عموول موون عوودة تخصصووات قانونُووم وعلمُوومي تعموول علوو  ت

.اتستخدام ا ممل لكل موارد الدولم بما  خدم السُاسم اتقتصاد م

نولوجُووا اتلتمووام بعملُووم انوودماا الشووركات  توو  تسووتطُع المنامسووم وااتووراق ا سووواق ا اوورى  وذلووح لتووويُن التك

.المتقدممي ومن  جل المحامظم عل  الصناعم الوينُم بمواجهم التكت ت اتقتصاد م الكيرى
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تممار تناولووت الدراسووم موأوووف اتسووتممار ا جنيووَّ و ثوور  علوو  الصووادراتي وذلووح موون اوو ل منهوووم اتسوو:المسةةتخلص

ات جذب اتسوتممار ا جنيَّ و لمُته للدولم المضُنمي وتطور تدمقات اتستممار ا جنيَّ إل  مصري وتقُُم معالُم سُاس

.تمماريا جنيَّ المياشري والمعوقات التَّ تواجه لذ  اتستمماراتي واتستراتُجُم المقتر م لتهُئم المنام اتس

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

  ت قامووت الدولووم المصوور م ب  وودار العد وود موون قوووانُن وتشوور عات اتسووتمماري و دالووت علُهووا العد وود موون التعوود

اشوورةي والتطووو رات  وذلووح بغوورض الووك منووام اسووتمماري م ئووم  سوومب بجووذب المز وود موون اتسووتممارات ا جنيُووم المي

.وتحنُز اتستممارات المحلُم

تنمُووووم تعتيوووور اتسووووتممارات ا جنيُووووم المياشوووورة موووون  لووووم ا دوات الرئُسووووم لتحنُووووز النمووووو اتقتصوووواديي وتحقُووووك ال

الننُووم اتقتصوواد م واتجتماعُوومي بمووا تحققووه موون مزا ووا عد وودة تتمموول مووَّ نقوول التكنولوجُووا الحد موومي ودعووم القوودرات

.واإلدار م

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 العموول علوو  إنشوواء قاعوودة معلومووات دقُقووم مووَّ مصووري اا ووم بالسوووق المحلُوومي والمووواد الخووامي ويوورق التصوونُعي

عوووات وبُانوووات اإلنتووواا واتسوووتُراد والتصووود ري عووون ير وووك إ جووواد نووووف مووون التنسوووُك والتكامووول والتعووواون بوووُن القطا

.اتقتصاد م المصر م المستخدمم

علو  المسوتممر اتلتمام بخدمات رعا م المستممر ن ال  قمي مَّ سُاق تشجُع اتستمماري والتَّ تتممل مَّ الحنوات

.ا جنيَّ مَّ مشروعهي  و مساندته مَّ عملُم التوسع
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ممارات تعجووز المودارات المحلُووم عوون تغطُووم اتسووت–واصو روا مووَّ الوودول النامُووم–مووَّ كمُوور موون ا  ُووان :المسةتخلص

يُوم المخطط لها  ولوذلح تلجوأ الودول إلو  مصوادر التمو ول الخارجُوم لسود مجووة المووارد المحلُومي وعلو  ذلوح اتجهوت  ال

مانات ل سوتممار الدول النامُوم إلو  تشوجُع اتسوتممار ا جنيوَّ المياشوري وتينِّوَّ سُاسوات اقتصواد مي وتقود م  ووامز وأو

ها الودول النامُومي وتناولوت ا جنيَّ باعتيار  وسُلم لنقل التكنولوجُا وا سالُ  اإلدار م والتنظُمُم الحد مم التَّ تنتقر إلُ

ُاسوَّ لذ  الدراسم اتستممار ا جنيَّ المياشور ومنهوموه ومحدداتوه وآثوار ي واتداوار المحلوَّ موَّ مصوري وتقود ر نمووذا ق

.لتقد ر الع قم بُن اتستممار ا جنيَّ المياشر واتداار المحلَّ

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

موم لصوالب الودول    ظ من توز ع تدمقات اتسوتممار ا جنيوَّ المياشور عالمًُّوا تراجوع النصوُ  النسويَّ للودول المتقد

خارجُومي ورموع النامُمي  ُ  لجأت الكمُر مون الودول النامُوم إلو  تينوَّ سُاسوات اإل و ح اتقتصواديي وتحر ور التجوارة ال

ف جووذب القُووود عوون ر وس ا موووال ا جنيُوومي وتقوود م الكمُوور موون الحوووامز الضوور يُمي وتحسووُن منووام اتسووتممار بهوود

.المز د من اتستممارات ا جنيُم المياشرة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

حوود موون العموول علوو  تحسووُن المنووام اتسووتمماريي وتهُئووم بُئووم رجووال ا عمووال الجاذبووم ل سووتمماري ولووو مووا  تطلوو  ال

نُووم التحتُوومي الووروتُن واليُروقرايُوومي وتسووهُل اإلجووراءات المتعلقووم بيوودء النشوواب واسووتخراا التوورااُىي وتحسووُن الي

.و ما م  قوق الملكُم النكر مي وتنعُل قوانُن  ما م المنامسم ومنع ات تكار

مي ولووو مووا اتلتمووام بتطووو ر ر س المووال اليشووري عوون ير ووك تحوود   اليوورام  التدر يُووم وتطووو ر السُاسووات التعلُمُوو

. ساعد عل  اترتقاء بمهارات العاملُني واستُعاب التكنولوجُاي وز ادة اإلنتاجُم
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قود سوالم  عتير اتستممار ا جنيَّ المياشر من  لم  شكال تدمقات ر وس ا موال الدولُومي ولوو بوذلح:المستخلص

َّ ا دبُوات مَّ انتشوار ظوالرة العولمومي ولكونوه  لقوَّ التمامروا كيُوررا لودى الودول المضوُنم  لوذا مهوو  حتول مكانوم كيُورة مو

ي وتطووور وقوود تناولووت لووذ  الدراسووم النُووم عوون المقصووود باتسووتممار ا جنيووَّ المياشووري ومنهوووم اليطالووم. اتقتصوواد م

.  اتستممار ا جنيَّ المياشر مَّ مصر ا ل مترة الدراسمي وتطور معدل اليطالم مَّ مصر

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ن لناي تأثُر يردي معنوي لكل من  جم السكان ومعدل التضخم عل  معدل اليطالمي ولوو موا  تنوك موع العد ود مو

.الدراسات النظر م والتطيُقُم

جوووا  لنوواي تووأثُر عكسووَّ معنوووي أووعُف ل سووتممار ا جنيووَّ المياشووور علوو  معوودل اليطالوومي وقوود  رجووع ذلووح إلوو  ات

مرونوووم اتسوووتممار ا جنيوووَّ المياشووور موووَّ مصووور موووَّ اآلونوووم ا اُووورة لقطووواف الخووودمات والينووواء والتشوووُُدي  ُووو  ترتنوووع

.التشغُل مَّ لذ  القطاعاتي  ما قطاف التصنُع متختلف مرونم التشغُل مُه من نشاب آلار

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

اء والصوناعم الخودمات والينو: العمل عل  التطو ر والتوسع موَّ ا نشوطم التوَّ تحتووي علو  كماموم عمالُوم كيُورةي ممول

 ووتم والتعوود ن والزراعوومي والتركُووز علوو  إقامووم مشووروعات  ووغُرة ومتنالُووم الصووغر علوو  درجووم عالُووم موون اتسووتق لي و

.  تمو لها من عدة مصادر

حقووك قُمووم اتلتمووام بجووذب اتسووتممار ا جنيووَّ المياشوور للقطاعووات التووَّ تنتقوور إلوو  اتسووتممارات المحلُوومي والتووَّ ت

.ممضامم ل قتصاد المصريي وتوجُهه إل   ناعات مرتنعم التشغُل وتوز عها مَّ منايك جغرامُم م ئم
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التنمُوم لدمت لذ  الدراسم إل  قُاس  ثر مشاركم ثمانَّ دول عربُم مَّ س سول القُموم العالمُوم علو :المستخلص

ي من ا ل نموذا  ختير تأثُر مجموعوم مون م شورات المشواركم موَّ س سول القُموم(2015–1995)اتقتصاد م ا ل النترة 

النوات  العالمُم علو  متغُورات التنمُوم اتقتصواد مي معيوررا عون م شورات اليطالومي ومعودل نموو نصوُ  النورد مون إجموالَّ

.المحلَّ اإلجمالَّي ونمو اتستممار

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

رد ًّوا موَّ نموو  تضب مَّ المدى القصُر  ن القُموم المضوامم المحلُوم واتسوتممار المياشور واتسوتممار المحلوَّ تو ثر ي

.نصُ  النرد من النات  المحلَّي مَّ  ُن كان  ثر اإلنناق الحكومَّ عكسُا

 المحلُوم موَّ اتسوتممار ا جنيوَّ المياشور ونموو القُموم المضوامم) تضب مَّ المدى الطو ل  ن المتغُرات المسوتقلم

َّ تووورتيط بع قوووم عكسوووُم موووع معووودتت اليطالووومي موووَّ  وووُن  ووو ثر كووول مووون نموووو اتسوووتممار المحلووو( إجموووالَّ الصوووادرات

.والصادرات وسعر الصرف يرد ا عل  معدتت اليطالم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

إنشوواء س سوول قُمووم إقلُمُووم مُمووا بووُن دول شوومال إمر قُووا موون جهووم ودول الخلووُ  العربووَّ موون جهووم  اوورىي بحُوو  

قلُمُومي وذلووح تتخصوى كوول دولوم مووَّ العملُوات اإلنتاجُووم التوَّ تمتلووح مُهوا مزا ووا نسويُم ل سووتنادة مون الووروابط اإل

.عل   رار دور شرق آسُا
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ي موون شووهدت السوونوات الماأووُم تحولرووا ملحوظرووا مووَّ السُاسووات المتيعووم موون جانوو  العد وود موون الوودول:المسةةتخلص

ليوودء مووَّ الوودعم المطلووك لحر ووم اتسووتممار ا جنيووَّ والسووعَّ تجتووذاب  كيوور  جووم ممكوون موون التوودمقات اتسووتممار مي إلوو  ا

نُوم إعادة النظر مَّ يرق التعامل مع لوذا اتسوتممار المسوتهدف ونوعُتوهي مون او ل مراجعوم السُاسوات وا يور القانو

لُوووم وناقشوووت لوووذ  الدراسوووم ا مووون اليُئوووَّي وسووويل  ما توووه مووون اووو ل اتتناقُوووات الدو. الوينُوووم والدولُوووم المنظموووم لوووه

.المنظمم ل ستممار ا جنيَّي و ما م ا من اليُئَّ مَّ مصر

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

تووأثر اليُئووم وت. مصوورمووَّ ما ووم اليُئوومالمياشوور والترااووَّ مووَّ التزاموواتاتسووتممار ا جنيووَّوجووود ع قووم بووُن توودمقات

َّ تودمقات بالعد د من العواملي وتتناعل تلح العوامل وتتداال معرا لتحدد ا ثر النهائَّي وقد تتممل تلح العوامول مو

.اتستممارات ا جنيُم المياشرة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

عات موون اووو ل وأووع تشووورياعتمووواد معووا ُر  ما ووم اليُئووومبإلووزام الوودول المصووودرة ل سووتممارات ا جنيُوووم المياشوورة 

ماح ب نشواء للمحامظم عل  اليُئم المحلُمي وقُاس ا ثور اليُئوَّ بصونم مسوتمرة علو  مسوتوى الدولومي موع عودم السو

لوووح مصوووانع  نيعووو  عنهوووا  ووواز ثوووانَّ  كسوووُد الكربووووني إت بعووود التأكووود مووون السوووُطرة التكنولوجُوووم والعلمُوووم علووو  ت

.عدم تجاوز الحد المسموح بهلضمان   اتنيعاثات

تلوووثي  جوو  علوو  الدولووم اتنضوومام إلوو  اتتناقُووات والمعالوودات الدولُووم التووَّ موون شووأنها كنالووم  ما ووم اليُئووم موون ال

الدولووم وتنظووُم المسوو ولُم عوون ا أوورار الناجمووم عوون التلوووث اليُئووَّ  و اآلثووار الدولُووم  و عووابرة الحوودودي كمووا  جوو  علوو 

.وأع التشر عات القانونُم المناسيم لحما م اليُئم وأمان ماعلُم تننُذلا عل  الصعُد الداالَّ
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ا ست مار األجنف  والحماية الفيوية ا  مصر( 23

2018ي  ونُو 41ي ف4س: مجلة رؤى مصرية: المصدر

2018 مركز األهرام للدراسات ا جتماعية والتاريخية: الناير معتز محمد أحمد حسي : المؤلف
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تقتصواد ركزت الدراسم عل  دور الحوكمم مَّ تومُر منام جاذب ل ستممار مَّ مصر  مون  جول النهووض با:المستخلص

جووذب واتقتووداء بتجووارب الوودول المتقدموومي والتووَّ عملووت علوو  تووومُر بُئووم داعمووم ل قتصووادي مضوولرا عوون بُووان دورلووا مووَّ

لمناسوو  اتسوتمماراتي وتعز ووز دور الحوكموم واإلمصوواح والشونامُمي وتووومُر المعلومووات ال زموم والمناسوويم موَّ الوقووت ا

عادة ثقوم للمستممر ني وتعتير الحوكمم الم سسوُم مون  لوم العوامول المو ثرة علو  جوذب اتسوتممارات ا جنيُومي واسوت

.المستممر ن ر م  نها ت تزال تواجه بيع  الصعوبات من قيل بع  الشركات المدرجم مَّ السوق المالُم

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ام تعمول الحوكموم علو  تووومُر منوام جواذب ل سوتممار موون او ل إدارة الشوركات والوتحكم مووَّ  عمالهواي عون ير وك نظوو

رارات لتعز ووز الرقابووم واإلدارة  عموول علوو  تحسووُن ا داءي وتووومُر القوووائم المالُووم الخالُووم موون ا اطوواءي بمووا  وودعم القوو

.اتستممار م

تسمب الحوكمم الم سسُم بمحاربم النساد الداالَّ مَّ الشركات واإلدارات الحكومُم.

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 ون الشووركات مووَّ مصووري وربووط لووذ  التشوور عات بقووان وكموومأوورورة إ وودار التشوور عات والقوووانُن الخا ووم بقواعوود

.تعُقهمات التَّ اتستممار الجد د  وذلح من  جل تومُر بُئم جاذبم ل ستمماري وتشجُع المستممر ن وتذلُل العقي

اتي  ُو  تعود اتستنادة من التجارب الدولُم والعربُم الميذولم لتينَّ قواعد وميادئ الحوكممي ممل تجربم دولوم اإلموار

.الشركات اإلماراتُم لَّ ا قوى ييقرا لمعا ُر الحوكمم
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دور الحوكمة ا  تواير مناخ جاذال لصست مار ا  جم ورية مصر العربية( 24

2018ي  كتوبر 47ف:مجلة بحو  الشرق األوسط ا  العلوم ا نسانية والدراسات األدبية: المصدر

2018 مركز بحو  الشرق األوسط: الناير مص فممحمدأم  محمد : المؤلف



عنا وور تعوود تهُئووم اإليووار القووانونَّ المناسوو  ل سووتممار موون المهووام العاجلووم للدولوومي باعتيارلووا   وود ال: المسةةتخلص

ولوودمت المهموم لتحسوُن بُئوم اتسوتمماري واسوتقرار المعوام تي ورموع درجوم المقوم موَّ جودارة النظوام اتقتصوادي ككولي

ثُرلوا علو  لذ  الدراسم إل  التعرف عل  تطور القوانُن واإلجراءات المنظمم ل سوتممار ا جنيوَّ موَّ مصوري وبُوان مودى تأ

.جذب اتستممار ا جنيَّ المياشر مَّ مصري وبُان العقيات وكُنُم مواجهتها

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ونُومي وتممول  توقف  جم تدمك اتستممار ا جنيوَّ المياشور علو  العد ود مون العوامول اتقتصواد م والسُاسوُم والقان

.لذ  العوامل منام اتستممار الذي تتأثر به قرارات المستممر ن تاتُار دولم دون  ارى

هولم تووو ثر كنووواءة اإليوووار التشووور عَّ المووونظم ل سوووتممار ا جنيوووَّ المياشوووري الوووذي  تسوووم بالوأووووح والمرونوووم وسووو

 جوووم اإلجوووراءاتي موووَّ ز وووادة  جوووم اتسوووتممار ا جنيوووَّي بُنموووا تووو ثر تعدد وووم التشووور عات وتعقووود اإلجوووراءات سوووليرا علووو 

.اتستممارات

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

تقيُني تنعُول دور اإليوار التشور عَّ الحواكم ل سووتممار  مموا  سوالم موَّ الوك نوووف مون ا مون لودى المسوتممر ن الموور

.وأمان العدالم مَّ المنازعات المتعلقم باتستممار

هوات ذات وأع اطط واستراتُجُات لتحسُن مختلف العوامول المو ثرة موَّ جوذب اتسوتمماري بمشواركم مختلوف الج

مان تألُول الصلم وعل  مختلف المحاور الم سسُم والتشور عُم واإلجرائُوم واتقتصواد م واتجتماعُومي وت سوُما أو

.وتطو ر عنا ر اإلنتاا الرئُسم لجذب اتستممارات
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ة علةةم دراسةةة ت فيقيةة: دور قةةواني  ا سةةت مار اةة  جةةذال ا سةةت مار األجنفةة  المفايةةر( 25
ا قتصاد المصري

2018ي  بر ل 529/530ي ف109س: مجلة مصر المعايرة: المصدر

2018 الجمعية المصرية لصقتصاد السياس  وا حصاء والتشريع: الناير آيات يصح دكروري: المؤلف
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موو اتقتصوادي تتممل المشكلم الرئُسم  موام  وانعَّ السُاسوات اتقتصواد م موَّ كُنُوم رموع معودل الن:المستخلص

م ي والحد من معدل اليطالم من ا ل الك المز د من مرص العمل  ولذلح لودمت لوذ  الدراسو(النات  المحلَّ اإلجمالَّ)

َّ مصوري ثوم تحد ود إل  تحلُل الع قم السييُم بُن كل من معدل تدمك اتستممار ا جنيَّ ونمو النات  المحلَّ اإلجمالَّ م

.تأثُر كل منهما عل  معدل اليطالم مَّ مصر

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ي   ضروا توأثُر لناي تأثُر لمعدل تودمك اتسوتممار ا جنيوَّ المياشور علو  النوات  المحلوَّ اإلجموالَّ بشوكل مياشوري ولنوا

.سُملمعدل نمو النات  المحلَّ اإلجمالَّ عل  معدل اليطالم مَّ مصر بشكل مياشري والع قم بُنهما ع قم عك

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ب العموول علووو  تسووور ع إجوووراءات مووو  النزاعوووات اتقتصووواد مي وتقلُووول اإلجوووراءات والوووروتُن الحكوووومَّ الخووواص بمصوووال

.المستممر ن

رص عقد ندوات ومو تمرات للتسوو ك اتسوتمماري اوارا مصور مون او ل السونارات المصور م موَّ العوالمي وعورض النو

بمعوودل المتا ووم للمسووتممر ن ا جانوو ي بمووا  عموول علوو  جووذب المز وود موون توودمقات اتسووتممارات ا جنيُوومي واترتنوواف

.النمو اتقتصادي
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ج المحلةة  العصقةةة السةةففية بةةي  معةةدل تةةداو ا سةةت مار األجنفةة  المفايةةر ونمةةو النةةات( 26
ا جمال  ومعدل الف الة ا  مصر

2018ي  كتوبر 4ي ف19م : مجلة كلية ا قتصاد والعلوم السياسية: المصدر

2018 كلية ا قتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: الناير محمد السيد الحارون : المؤلف



القاعةةةدة القوميةةةة للدراسةةةات

قائمةة بفليوعرااية



ةاف المؤلِّف كشَّ

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



49

الرقم المسلس  للدراسةاسم المؤلفم

1
8أحصم مرس  محمد السن اوي

2
18أحمد رجب عفد الخالو قريم

3
3لسصم نمير رام  سيد

4
9لكرام أحمد السيد

5
16آ ء عادل يصح محمد

6
21لل ام لبراهيم هيفة

7
24أم  محمد محمد مص فم

8
25آيات يصح دكروري

9
1عوضأحمدليمان أحمد 

10
13ليمان محمد عفد الل يف

11
19ريا أحمد حس  أحمد

12
7طارق عل  أحمد عفد هللا

13
7عاطف حلم  الشيم 

14
20عفد الحليم يالح

15
22عقفة عفد الصوي
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الرقم المسلس  للدراسةاسم المؤلفم

16
5اادي توك 

17
17ااروق اتح  السيد الجزار

18
14اللجنة ا قتصادية وا جتماعية لغرب  آسيا

19
2ماجد محمد يسري الخربوطل 

20
26محمد السيد الحارون 

21
4محمد اتح  عفد الغن 

22
6محمد وهدان

23
5محمود امري الشاهد

24
15مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

25
23معتز محمد أحمد حسي 

26
12مع د التخ يط القوم 

27
10منصور عل  منصور ي ا

28
17نشوى محمد عفد ربس

29
11هان  رزق بركات
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