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 المستخلص
حخن أمك اكلمضمطات اىقتصاخهة إاكبهئة وىذتثلاد اهجلبن اكلباشد تطخ اكطيقة بهل ا

فطكن اكدغك لل اكجمالب اىهجابهة اكتن تضمدما ، لل آثاد بهئهة خضدةكم اكلطاصدة كلا تتد
مخل اكطيقة فإلما ى تخكم لل اكتأثهد اكذكبن اكخن هحخث أضداداً خضدة طكن اكلذتمن 

هل هطخ ضامدة اىذتثلاد اىجلبن اكلباشد طاليً لملاً لل كرلل اكلفكثهر ل اكأغك برم .اكمضلن
فن ضهاتما تأثهدات بهئهة ذكبهة للا ل اى اللا لدن بالما ضامدة تحل، اكتللهة اىقتصاخهةل طمال

 هجطكما فن بطض اىحهال طاليً ذكبهاً طكن طلكهة اكتللهة.
هة جذب اهذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة وبهن وتأتن لشككة اكدراذة لن اكتطارض بهن طلك

اهجلبهة اكلباشرة قد تؤدي  ذهاذات حلاهة اكبهئة فن اهجل اكطوهل، هن تدفقات اهذتثلارات
وتتلثل حلاهة اكبهئة فن  ذتلزاف اكلوارد اكطبهطهة واهخيل بتوازلما واكن تكوث اكبهئة .اإكن 

ث واكحفاظ طكهما كوجهال اكقادلة للا هطلن إحتلال ترشهد إذتخدام اكلوارد اكطبهطهة بدون تكو 
اكطبهطهة وجود تطارض بهن تدفقات اهذتثلار اهجلبن اكلباشر لن حهث إذتخدام اكلوارد 

بهئهة وباكتاكن ، وبهن ارتفاع تكاكهف اهلتاج فن حاكة لراطاة اكشروط اكواكحفاظ طكهما لن لاحهة
 .ر لن لاحهة أخرير اهجلبن اكلباشذتثلاالخفاض تدفقات اى

لشككة لدى اكتطارض بهن طلكهة جذب  هدرس ا اكبحثن مذإوطكن ضوء لا ذبق ف
حلاهة اكبهئة طكن اكلدى اكبطهد، خاصة فن قطاع  ذهاذات اهذتثلار اهجلبن اكلباشر و بهن

  اكبترول باطتبارل أكثر اكقطاطات اىقتصادهة ارتباطًا باكذهاذات اكبهئهة.
هاس أثر اكتكوث اكبهئن قن قطاع اكبترول داخل جلمورهة لصر اكطربهة ق بحثهتلاول مذا اك

لطبرًا طلم بإلبطاثات غاز ثالن أكذهد اككربون طكن تدفقات اىذتثلار اهجلبن اكلباشـر خـيل 
لبطاثـات غاز أكذهد اككربون ا(. وقد تم اىطتلاد طكن لتغهر 0981/8105فتـرة اكدراذة )

بطض اكلتغهرات اكلذتقكة اىخرى وقد تم اذتخدام للوذج اىلحدار كلؤشر ككذهاذات اكبهئهة و 
 ثر اكبهئن.اكخطن اكلتطدد كقهاس اى
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بتت وجود طيقة طردهة ولطلوهة بهن البطاثات غاز ثالن أكذهد اككربون أثولتائج اكدراذة 
، %0ذبة واىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة، حهث طلد زهادة البطاثات غاز ثالن أكذهد اككربون بل

 .%01 ، وذكك طلد لذتوى لطلوهة%3993 تتزاهد اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة بلذبة
اكللمج اىذتقرائن لن خيل اىطيع طكن اكدراذات اكذابقة واككتب هذتخدم اكبحث 

اكللمج اىذتدىكن و . اكطكلهة واكدورهات اكطكلهة، بمدف اكتطرف طكن اكلشككة لحل اكبحث
حكهل اكبهالات اكتن تثبت صحة او طدم صحة اكفروض اكبحثهة اكتن قام طكهما بمدف ت اكتحكهكن
 كبحثاكلطاق اكزللن كاكطهلة اكلذتخدلة فن اكبحث من قطاع اكبترول اكلصرى و  اكبحث.

لن خيل اىطار اكلظرى دوات تحكهل وصفن من أ دوات اكلذتخدلةواه( 0981/8105)
  للوذج اىلحدار اكخطن اكلتطدد. دوات اككلهة لن خيل اذتخدامككبحث واه

طكن اكحكولة اكلصرهة أن تقوم باكطلـل ولن أمم اكتوصهات اكتن توصكت اكهما اكبحث أن 
، بدى لن اىطتلاد طكن اكقروض لبهة اكلباشرةطكن جذب اكلزهد لن اىذتثلارات اهج

وافز واكتذمهيت واكلـذاطدات كذد اكطجز فن اكلوازلة، وذكك لن خيل تقـدهم اكلزهد لن اكح
، وبلا ى هتطارض لط يذتثلارات طكن أذس طكلهة لدروذة، واكطلل طكن تلفهذمااكجاذبة ك

وحهوهًا كترذهخ  هطتبر دطم اىذتقرار اكذهاذن واهللن لطكبًا لملاً واهضا اكلصكحة اكوطلهة. 
بشكل  اىقتصادياكلؤثرات اكذهاذهة تكطب دورًا لملًا فن رذم اكللاخ  نللاخ آلن كيذتثلارات ف

 طام واىذتثلار بشكل خاص.
 

 مقدمة
تطخ اكطيقة بهل اىذتثلاد اهجلبن اكلباشد ماكبهئة احخن أمك اكلمضمطات اىقتصاخهة 

فطكن اكدغك لل اكجمالب اىهجابهة اكتن تضمدما ، لل آثاد بهئهة خضدةكم اكلطاصدة كلا تتد
أضداداً خضدة طكن اكلذتمن  مخل اكطيقة فإلما ى تخكم لل اكتأثهد اكذكبن اكخن هحخث

هل هطخ ضامدة اىذتثلاد اىجلبن اكلباشد كرلل اكلفكثهر مطكن اكدغك لل ال اك .اكمضلن
فن ضهاتما تأثهدات ل اى اللا لدن بالما ضامدة تحل، اكتللهة اىقتصاخهةل طاليً لملاً لل طمال

 ؛اكجبوريلمدي ) هة.بهئهة ذكبهة للا هجطكما فن بطض اىحهال طاليً ذكبهاً طكن طلكهة اكتلل
 (.55ص  ،8101: اىطرجنكاظم  ؛اكشرعرحهم 

اكدئهذة ككطلكهة ككة فن اىقتصاخهات اكلالهة اكلشل فن دؤمذ اهلمال هطخ اكلقص اكحاص
اكيدلة ل طكن دؤمذ اهلمال كخكق لجخما تذطن جامخة مبشتن اكضدق ككحصم، اكتللمهة

لالهة قالت بفتح اكباب طكن لصداطهم ؤلاك ل اكبكخال اكإمطكهم ف، كطلكهة اكتللهة اىقتصاخهة
اهذاذهة اكتن تقمك طكهما ركهزة ماكل اهلثل اىذتثلادات اهجلبهة اكلباشدة اطتقاخا للما بألم اكح
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لتلاذهة اهثاد اكذكبهة كتكق اىذتثلادات مخاصة اكتكمث اكبهئن. مبخكق أصبح ، طلكهة اكتللهة
ت اكتن تماجم اقتصاخهات اكبكخال اكلضهفة كيلش خضدة لل أخضد اكلشكل اكتكمث اكبهئن هش

حذاب متدصخ كم ل اكطصد ماكخن تحذب كم اكخمككة هطخ لشل ب، كيذتثلادات اهجلبهة
اكلالهة لط اىذتثلادات ل اكخمل فضي طل اكتباهل فن تطالككة، ككتخكص لل تكق اكلشل اهلما

تمجمات اكلؤذذات  فاكبطض هضط بطض اكضمابض ماكدقابة ماكبطض هذاهد، اهجلبهة اكلباشدة
 ,Ching, Y. and Adams, C.: 2002) طكن تكق اىذتثلادات.ل لكااكخمكهة فن اىلفتاح اك

pp. 2-3) 
تطخ اكطيقة بهل اىذتثلاد ماكبهئة أحخن أمك اكلمضمطات اىقتصاخهة اكلطاصدة كلا 

ة فالما لل اكجمالب اىهجابهة اكتن تضمدما مخل اكطيق غمفطكن اكد، لل اثاد بهئهة خضدةكة تتد
ى تخكم لل اكتأثهد اكذكبن اكخن هحخث أضداد لملة طكن اكلذتمن اكمضلن. مطكن اكدغك لل 

 اكتللهةل لمك لل طمالل هل هطخ ضامدة اىذتثلاد اىجلبن اكلباشد طالكرلل اكلفكثهر ال اك
فن ضهاتما تأثهدات بهئهة ذكبهة للا هجطكما فن ل اى اللا لدن بالما طلكهة تحل، اىقتصاخهة

اكتن كيت مك اكلشأصبح اىمتلاك باكبهئة لل أم، ذكبن طكن طلكهة اكتللهةل ض اىحهال طالبط
ء بذبب اكتخممد ماكتطذف ماكلغاىة فن ذواءلات اكحاكهة طكن حخ كوتماجم اكلجتلطات ماكح

 (6ص  ،8101 اككفرى لصطفن اكطبد اهلل:) لط اكضبهطة ملمادخما.ل اكتطال
لقصمخا ملتداللا لط لفممك اكطمكلة مللما ء ا مجاكبهرا مل مخا اىمتلاك باكبهئة ماذطكام

مبضدق لتطخخة مطل ضدهق قلمات لتطخخة ملختكفة كثهرة اكطمكلة اىقتصاخهة اكتن ذتتدق أثادا 
تطاضك اكلاتج اكلحكن متحقهقم لطخىت للم ل اهدض لل خيكوكب طكن اكماقط اكبهئن ك

بهل لختكف بقاط ل ت متخفقات دأذ اكلااكذدهط ككذكط ماكخخلال اقتصاخن لتذادطة ماىلتقا
اكطاكك مضممد طمخ جخهخ لل اكطيقات اكخمكهة اكتن تذمخما لشاطد ملخامف طكن اكبهئة فن 

اكجلذ اكبشدن لتهجة ككتجخهخ ل اكطمكلة لل أثاد بهئهة طكن لذتقبكة لا تتدم كوكبمخا اك
اكطاكك مطكن مجم ل فن ذكمق مأللاض اىلتاج ماىذتميق ككذكط ماكخخلات فن خمل اكحاص

 ( 9ص ،8100)بهوض لحلد اكطهد: اكلالهة. ل اكخصمص فن اكخم
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د اكطمكلة اىقتصاخهة مم تفاقك اكخهمل كافأباكهات مل خال اكلالهة اكن اكقبممللا خفط اكبك
خخلة اكخهل اكن ضممد دأن جخهخ هخطم اكن تغههد ء اكخادجهة ككبكخال اكلالهة ملا تبطما لل اطبا

ل هكبدفن تمذهط اىطتلاخ طكن اىذتثلادات اكخادجهة ل اكخادجن لتلثل حمهفن اتجامات اكت
كمجها ماكخبدة اكفلهة كلواكتل طل اكقدمض باطتباد ال اىذتثلادات اكخادجهة قخ تؤخن اكن لق

اكلتلثكة بتحمهيت ادباح اىذتثلادات فن اطباءما اكلضهفة )اكلالهة( فن حهل ال ل اكن اكخم
ء قذاض ماكفمائخ ذماهاكقدمض اكخادجهة اكلتضللة خفط ا ءطبااخف لل أمن حاكة لجاحما 

الاك ل لجحت اكلشادهط اك كك تلجح كخكق هخطم ألصاد مخا اكدأن اكبكخال اكلالهة اكن فذح اكلجا
ت تذاطخ طكن اءااىجدضم طل ضدهق لجلمطة لل اكذهاذات ماىذتثلاد اهجلبن كهلادذ لشا

ضدهق ذهاذة اكحدهة اىقتصاخهة ماكتذمهيت  ممخا هتك طل، أهجاخ اكللاح اكليئك كخكق
كمجها اكللقمكة اكن اكبكخال اكلالهة كلواى ال مخا اكدأن قخ تلاذن بأل اكت اكلصدفهة ماكضدهبهة.
كمجها كلواكتل اخ تلق، كمجها اكلذتخخلة فن اكبكخال اكلتقخلة صلاطهاكلوى تتشابم تلالا لط اكت

اكطاكك اكصلاطن اكلتقخك كتجخ اكليخ ل لحاصدتما فن خماكدخهئة مغهد اكذكهلة بهئها ام اكتن هتك 
 .م اكتن تفتقد اكن تكق اكتشدهطاتأخات اكقمالهل ماكتشدهطات اكبذهضة ل اهلل كما فن اكخم
 (7ص ،8117)اكصهرفن لحلد: 

مللا هذالخ مخا اكدأن اكجخهخ اكخن هخطم اكن فتح اكباب طكن لصداطهم الاك اىذتثلادات 
دؤمذ ل لالهة كتحقهق طلكهة اكتللهة اىقتصاخهة للا خفطما اكن اذتقبامم دغبة اكبكخال اك

ج اكطمكلة اكتن قخ تطمخ بلتائفكار كهات ماآبل اهجلبهة متشجهط اىذتثلادات ماكقبمل اهلما
ن تقاضطا بهل ، أة كبهئة تكق اكخمكةاءذاوتكمث مكن دهاخة اكإتذدط طلكهة اكتللهة اكخن هقمخ 

لهادة  لاكك طبد اكحذهن أحلد؛) مة ماكللم اىقتصاخن لل جمة اخدن.اكلتضكبات اكبهئهة لل ج
 (08ص  ،8103 رشهد كالل:

 

 مشكلة البحث
ثار فاه ذكبهة واهجابهة لطاً  ثاراً آتصاحب اىذتثلارات اىجلبهة اكلباشرة اكلكوثة ككبهئم 

لما تؤثر كك هارات وذاكذكبهة تتلثل فن زهادة درجة اكتكوث فن اكبهئة اكلحتضلم كمذة اىذتثل
كن إطكن اىلذان واكحهوان واكلبات حهث الما تؤثر طكن الخفاض التاجهة اكطالل باىضافة 

ارتفاع اىلفاق اكطام ككدوكة طكن اكصحم وباكتاكن اكتأثهر طكن رفامهة اكلذتمكك ومو لا هطلن 
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تصادهة واكبشرهة اكتأثهر اكذكبن كمذة اىذتثلارات فن لدى قدرة اكدوكة طكن تحقهق اكتللهة اىق
ثارا اهجابهة تتلثل فن توظهف آثلارات اىجلبهة اكلكوثة ككبهئة وطكن جالب اخر هصاحب اىذت

ن اكتحكهل إلذتقبكم كتكك اىذتثلارات كذكك فاكطلاكم اكلحكهة ولقل اكتكلوكوجها اكحدهثة اكن اكدول اك
هلكن لن تقدهم اكطائد ككتككفم ثار اكذكبهة واىهجابهة ككصلاطات اكلكوثة ككبهئة اىقتصادى كه

كرشهد بخصوص وضط اكلاتجم طن تكك اىذتثلارات وباكتاكن الكالهة اتخاذ اكقرار اىقتصادى ا
 .ةقهود بهئهة صارل

ن بهرة وشاكلباهجلبهة رات اهذتثلاب اذطلكهة جن بهلشككة اكدراذة لن اكتطارض تأتن و
ؤدي تد قرة شاكلباهجلبهة رات اهذتثلات افقادتن ه، لهل اكطوهجافن اكبهئة حلاهة ت ذاذها

فن اكبهئة حلاهة ل تتلث، ووث اكبهئةتكواكن لما وازبتل هخياو بهطهة لزاف اكلوارد اكطذتإكن إ
ل حتلاإلة للا هطلن ل اكقادجهاكيطكهما وث واكحفاظ تكدون بدام اكلوارد اكطبهطهة ذتخإ دشهرت
اكطبهطهة واكحفاظ دام اكلوارد ذتخحهث إاكلباشرلن هجلبن ر اهذتثلات افقادتن بهرض تطاود جو

ض لخفاة اكشروط اكبهئهة وباكتاكن اطارالكة فن حاج هلتاكهف اتكاع تفان اربه، ولاحهةن طكهما ل
 ري.خألاحهة ن لاكلباشر هجلبن ر اهذتثلات افقادت

ن اكتكوث لاكدوكة ككحد تضطما ت اكلحكهة اكتن ذااكذهاطكن اكتطرف ملهة أملا تتضح ن لو
رام حتإطكن ر اكلكوث تجبت اكبهئهة اكتن هطارن اكتشذ، و(pollution taxاكتكوث )هبة رضل لث

( كذلة 015اكقالون اكلصرى رقم )بم ل وخيدم اطاكتوازن اكبهئن وطكهم ق كطلن أن لا هلك
( حهث تـم تغكـهظ اكطقوبـة طكـن 0994كذلة ) 4)وهطد تطدهًي كبطض بلود اكقالون رقم  8105

ذـلوات أو بغرالـة ى تقـل طـن لكهـون جلهـم وى تزهـد طن خلذة  5ككـذجن كلـدة اكلخاكف كتصل 
 اكلوقط اوككترولن كوازرة اكبهئة اكلصرهة ليههن وفن حاكة تكرار اكلخاكفة هطاقب باكطقوبتهن لطًا(

www.eeaa.gov.eg ،بمات اكبهئهة اكلذلوح ثاهة اكلكوكللهة طكن وقالدود حرض فب بجال. 
اكبهئة واكتن هة ت اكدوكهة كحلاىتفاقهال اشكذ تأخت اكدوكهة اكتن ذاكتطرف طكن اكذهاوكذكك ا

دف تذتمر اكبهئهة اكتن ههدد اكلطاتحت ىتفاقاال ذم، وتفاقهة بهئهة( إ311ن )طكها ما حاددطد هزه
وزارة  (.W.T.Oاكتجارة اكطاكلهة )لة ظللاكجات و تفاقهة ظل إفن اكتكوث لكافحة اكبهئة وحلاهة 
 .387، ص 8106 ، لصر8104تقرهر حاكة اكبهئة فن لصر  :اكبهئة
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ن مذل اكدراذة تبحث فن لشككة لدى اكتطارض بهن طلكهة جذب إوطكن ضوء لا ذبق ف
حلاهة اكبهئة طكن اكلدى اكبطهد، خاصة فن قطاع  ذهاذات اهذتثلار اهجلبن اكلباشر وبهن

 اطًا باكذهاذات اكبهئهة.اكبترول باطتبارل أكثر اكقطاطات اىقتصادهة ارتب
 

 أسئلة البحث
ف تؤثر اكقوالهن اكبهئهة اكصارلة طكن الخفاض اىذتثلارات اىجلبهة اكلباشرة اكلتدفقة هك -0

 ككدوكة؟
لا لدى تأثهر الخفاض درجة حدة اكقوالهن اكبهئهة فن اكدوكة طكن زهادة تدفقات اىذتثلارات  -8

 ئة؟اىجلبهة اكلباشرة فن اكصلاطات اكلكوثة ككبه
 

 أهداف البحث
 .ككبهئة اكلكوثة اكلباشرة اهجلبهة اىذتثلارات تدفقات تزاهد أذباب طكن اكتطرف -0
 اكلكوثة اكلباشرة اهجلبهة كيذتثلارات اكلذتقبكة واكدول اكلرذكة اكدول دوافط طكن اكتطرف -8

 .ككبهئة
 .كبهئةك اكلكوثة ككصلاطات واكلذتقبكة اكلرذكة اكدول فن اىقتصادهة اهثار قهاس -3
 اكلكوثة اكصلاطات فن اكلباشرة اىجلبهة اىذتثلارات طن اكلاتجة اكبهئهة اكخذائر حجم تقدهر -4

 ككبهئة.
 . ككبهئة اكلكوثة ككصلاطات اكبهئن كوثر اكلتائج تحكهل -5
 ي.اكلصر  ككلجتلط اكلقدلة واكتوصهات اكدراذهة ككلتائج اكلقترحة اكحكول -6

 

 فرضية البحث
إتباع ذهاذة بهئهة غهر  : "ملاك طيقة طردهة بهنأذاذهة ومنهقوم اكبحث طكن فرضهة 

 .ة فن اكصلاطات اكلكوثة ككبهئة"جذب اهذتثلارات اهجلبهليئلة و 
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 حدود البحث
تتلاول اكدراذة لوضوع أثر اكذهاذات اكبهئهة طكن تدفق اهذتثلارات  :الحدود الموضوعية

ن لوضوطات اكدراذة من اكذهاذات اكبهئهة إاشرة فن قطاع اكبترول وباكتاكن فاهجلبهة اكلب
قطاع  نكدوافط واهثار بجالب اكتطبهق طكاكدوكهة واكلحكهة وتدفق اهذتثلارات اهجلبهة لن حهث ا

  اكبترول اكلصري.
اكدراذة تتلاول تطبهق الطكاذات اكذهاذات اكبهئهة طكن تدفق اهذتثلارات  الحدود المكانية :

 . اكلصرياهجلبهة فن قطاع اكبترول 
تطاكج اكدراذة تأثهر ذهاذات حلاهة اكبهئة فن جلمورهة لصر اكطربهة طكن  :الحدود الزمنية

( وذكك وططاء فترة للاذبة 0981/8105تدفقات اهذتثلار اهجلبن خيل اكفترة اكزللهة )
 .دفقات اهذتثلار اهجلبن اكلباشرت نتأثهر اكذهاذات اكبهئهة طك نم طكوكافهة ككحك

 

 البحث  منهج
 قام اكباحثون باتباع اكللمج اكوصفن كتحقهق اكمدف لن اكبحث واكتحقق لن اكفروض كاكتاكن:

: لن خيل اىطيع طكن اكدراذات اكذابقة واككتب اكطكلهة واكدورهات المنهج االستقرائى
 اكطكلهة، بمدف اكتطرف طكن اكلشككة لحل اكبحث.

و طدم صحة أبهالات اكتن تثبت صحة ف تحكهل اك: بمدالمنهج االستداللى التحميمى
 .قام طكهما اكبحث ناكفروض اكبحثهة اكت

 

 أهمية البحث
تتلثل أملهة اكدراذة فن أن اكبطد اكبهئن كيذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة اكلكوثة ككبهئة كم 
اكطدهد لن اهثار اكذكبهة اىقتصادهة للما واىجتلاطهة طكن تكك اكدول اكلذتقبكة كتكك 

ثلارات قد تفوق فن اكغاكب اىثار اىهجابهة اكلاتجة طن تكك اىذتثلارات لن توظهف اىذت
ثار ارلتما باهككطلاكة ولقل ككتكلوكوجها وغهرما وباكتاكن فإن لحاوكة تقدهر تكك اهثار اكذكبهة ولق

 اىهجابهة هلكن صالطن اكذهاذات اىقتصادهة فن تكك اكدول اكلذتقبكة كتكك اىذتثلارات لن
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اتخاذ اكقرار اىقتصادي اكرشهد فن لدى إلكالهة اكذلاح كتكك اىذتثلارات لن طدلم ولدى اكلفط 
صدار قوالههن بهئهة لتشددة لن شألما اكطلل طكن تقكهل  اكلاتج لن وراء اتخاذ قرارات بهئهة وا 

 تدفقات اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة اكلكوثة ككبهئة.
 

 مصطلحات البحث
: هطتبر اىذتثلار اهجلبن اكلباشر لن أمم أشكال تدفقات نجنب  المبارراالستثمار األ

رؤوس اهلوال اهجلبهة اكلتزاهد للوما طاكلًها وبصفة خاصة ككدول اكلالهة باكلقارلة باهشكال 
اهخرى كتكك اكتدفقات. وبذكك فاىذتثلار اهجلبن اكلباشر ُلذامم رئهذن فن اتذاع وتطلهق 

 فهلا هكن طرض همم تكك اكتطرهفات:ظامرة اكطوكلة. و 
ُهطرف اىذتثلار اهجلبن اكلباشر وفًقا كدكهل إطداد إحصاءات لهزان اكلدفوطات اكصادر 

طكن ألم "اىذتثلار اكدوكن اكذي هطكس حصول كهان لقهم"  IMFطن صلدوق اكلقد اكدوكن 
ة فن اقتصاد شركة أو لؤذذة أو لصرف فن اقتصاد لا طكن لصكحة دائلة فن لؤذذة لقهل

كن اكلؤذذة باصطيح "لؤذذة  آخر. وهشار إكن اككهان اكلقهم باصطيح "اكلذتثلر اكلباشر" وا 
اىذتثلار اكلباشر". وتلطوي اكلصكحة اكدائلة طكن جود طيقة طوهكة اهجل بهن اكلذتثلر 

 ذة.اكلباشر واكلؤذذة إضافة إكن تلُتط اكلذتثلر بدرجة كبهرة لن اكلفوذ فن إدارة اكلؤذ
Ching, Y. and Adams C.: 2002))  

% هلتككما اكلذتثلر اهجلبن فن رأس لال 01وقد حدد صلدوق اكلقد اكدوكن لذبة 
اكلؤذذة أو اكلشروع اكُلقام طكن أراضن اكدوكة اكلضهفة كدكهل طكن ذهطرة اكلذتثلر اهجلبن 

اكلباشر واهلواع اهخرى  طكن اودارة لن جالب، وكلطهار دوكن ككتفرقة بهن اىذتثلار اهجلبن
% اكلحددة لن قبل صلدوق 01لن اكتدفقات اكرأذلاكهة، لن اكجالب اهخر. وباكرغم لن لذبة 

اكلقد اكدوكن إى أن اكطدهد لن دول اكطاكم ى تطترف بتكك اكلذبة وتجدما ضئهكة ككغاهة ككتأثهر 
 ((IMF, 1999 واكذهطرة واتخاذ اكقرار بواذطة اكلذتثلر اهجلبن.

اىذتثلار اهجلبن  (UNCTAD) )اىلتكاد( اهلم اكلتحدة ككتجارة واكتللهة كلا طرف
اكلباشر بألم "ذكك اىذتثلار اكذي هقضن إكن طيقة طوهكة اهلد وهطكس للفطة وذهطرة دائلتهن 
ككلذتثلر اهجلبن أو اكشركة اهم فن فرع أجلبن قائم فن دوكة لضهفة غهر تكك اكتن هلتلهان 

 ذهتما".إكن جل



 لجكة اكطكوم اكبهئهة
 جالطة طهن شلس –لطمد اكدراذات واكبحوث اكبهئهة 

 

 721 8108 ذبتلبر، اهولزء اكج ،اكثاكث واهربطوناكلجكد 

ولن خيل تطرهف اىلتكاد، فإن اكحد اكفاصل كتطرهف اىذتثلار اهجلبن اكلباشر مو 
% لن اهذمم 01لككهة حصة فن رأس لال اكشركة اكتابطة ككقطر اكلذتقبل تذاوي أو تفوق 

اكطادهة أو اكقوة اكتصوهتهة. وتذلن اكشركة اكلحكهة اكلذتثلر فهما باكوحدة اكتابطة أو اكفرع. 
كك، هتضلن اىذتثلار اهجلبن اكلباشر، لككهة حصة فن رأس اكلال طن طرهق شراء أذمم وبذ

طادة اذتثلار اهرباح غهر اكلوزطة، وأهًضا واىقتراض واىئتلان بهن اكشركة  اكشركات اكتابطة وا 
كط اهم واكشركة اكتابطة واكتطاقد لن اكباطن وطقود اودارة وحقوق اىلتهاز واكترخهص ولتاج اكذ

 (UNCTAD, 1999) واكخدلات.
، "هحدث اىذتثلار اهجلبن اكلباشر طلدلا هقوم WTOوفقا كللظلة اكتجارة اكطاكلهة 

 –اكدوكة اكلضهفة  –بالتيك لوجودات فن دوكة أخرى  –اكدوكة اهم  –اكلذتثلر فن دوكة لا 
 (WTO, 1996) لط وجود اكلهة فن إدارة تكك اكلوجودات اكلشار إكهما".

، هطرف اىذتثلار اهجلبن اكلباشر OECDًقا كللظلة اكتطاون اىقتصادي واكتللهة ووف
 بألم "اىذتثلار فن لشروطات داخل دوكة لا وهذهطر طكهما اكلقهلون فن دوكة أخرى".

(OCED, 2008) 
، فملا هطرفان اىذتثلار اهجلبن اكلباشر بألم طبارة طن Hess and Rossألا كل لن 
جدهدة فن اكدوكة اكلضهفة أو اوضافة إكن رصهد اهىت واكلطدات بواذطة  "إلشاء لشروطات

اكلذتثلرهن اهجالب أو شراء اكلذتثلرهن اهجالب ككشركة اكلحكهة فن اكدوكة اكلضهفة )غاكًبا لا 
 % أو أكثر لن أصول اكشركة(.01تكون 

هة كيذتثلار فن كذكك ُهطرف اىذتثلار اهجلبن بألم "مو التقال رؤوس اهلوال اهجلب
اكخارج بشكل لباشر ككطلل فن صورة وحدات صلاطهة أو تلوهكهة أو إلشائهة أو زراطهة أو 

 .Hess, P)خدلهة. وهتلثل حافز اكربح اكُلحرك اهذاذن كمذل اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة".

and Ross C., 1997) 
تكك اكصلاطات شدهدة اكضرر تطرف اكصلاطات اكلكوثة ككبهئة  :الصناعات المموثة لمبيئة

باكبهئة بلا هتخكف طلما لن لكوثات ذالة وغهرما لن اكلكوثات اكتن تجرلما قوالهن اكبهئة 
تكك اكلكوثات   ، فن لختكف صورما اكغازهة واكذائكة واكصكبة  ، واكللظلات اكدوكهة واكبلك اكدوكن
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  ( )اكحد اهخضر  اكحدود اكلذلوح بمااكتن تخترق   ، باكغة اهثر فن طبهطة اكمواء واكلاء واكتربة
فتفقد اولذان قهلة اىذتلتاع بطهب اكطهش أهللا   ، هلان وألن اولذان فن اكصحة واكلذكن

ومكذا تؤثر   . توطلت تكك اكصلاطات وفن للصرف لكوثاتما فن اكبر واكبحر واكرهف واكحضر
  ، ولكالن اكلهال اهرضهة  ، اكبحارتكك اكلكوثات اكصلاطهة فن جودة لهال اهلمار واكبحهرات و 

واكطبهطة اكبهوكوجهة   ، واكلبات اكطبهطن  ، وركائز اكثروات فن باطن اهرض وقهطان اكلحهطات
بل قد هحدث طلما خكل   ، وذكوكهات اهذلاك واكحهوالات واكحشرات  ، واكذكوكهة واكلفذهة كىلذان

وقد هلتد أثرما فتطول باكتغههر رواذن   ، الفن زلن وفصكهة للو وذوبان اكثكوج فوق قلم اكجب
 .(8117)لحلد اكصرهفن،  . بهن اكشلاكن واكجلوبنللاخ اهرض باكقط

 

 الدراسات السابقة
تلاوكت مذل اكدراذة أثر ذهاذات حلاهة اكبهئة طكن  :(6111)دارسة سامية سرحان

لتهجة  نوتوصكت اكدراذة إك .اىقتصاد اكجزائري نباكتطبهق طك اكتلافذهة كللتجات اكدول اكلالهة
مالة ومن إختيف إمتلالات اكلذتوردهن طن ذي قبل فبطد أن كالوا همتلوا باكحصول طكن 

، أصبح اهن اكوضط لختكفا فإكن جالب إمتلام ات ذات جودة طاكهة بأذطار للخفضةللتج
طكبات ، حهث أصبحت اكلتنح ملاك طالل آخر ومو اكبطد اكبهئاكلشتري باكجودة واكذطر أصب

اكبهئهة اهن بلثابة جواز اكلرور هي للتج أو خدلة هتم تداوكما فن اهذواق اكطاكلهة خاصة 
كبهر  باكلذبة كللتجات اكدول اكلالهة وللما اكجزائر حهث أصبحت اىطتبارات اكبهئهة تلثل تحدها

 .ألام صادرات اكدول اكلالهة
تحكهل بطض اكلؤشرات  تلاوكت مذل اكدراذة :(6111)دراسة مهدى, رحيم, كاظم

دوكة لقذلة هربطة لجلوطات ومن لجلوطة اكدول  69 اىقتصادهة واكبهئهة كطهلة  لكولة لن
 –، ولجلوطة دول أفرهقهة اهوروبهة ، ولجلوطة اكدولكطربهة، ولجلوطة اكدول اهذهوهةا

. وقد ئة كدهمااكلباشرة طكن تكوث اكبه ألرهكهة، وذكك لن أجل لطرفة أثر اهذتثلارات اهجلبهة
فن  نتوصكت اكدراذة إكن ضطف تأثهر تدفقات اهذتثلار اهجلبن اكلباشر طكن اكتكوث اكبهئ

لا فن اكلجلوطة أ، اهجلبهة إكهما لجلوطة اكدول اكطربهة بذبب إلخفاض تدفقات اهذتثلارات
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%( 01ر )اكثالهة فقد توصكت إكن كل زهادة فن تدفقات اهذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة بلقدا
 %(.  0تؤدي كزهادة اكتكوث اكبهئ فن مذل اكدول بلقدار )

تلاوكت مذل اكدراذة اكطيقة لا بهن  :Cole, Matthew and Robert (2009)دراسة 
اجراءات حلاهة اكبهئة وتدفقات اهذتثلار اهجلبن اكلباشر، وكتحقهق ذكك اكمدف قالت بدراذة 

ت بمدف دراذة اهثار اكبهئهة كولتاج ككل لن اكشركات ذلوا 4( لدهلة صهلهة كلدة 008بهالات )
اكلحكهة واهجلبهة اهخري. وقد توصكت اكدراذة إكن أن تراخن اكلطاههر اكبهئهة ذاطد طكن تدفق 

اكرغم لن اكطيقة اكطردهة بهن اكلاتج  ناكلزهد لن اهذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة كمذل اكلدن، وطك
كتكوث اكلاتج طن تدفقات اهذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة إى أن اكصهن اكلحكن اهجلاكن ككصهن وا

إتجمت إكن لا هطرف باكلاتج اكلحكن اهجلاكن اهخضر ككحد لن تكوث اكبهئة كدهما وذكك بداهة 
 .كلقهاس ككللو اىقتصادي اكحقهقن ( ،8117لن أكتوبر )

ن كطيقة لا بهن ذهاذات اكحد لتلاوكت مذل اكد ارذة ا: (6112)براهيمإدراسة داليا محمد 
، وذكك باذتخدام بطض اكلؤش ارت واكتن اىقتصاد اكلصري ناكتكوث واكتلافذهة باكتطبهق طك

تطكس وضط اكقطاع اكصلاطن فن لصر وتطبهق لؤشر اكلهزة اكتلافذهة اكظامرة كبطض 
قتصاد اىاكصلاطات ، واهختبار اهحصائن هثر ذهاذات اكحد لن اكتكوث طكن تلافذهة 

هجابن إذة إكن أن اكذهاذات اكلت ارخهة كحلاهة اكبهئة كان كما أثر ار وقد توصكت اكد .اكلصري
لكوثة ككبهئة لثل صلاطات اهذللت، زهادة تلافذهة اكصاد ارت اكلصرهة لن اكصلاطات اك نطك

 اتخهة كحلاهة اكبهئة ذاطد طكن زهادة تدفقاأن اكذهاذات اكلتر  نكلا أشارت إك. لهكار واكذه
 .اهذتثلار اهجلبن اكلباشر كلصر

ذتثلارات اهجلبهة مذل اكدراذة لدي أملهة تدفقات اىتلاوكت  :Marija, (2008)دراسة
س اكلال فهما لن قتصادهات اكذوق واكتن هطد رأا، واكدول اكلتحوكة إكن كلالهةاكلباشرة ككدول ا
بحت تتلتط بلهزة تلافذهة فن . وتوصكت اكدراذة إكن أن اكدول اكلالهة أصاكلوارد اكلادرة

ذتثلارات اهجلبهة اكلكوثة ول اكلالهة دخكت فن ذباق كجذب اى، وأن اكداكصلاطات كثهفة اكتكوث
ذتثلارات اهجلبهة واكذبب اكرئهذن وارء تدفق اى. ككبهئة فهلا هطرف بأذم اكذباق لحو اكقاع
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اكلذتثلرهن كخفض اكلفقات اكبهئهة اكلباشرة فن اكصلاطات كثهفة اكتكوث ككدول اكلالهة مو ذطن 
 . كذهاذات اكلتراخهة كحلاهة اكبهئةكولتاج واهذتفادة لن ا
: تلاوكت مذل اكدراذة اكطيقة لا بهن اكلظام اكتجاري اكطاكلن (6112)دراسة خولة مرداسى

ئج لن وقد توصكت اكدراذة إكن طدة لتا. وطيقتم باكلطاههر اكبهئهة وتأثهر ذكك طكن اكدول اكلالهة
ذتغيل اكجائر ، اهكن اكبهئة لن خيل أللاط اهلتاجأملما أن تحرهر اكتجارة كم آثار ذكبهة ط

، وتزاهد لطدىت اهذتميك واكتجارة فن اكلواد اكلكوثة واكخطهرة للا هؤثر ذكبها ككلوارد اكطبهطهة
باء هة اكلتشددة هكقن بأط، كلا أن اهكتزام باكلطاههر اكبهئكتللهة اكلذتدالة باكدول اكلالهةطكن ا

، فقد ى تلتاذب لط أوكوهاتما اىقتصادهة واىجتلاطهة واكبهئهة وفن غهر طادكة طكن اكدول اكلالهة
 .   تذتطهط تحقهق أمدافما اكتللوهة، قد ىاكحصول طكن اكتكلوكوجها اكلظهفة ظل طدم قدرتما طكن

ذات اكبهئهة فن اكتأثهر طكن تلاوكت مذل اكدراذة دور اكذها: (6112)عميا محمد دراسة
وتوصكت اكدراذة إكن أملهة اكذهاذات اكبهئهة فن شرح . تدفقات اهذتثلار اهجلبن اكلباشر

وتفذهر إتجال تدفقات اهذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة لن دول للظلة اكتطاون اىقتصادي واكتللهة 
“OECD”   ًإكن اكدول اهقل للوا  . 
بهالات كتدفقات اىذتثلار اهجلبن اكلباشر اكداخكة إكن طهلة طتلدت اكدراذة طكن اوقد 

رلهلها، اكبرازهل، شهكن، كوكولبها، ألدولهذها، أ ( دوكة لالهة ومن )اهرجلتهن،04لكولة لن )
، وبهالات اكتدفقات ، بوكلدا، ذكوفهلها، تاهيلد، تهاجو(بارجواي ،كازاخذتان، اكلكذهك، باكذتان

 .(8111 - 0991وذكك خيل اكفترة لن ) (OECD)لن دول للظلة ( دوكة 00اكخارجة لن )
هات اكتكوث وتوصكت اكدراذة إكن أن تدفقات اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة أدت كزهادة لذتو 

 .  اكبهئئ فن دول اكطهلة

ارذة اكطيقة لا بهن تدفقات تلاوكت مذل اكد: Yuqing, Charles (2000)دراسة 
ككخارج واكذهاذات اكبهئهة فن اكدول اكلضهفة، وذكك باذتخدام للوذج  ت اهلرهكهةااىذتثلار 

( دوكة لتقدلة 05، و)( دول لالهة7( دوكة للما )88طهلة لكولة لن ) نهط طكالحدار خطن بذ
ذة إكن وجود طيقة خطهة ذكبهة لا ار وتوصكت اكد .(0985/0991خيل اكفترة اكزللهة لن )

، حهث تطلل اكذهاذات اكبهئهة لة اكذهاذات اكبهئهةار هة وصت اهلرهكابهن تدفقات اىذتثلار 
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، كلا توقطت خاصة فن اكصلاطات اكلكوثة ككبهئةت اىلرهكهة اخهة طكن جذب اىذتثلار ااكلتر 
 . واكدول اكلتقدلة فن اهجل اكطوهلذة اتذاع اكفجوة اكبهئهة بهن اكدول اكلالهة ااكدر 

 

 االطار المعرفى للبحث
، إى أن لفموم مذا ـتثلار اهجلبن اكلباشر حدهث اكطمد لذبهاصطكح اىذهطتبر ل

حهـث تلاوكـم اىقتـصادهون اهوائـل باذم ، اكلصطكح هرجط إكن للتصف اكقرن اكتاذـط طـشر
وفن ظل  تن التماء اكحرب اكطاكلهة اهوكن"حركة راس اكلال". وفن بداهة اكقرن اكطشرهن وح

 تحكـم فن حركة راس اكلال لهزان اكلدفوطات واكلهزان اكتجاري. ذـرهان "قاطدة اكذمب اكدوكهة" فقد
 فكان هطكق طكهم "اىذتثلار اكـدوكن اكطدهد لن اكلفامهم غهر اكواضحة،وقد ذاد تكك اكفترة 

International- Investment( اكـذي ورد بـم وهول لـرة لـصطكح 0931" وذكـك حتـن طـام )
اذـتلر اكخكط بـهن لـا هطرف اكهـوم باىذـتثلار اهجلبن اكلباشر  "اىذـتثلار اكلباشـر"، فن حـهن

ذلر قلد . )( طلدلا تم اكتلههز لا بهن اكلفمولهن0968واىذتثلار اهجلبن اكلحفظن حتن طام )
تحكهل لقدي كلططهات - لاطهة كيذتثلار اهجلبن اكلباشراكلذئوكهة اىجت :كوكب اكجلهل

دد ، اكطراق، طجالطة اكلوصللجكة اكطكوم اولذالهة،  صر اكطوكلة،للظلة اكتجارة اكطاكلهة فن ط
 (00 ص ،8115، 08

وكقد تلالن اىمتلام فن اكفترة اهخهرة باىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة خاصة لط تزاهد 
ل ، وتراجط دور اكدوكة فن اكلجالن اكتحرر اىقتصادي، واىلفتاح اىتجال اكطاكلن لحو اكلزهد

، ولا ترتب طكن ذكـك دة اكتكتيت اىقتصادهة اكطليقة، وزهاكصاكح اكقطاع اكخاص اىقتصادي
لن تزاهد أملهة جذب اىذتثلارات اهجلبهة كأحد اهكهات اهذاذهة كتحقهـق اوصـيح 

 اىقتـصادي واكللو اىقتصادي واكتوظف اككالل.
هطـرف صـلدوق اكلقـد اكـدوكن اىذـتثلار اهجلبـن اكلباشـر بألـم قهـام للـشأة لـا باىذـتثلار 

أس لال ر %( أو أكثـر لن 01فن لشروطات باكخـارج وبحهث ى تقل حصة اكلذتثلر طن )
 (.Ching, Y. and Adams, C. )اكلشروع طكن أن ترتبط مذل اكلككهة باكتأثهر فن إدارتما

ملهة، ، واهة باكتطدد واكتباهن لن حهث اكشكلل اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشر تتصف أشكا
ملاك تصلهفات كيذتثلار اهجلبن اكلباشر اىول اكتصلهف وفقا واكخصائص اكللهزة ككل شكل و 
لواطم اىذتثلار اكباحث طن اكلصادر، اىذتثلار اكباحث طن أكللظور اكمدف أو اكلحددات و 

تهجهة، اىذتثلار ار ة، اىذتثلار اكباحث طن أصول إذتر اكباحث طن اككفاءاهذواق، اىذتثلا
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اطم اىذتثلار الو ، اكتصلهف وفقا كللظور اكلككهة و فن اكللاطق اكحرة واىذتثلار اهخضر. ثالهاً 
، ت اكللكوكة باككالل ككلذتثلر اهجلبن واكشركات لتطددة اكجلذهة. ثاكثاً ار اكلشترك، اىذتثلا

، اىذتثلار اكرأذن. رابطاً لواطم اىذتثلار اهفقن و أقا كوجمة لظر اكدوكة اكلصدرة و اكتصلهف وف
لواطم اىذتثلار اكمادف إكن إحيل أت و ااكتصلهف وفقا كوجمة لظر اكدوكة اكلضهفة كيذتثلار 

 ت بلبادرة حكولهة. ااىذتثلار لار اكمادف إكن تشجهط اكصادارت و اكواردات، اىذتث
 نذتوي اكلـذتثلر اهجلبـن أو طكـتثلار اهجلبـن اكلباشـر ذـواء طكـن لـأمم دوافـط اىذ

: )درجة اىلفتاح اىقتصادي، لحددات اقتصادهة لثل ناكدوكة اكلضهفة واكتن تلقذم إك ىلذتو 
اكقوة اكتلافذهة كيقتصاد اكقـولن، لطدل اكللو اىقتصادي، لطدل اكتضخم ، لطدل اكصرف 

قتصادهة، وحجم اكذوق، واكبلهة اهذاذهة، واكحوافز اكضرهبهة، وتوافر جلبن، واكتكتيت اىاه
جراءات اىذتثلار، واذتقرار اكذهاذة اههدي اكطالكة اكرخهصة ا  اىقتصادهة، ، ولصادر اكتلوهل، و 

، حـددات اكبهئهة، واكلة، ولحـددات قالولهـة وتـشرهطهة، ولحـددات ذهاذـهواكللـاطق اكحـرة(
، اكتروهج اىككترولن، خكهة غهر اكتقكهدهة لثل: اكخصخصة، اكشفافهة، اكحوكلةددات اكداواكلح

كلا تلاوكلا باكشرح أمم اهثار اوهجابهة واكذكبهة بخصوص اىذتثلار  أي اكطام.ر لوقف اك
 اهجلبن اكلباشر.  

ط اذتخدالم أهضًا ، كلا هشهكلهةأصبحت اكبهئة لصطكح شائط اىذتخدام فن اهوذاط اكط
، فبداهة لن اكثكث اهخهر لن اكقرن اكطشرهن وحتن بداهات اكقرن اكحادي طالة اكلاسطلد 

، وأصـبح اكجلهط هتككم التـشارا، كـم تحـظ بـم أهـة ككلـة أخـرىواكطشرهن، حققت ككلة اكبهئة رواجـا و 
لواضهط كأللا اقتصرت اككق بتكوث اكبهئة وتدمورما، و طن اكبهئة ككلا أراد اكتطبهر طن لفامهم تتط

، اهضرار اكتن قد تكحق باولذان، و شهاء واهلور اكتن تحلل اكلخاطراكبهئهة طكن جلهط اه
ن اتفقت جلهطما فن ، و لوطت اكلفامهم اكتن أططهت ككبهئة، وطكهم تطددت وتلحهط لطهشتمو  ا 

 ، وفقا ىذتخدالات مذا اكلصطكح فن فروع اكطكومفن اكجزئهات ، غهر ألما تختكفاوطار اكطام
 (8117)خالرة اكطامر،  اكلختكفة.

وباكتاكن أصـبحت اكبهئة تفرض حدودا ككللو ى هلكن تجاوزما إى باكتقدم اكطكلن واىبتكارات 
اكتكلوكوجهة اكصدهقة ككبهئة. ولتهجة التشار اكوطن اكبهئن فن كثهر لن اهوذاط واكلجتلطات، 

اكجالطات دورًا أذاذهًا فن لجال  أصبحت اكطكوم اكبهئهة تدرس فن لطظم دول اكطاكم، وتكطب
تـدرهس مذل اكطكوم لن اجل تمهئة اككوادر اكطكلهة اكقادرة طكن دراذة أذباب اكلشكيت اكبهئهة 

هحافظ طكن اكبهئة وتوظهف أذاكهب وتقلهات طكلهة دقهقة وهجاد ذبل زهادة لطـدىت اكللـو وبلـا 
 فن لفس اكوقت.
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اكصلاطات شدهدة اكضرر باكبهئة بلا هتخكف طلما لن تطرف اكصلاطات اكلكوثة ككبهئة تكك 
  ، لكوثات ذالة وغهرما لن اكلكوثات اكتن تجرلما قوالهن اكبهئة واكللظلات اكدوكهة واكبلك اكدوكن

تكك اكلكوثات باكغة اهثر فن طبهطة اكمواء واكلاء   ، فن لختكف صورما اكغازهة واكذائكة واكصكبة
هلان وألن اولذان فن اكصحة   ( )اكحد اهخضر  ود اكلذلوح بمااكتن تخترق اكحد  ، واكتربة

فتفقد اولذان قهلة اىذتلتاع بطهب اكطهش أهللا توطلت تكك اكصلاطات وفن   ، واكلذكن
ومكذا تؤثر تكك اكلكوثات اكصلاطهة فن   . للصرف لكوثاتما فن اكبر واكبحر واكرهف واكحضر

وركائز اكثروات فن باطن   ، ولكالن اكلهال اهرضهة  ، ارجودة لهال اهلمار واكبحهرات واكبح
  ، واكطبهطة اكبهوكوجهة واكذكوكهة واكلفذهة كىلذان  ، واكلبات اكطبهطن  ، اهرض وقهطان اكلحهطات

بل قد هحدث طلما خكل فن زلن وفصكهة للو وذوبان   ، وذكوكهات اهذلاك واكحهوالات واكحشرات
بهن اكشلاكن و وقد هلتد أثرما فتطول باكتغههر رواذن للاخ اهرض باكقط  ، اكثكوج فوق قلم اكجبال

 (8113، طدكن طكن أبو طاحون) . اكجلوبن
هطد اكلقص اكحاصل فن رؤوس اهلوال فن اىقتصادهات اكلالهة اكلشككة اكرئهذة ككطلكهة 

كهة زلة كطلاكتللوهة، كذكك لجدما تذطن جامدة وبشتن اكطرق ككحصول طكن رؤوس اهلوال اكي
لام اىذتثلارات أهة قالت بفتح اكباب طكن لصراطهم ن اكبكدان اكلالإاكتللهة اىقتصادهة، وطكهم ف

اهجلبهة اكلباشرة اطتقادا للما بألم اكحل اهلثل واكركهزة اهذاذهة اكتن تقوم طكهما طلكهة اكتللهة، 
 هئن.  لتلاذهة اهثار اكذكبهة كتكك اىذتثلارات وخاصة اكتكوث اكب

وبذكك أصبح اكتكوث اكبهئن هشكل لشككة خطرة لن أخطر اكلشكيت اكتن تواجم 
اقتصادهات اكبكدان اكلضهفة كيذتثلارات اهجلبهة، بل هطد لشككة اكطصر واكذي تحذب كم 
اكدول حذاب وترصد كم اهلوال ككتخكص لن تكك اكلشككة، ولن ملا تظمر أملهة اكبحث فضي 

ل اكدول اكلالهة لط اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة، فاكبطض هضط بطض طن اكتباهن فن تطال
اكضوابط واكرقابة واكبطض هذاهر توجمات اكلؤذذات اكدوكهة فن اىلفتاح اككالل طكن تكك 

 (8113، لحلد طبد اكبدهط) اىذتثلارات.
الل لمم وطكن اكرغم لن ان اككثهر لن اكلفكرهن هطد ظامرة اىذتثلار اهجلبن اكلباشر ط

لن طوالل اكتللهة اىقتصادهة، اى ان هرى اىقتصادههن بالما طلكهة تحلل فن طهاتما تأثهرات 
صبح اىمتلام أطالل ذكبن طكن طلكهة اكتللهة، و  بهئهة ذكبهة للا هجطكما فن بطض اىحهان

 باكبهئة لن امم اكلشكيت اكتن تواجم اكلجتلطات واكحكولات اكحاكهة طكن حد ذواء بذبب
اكتدمور واكتطذف واكلغاىة فن اكتطالل لط اكطبهطة ولواردما، وكان مذا اىمتلام باكبهئة واذطا 
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ثارا آوكبهرا وجاء لقصودا ولتزاللا لط لفموم اكطوكلة وللما اكطوكلة اىقتصادهة اكتن ذتترك 
لن  كثهرة وبطرق لتطددة وطن طرهق قلوات لتطددة ولختكفة طكن اكواقط اكبهئن ككوكب اهرض

خيل تطاظم اكلاتج اكلحكن وتحقهقم لطدىت للو اقتصادي لتذارطة واىلتقال اكذرهط ككذكط 
واكخدلات وتدفقات رأس اكلال بهن لختكف بقاع اكطاكم وظمور طمد جدهد لن اكطيقات اكدوكهة 

ثار بهئهة آلا تتركم اكطوكلة لن خاوف طكن اكبهئة فن مذا اككوكب و اكتن تذودما لشاطر و ل
ن لذتقبل اكجلس اكبشري لتهجة ككتجدهد اكحاصل فن ذكوك وأللاط اىلتاج واىذتميك ككذكط طك

)لحلد حالد طبد اهلل،  واكخدلات فن دول اكطاكم وطكن وجم اكخصوص فن اكدول اكلالهة.
8111). 

هحتل قطاع اكبترول أملهة كبهرة باكلذبة كيقتصاد اكقولن حهث هلثل لصدرا أذاذها لن 
خل اكقولن.وكذكك هطتبر لصدرا رئهذها لن لـصادر اكطلكـة اكـصطبة وذكـك طـن لصادر اكد

طرهـق تصدهر اكفائض للم إكن اكخارج و اذتخدام مذل اكحصهكة فن تلفهذ خطط اكتللهة 
اىقتصادهة واىجتلاطهة فن اكدوكة، وكذكك هطد بلدا أذاذها لن بلود لهزان اكلدفوطات واكذي 

مـذا اكلهـزان، وكـذكك هـذامم مـذا اكقطـاع فـن خكـق اكطدهـد لـن فـرص هخفف لن حدة اكطجز فـن 
 .اكطلـل خاصـة لـط زهادة حدة ظامرة اكبطاكة اكتن تطالن لصر للما حاكهاً 

 
 جراءات البحثإ 

قهاس أثر اكتكوث اكبهئن قن قطاع اكبترول داخل جلمورهة لصر اكطربهة  بحثهتلاول مذا اك
تدفقات اىذتثلار اهجلبن اكلباشـر خـيل  نز ثالن أكذهد اككربون طكلبطاثات غاالطبرًا طلم ب

لتغهر إلبطاثـات غاز أكذهد اككربون  ن(. وقد تم اىطتلاد طك0981/8105فتـرة اكدراذة )
اىلحدار كلؤشر ككذهاذات اكبهئهة وبطض اكلتغهرات اكلذتقكة اىخرى وقد تم اذتخدام للوذج 

 اكبهئن.ثر اكخطن اكلتطدد كقهاس اه
دوات اهن لن خيل اىطار اكلظرى ككبحث و دوات تحكهل وصفأمن  :دوات المستخدمةاأل

  اككلهة لن خيل اذتخدام للوذج اىلحدار اكخطن اكلتطدد.
هتلاول مذا اكلبحث قهاس أثر اكتكوث اكبهئن داخل جلمورهة لصر اكطربهة لطبرًا  :عينة البحث

تدفقات اىذتثلار اهجلبن اكلباشـر خـيل فتـرة  نربون طكطاثات غاز ثالن أكذهد اككطلما بإلب
لتغهر إلبطاثـات غاز أكذهد اككربون كلؤشر  ن(. وقد تم اىطتلاد طك0981/8105اكدراذة )

 .ذتخدلة داخل جلمورهة لصر اكطربهةككذهاذات اكبهئهة اكل
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 توصيف المتغيرات:
 ات اكللوذج ولصدر اكحصول طكهماتوصهف لتغهر : (1)نجدول

 المتغير وصف المتغير المصدر
 ناصافن اكتدفقات اكوافدة )لهز  اىذتثلار اهجلبن اكلباشر، اكبلك اكدوكن

 باهذطار اكجارهة ككدوىر اهلرهكن( اكلدفوطات،
ت اهجلبهة ااىذتثلار 
 (FDI) اكلباشرة

)كغم ككل دوىر ألرهكن لن  البطاثات غاز ثالن أكذهد اككربون اكبلك اكدوكن
 (8101 ن اكلاتج اكلحكن بقهلة طامإجلاك

البطاثات غاز ثالن 
 (CO2) أكذهد اككربون

اكلاتج اكلحكن اوجلاكن  إجلاكن اكلاتج اكلحكن )اكقهلة اكحاكهة باكدوىر اهلرهكن( اكبلك اكدوكن
(GDP) 

 (S) اىدخار اكلحكن إجلاكن اىدخار اكلحكن )باهذطار اكجارهة ككطلكة اكلحكهة( اكبلك اكدوكن
ت اكذكط اصادر  ت اكذكط واكخدلات )باهذطار اكجارهة ككدوىر اهلرهكن(راصاد اكبلك اكدوكن

 (EX) واكخدلات
 (ER) ذطر اكصرف  المركزي البنك

 لن إطداد اكباحث.  المصدر:

ًا طلم بالبطاثات غاز ثالن ر همدف اكللوذج إكن قهاس أثر اكتكوث اكبهئن لطب :توصيف النموذج
ات اكلذتقكة اهخرى، طكن جذب اىذتثلارت اهجلبهة اكلباشرة ر ن وبطض اكلتغهأكذهد اككربو 

(، وذكك باذتخدام للوذج اىلحدار اكخطن 0981/8105كلتغهر تابط، فن لصر خيل اكفترة )
 ”Linear Multiple Regression Model“اكلتطدد 

 صياغة النموذج:

 
 : اىذتثلار اهجلبن اكلباشر FDItحهث أن: 

αابت اكللوذج: ث 
CO2tالبطاثات ثالن أكذهد اككربون : 

GDPt اكلاتج اكلحكن اوجلاكن : 
St  اىدخار اكلحكن : 

Extصادرات اكذكط واكخدلات : 
ERt  ذطر اكصرف : 

µt  حد اكخطأ اكطشوائن : 
1β  2وβ  3وβ  4وβ  5وβ لطكلات اكللوذج : 
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ج بطد أخذ اكفروق اهوكن ككذيذل هوضح اكجدول اكتاكن لتائج قهاس اكللوذ :قياس النموذج
 .غهر اكلذتقرة فكالت اكطيقة بهن اكلتغهرات طكن اكلحو اكتاكن

Dependent Variable: LOG (FDI)              Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 1980/2015        Included observations: 36 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -15.62365 6.955180 -2.246333 0.0334 

LOG(CO) 3.398450 1.913293 1.776231 0.0874 

LOG(S) 1.749413 0.347564 5.033355 0.0000 

LOG(ER) -0.665255 0.238213 -2.792685 0.0097 

D(LOG(GDP2)) 2.594431 1.268427 2.045392 0.0511 

D(LOG(EX)) 1.083168 0.899233 1.204546 0.2392 

 

R-squared 0.748739 Mean dependent var 20.94436 

Adjusted R-squared 0.700419 S.D. dependent var 1.086670 

S.E. of regression 0.594778 Akaike info criterion 1.966104 

Sum squared resid 9.197782 Schwarz criterion 2.240929 

Log likelihood -25.45766 Hannan-Quinn criter. 2.057200 

F-statistic 15.49558 Durbin-Watson stat 1.944440 

Prob(F-statistic) 0.000000   

 .Eviews8 برلالج لخرجات طكن باىطتلاد اكباحث إطداد لن :المصدر
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 بحثاكبهالات اكلذتخدلة فن اكللوذج اكقهاذن باك: (6)نجدول
EX GDP ER S CO2 FDI year 

6991666528 22912500556 83.3 3474166111 0.860064561 548285715.1 1980 

7810810405 23405404730 83.3 3294594054 0.934082452 752571429.6 1981 

6918719089 25592365394 83.3 3884235714 0.942317497 293571429 1982 

7169965192 28137369499 83.3 5003492317 0.88620405 490000000.7 1983 

6849064502 30642873038 83.3 4296925070 0.934041526 729142857.6 1984 

6908177259 34689560465 83.3 5046591142 0.877553623 1177571429 1985 

5644527502 35880262675 83.3 4967259308 0.997022952 1217428571 1986 

5087274234 40507934171 70 6430715554 0.975725479 947714285.7 1987 

6069165417 35044634015 70 5984441454 0.923156662 1190000000 1988 

7094485905 39648442534 71 6865757693 0.851693185 1250181818 1989 

8646612831 43130416913 105.2 6964333827 0.847749854 734000000 1990 

10283582453 36970555899 325 4876236956 0.869317674 253000000 1991 

11885776186 41855986519 332 7101375139 0.859375877 459000000 1992 

12034813926 46578631453 335 7262905162 0.957364229 493000000 1993 

11714116251 51897983393 339 7858837485 0.843250981 1256000000 1994 

13565319965 60159245060 339 9023886759 0.904175892 598000000 1995 

14033018868 67629716981 339 8579009434 0.917957855 636000000 1996 

14778761062 78436578171 340 9026548673 0.922809983 890550000 1997 

13754427391 84828807556 338.8 10182998819 1.002110324 1076000000 1998 

13653789443 90710704807 339.5 12120318490 0.968783923 1065300000 1999 

16174959636 99838543960 344.6 12916483194 1.036256491 1235000000 2000 

17065868263 97632008710 385 13091997823 0.888450402 509900000 2001 

16090888013 87850683979 450 11987015998 0.879927439 646900000 2002 

18074562536 82924503943 613 11857707510 0.991936858 237400000 2003 

22257964940 78845185293 618.9 12282497441 0.971931206 1253300000 2004 

27213830088 89685725230 578.2 14089902237 1.030794396 5375600000 2005 

32191268336 107484000000 575.7 18392524665 1.030429349 10042800000 2006 

39469535055 130479000000 569.6 21232612733 1.018832788 11578100000 2007 

53800000000 162818000000 533.3 27345454545 0.99856776 9494600000 2008 

47163995068 188982000000 559.6 23717995213 0.993012323 6711600000 2009 

46731006458 218888000000 569.5 31220521007 0.926113476 6385600000 2010 

48539511507 236002000000 595 30638415064 0.974417916 -482700000 2011 

45808657936 276353000000 636 22654099591 0.953080683 2797700000 2012 

49111159371 286011000000 696 22725157447 0.915976217 4192200000 2013 

43520045901 301499000000 715 15921968013 0.926113476 4783200000 2014 

43685421403 330779000000 794 19621424779 0.915976217 6885000000 2015 

 كللوذج.طلد اذتخدالما فن ا  log*اكبهالات اكذابقة تحول اكن 
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 :نتائج النموذج
طيقة طردهة ولطلوهة بهن البطاثات غاز ثالن أكذهد اككربون واىذتثلارات اهجلبهة  ملاك .0

%، تتزاهد اىذتثلارات 0اكلباشرة، حهث طلد زهادة البطاثات غاز ثالن أكذهد اككربون بلذبة 
 %. 01%، وذكك طلد لذتوى لطلوهة 3993اهجلبهة اكلباشرة بلذبة 

يقة طردهة ولطلوهة بهن اىدخار اكلحكن واىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة، حهث طلد ملاك ط .8
%، وذكك 790اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة بلذبة  زاهد%، تت0زهادة اىدخار اكلحكن بلذبة 

 %. 0طلد لذتوى لطلوهة 
حهث طلد ملاك طيقة طكذهة ولطلوهة بهن ذطر اكصرف واىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة،  .3

%، وذكك 66 %، تلخفض اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة بلذبة0ارتفاع ذطر اكصرف بلذبة 
 %. 0طلد لذتوى لطلوهة 

ملاك طيقة طردهة ولطلوهة بهن اكلاتج اكلحكن اوجلاكن واىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرة،  .4
ات اهجلبهة اكلباشرة اىذتثلار  تزاهد%، ت0حهث طلد زهادة اكلاتج اكلحكن اوجلاكن بلذبة 

 %. 01%، وذكك طلد لذتوى لطلوهة 5998بلذبة 
ملاك طيقة طردهة غهر لطلوهة بهن صادرات اكذكط واكخدلات وبهن اىذتثلارات اهجلبهة  .5

 اكلباشرة. 
، ومن 49909اكلحذوبة تذاوي  F-Statisticباكلذبة كلطلوهة لطادكة اىلحدار، فإن قهلة 

 تذاوي ككصفر.  Prob(F-Statistic)ى لطلوهة، وذكك هن قهلة جومرهة طلد أي لذتو 
اكتن تحدث فن اكلتغهر اكتابط، حهث أن  رات% لن اكتغه87974اكلذتقكة  هراتتفذر اكلتغ

2قهلة لطالل اكتحدهد 
R  اكخطأ %( تتلثل فن حد 03985لا باقن اكلذبة وتبكغ )أ .7487تذاوي

 : اكطشوائن واكذي هوضح وهغطن
 .  اهخطاء اكبشرهة -
 اكلتغهرات اكلذتقكة اكتن كم هتضللما اكللوذج.  -

، ومو لا هطلن أن اكللوذج 8ومن قرهبة لن  0.94بكغت  Durbin-Watsonإحصائهة 
 ى هطالن لن لشككة اىرتباط اكذاتن بهن اكبواقن. 
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وأمم لا توصل اكهم اكبحث مو اىجابة طكن تذاؤىت اكبحث ان لط وجود قوالهن بهئهة 
دى اكن الخفاض اىذتثلارات اىجلبهة اكلباشرة اكلتدفقة ككدوكة ىن لطظلما هكون صارلة قد تؤ 

فن اكصلاطات اكلكوثة ككبهئة، وباكتاكن اهضا تأثر درجة حدة اكقوالهن اكبهئهة طكن زبادة تدفقات 
ة لار اىجلبن اكلباشر ككلا كالت اكقوالهن اكبهئهة لتراخهة ككلا زادت اىذتثلارات اىجلبهذتثاى

 اكلباشرة. 
 

 التوصيات
، ن اىذتثلارات اهجلبهة اكلباشرةاكحكولة اكلصرهة أن تقوم باكطلـل طكن جذب اكلزهد ل نطك .0

بدى لن اىطتلاد طكن اكقروض واكلـذاطدات كذد اكطجز فن اكلوازلة، وذكك لن خيل تقـدهم 
 نروذة، واكطلل طكيذتثلارات طكن أذس طكلهة لداكلزهد لن اكحوافز واكتذمهيت اكجاذبة ك

 ، وبلا ى هتطارض لط اكلصكحة اكوطلهة.  تلفهذما
 نكترذهخ للاخ آلن كيذتثلارات ف وحهوهاً  قرار اكذهاذن واهللن لطكبًا لملاً هطتبر دطم اىذت .8

بشكل طام واىذتثلار بشكل  اكلؤثرات اكذهاذهة تكطب دورًا لملًا فن رذم اكللاخ اىقتصادي
 خاص.

اهفراد واكللظلات، لن خيل للامج اكتطكهم، ووذائل  ىن كداكبهئضرورة لشر اكوطن  .3
 لطارض.، ولختكف اكلشاطات لن لؤتلرات، ولدوات، و اوطيم

، ـن صـورة تخفهـضات ضـرهبهة، ففز اكخاصة باكلحافظة طكن اكبهئـةتقدهم اكلزهد لن اكحوا .4
ا  وث.  اكلواد اكصدهقة ككبهئة ولطدات لكافحة اكتك نطفاءات جلركهة طكو 

ىبد لن تذطهر اكطاقة بصورة للاذبة تطكس أملهتما وتأثهرما طكـن اكبهئـة، فطلكهـة اكتـذطهر  .5
ككطاقة قد تقكل لن طلكهة اكتبذهر فن اذتغيكما للا هذامم فن حلاهة اكبهئة، واكحد لن 

 اكتكوث.  
اكبترول  شركات كهة كرصد اكلكوثات فـن لراحل اولتاج اكلختكفة فنآتركهب أجمزة إلذار  .6

 واكغاز اكطبهطن.
لن فائدة  كملا ك  اىمتلـام بلوضوع تدوهر اكلخكفـات اكصلاطهة واكطلل طكـن ذرطة اكتلفهذ،  .7

 اقتصادهة كبهرة.  
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تمُُُ أحر االضتخّبر اْجٕجٍ اٌّجبشر ػٍٍ إٌّى االلتصبدٌ واٌتُّٕخ : (3122)ثُىض ِحّد اٌؼُد

. دراضخ ِمبرٔخ: تىٔص، اٌجسائر، اٌّغرة –ُخ اٌّطتداِخ فٍ االلتصبدَبد اٌّغراث

ؼٍـىَ اٌتجبرَـخ ، وٍُـخ اٌؼٍـىَ االلتـصبدَخ واٌبجطتُر غُـر ِٕـشىرحرضـبٌخ ِ

 .21، جبِؼـخ فرحـبد ػجبش ضطُف، اٌجسائر، ص وػٍـىَ اٌتـطُُر

تدفك االضتخّبراد اْجٕجُخ  ر(: تحًٍُ أح3121)االػرجٍوبظُ اٌشرع، رحُُ اٌججىرٌ، ِهدٌ 

اٌّجٍخ اٌؼرالُخ ٌجحىث اٌطىق وحّبَخ اٌّطتهٍه،  5ط. ٌّجبشرح ػًٍ اٌجُئخا

 .66 - 43جبِؼخ ثغداد، اٌؼراق، ص 

اٌّطؤوٌُخ اٌجُئُخ واالجتّبػُخ ِدخً ٌّطبهّخ اٌّؤضطخ االلتصبدَخ فٍ (: 3113)خبِرح اٌطبهر

وٍُخ  ،رضبٌخ ِبجطتُر غُر ِٕشىرح .ناتحمُك اٌتُّٕخ اٌّطتداِخ حبٌخ ضىٔبطر

 .4 ئر، صا، اٌجسلبصدٌ ِرثبح، ورلٍخ، جبِؼخ ٌحمىق واٌؼٍىَ االلتصبدَخا
تحًٍُ ٔمدٌ ٌّؼطُبد  ،ّبػُخ ٌالضتخّبر اْجٕجٍ اٌّجبشراٌّطئىٌُخ االجت: ضّرلٕد وىوت اٌجًُّ

ِجٍخ اٌؼٍىَ اإلٔطبُٔخ، جبِؼخ . ِٕظّخ اٌتجبرح اٌؼبٌُّخ فٍ ػصر اٌؼىٌّخ

 . 22، ص3116، 21دد اٌّىصً، اٌؼراق، ػ
 .7، ص، دار اكفكر اكجالطن، اوذكلدرهة، لصر0ط. اكذهاحة واكبهئة (:8117)اكصهرفن لحلد

اٌّىتت اٌجبِؼٍ . إدارح وتُّٕخ اٌّىارد اٌجشرَخ واٌطجُؼُخ (:3114)ػدٌٍ ػٍٍ أثى طبحىْ

 .32 ص ، ِصر،اٌحدَج، اإلضىٕدرَخ
ي اٌؼرثُخ، ٔدوي اٌخالحبء (: االضتخّبر االجٕجً اٌّجبشر ثبٌدو3121اٌىفري ِصطفً اٌؼجد هللا)

، جبِؼخ دِشك، ص 34فبق اٌّطتمجً، اٌؼدد آااللتصبدَخ، االلتصبد اٌطىري و

43-66. 

 - اِحبر االلتصبدَخ واٌجُئُخ ٌصٕبػخ وتىرَر إٌفط :ِبٌه ػجد اٌحطُٓ أحّد، ُِبدح رشُد وبًِ
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ABSTRACT 

The relationship between foreign direct investment and the 

environment is one of the most important contemporary economic issues 

because of its dangerous environmental effects. Despite the positive 

aspects of this relationship, it is not without the negative impact that 

causes serious damage at the national level. Although many thinkers 

consider FDI to be an important factor in economic development, we see 

it as a phenomenon with negative environmental impacts, sometimes 

making it a negative factor in the development process. The problem of 

the study is the contradiction between the process of attracting foreign 

direct investment and long-term environmental protection policies, 

because foreign direct investment flows may lead to the depletion of 

natural resources, the disruption of their balance and the pollution of the 

environment. The protection of the environment is to rationalize the use 

of natural resources without pollution and preserve them for future 

generations This means that there may be a conflict between foreign 



 لجكة اكطكوم اكبهئهة
 جالطة طهن شلس –لطمد اكدراذات واكبحوث اكبهئهة 

 

 737 8108 ذبتلبر، اهولزء اكج ،اكثاكث واهربطوناكلجكد 

direct investment flows in terms of the use and conservation of natural 

resources, on one hand, and higher production costs in the case of 

environmental conditions, on the other hand. In light of the foregoing, 

this study examines the problem of the extent of the conflict between the 

process of attracting foreign direct investment and long-term 

environmental protection policies, especially in the petroleum sector as 

the most economic sector in relation to environmental policies. This 

study examines the impact of environmental pollution on the oil sector 

within the Arab Republic of Egypt, expressed by the emission of carbon 

dioxide (CO2) on foreign direct investment flows during the study period 

(1980/2015). The carbon dioxide emissions variable was used as an 

indicator of environmental policy and some other independent variables. 

The linear regression model was used to measure environmental impact. 

The results of the study showed a positive and significant 

relationship between carbon dioxide emissions and foreign direct 

investment. When the CO2 emissions increase by 1%, foreign direct 

investment increases by 3.39% at a significant level of 10%. 

The research uses the extrapolation method through the study of 

previous studies, scientific books and scientific periodicals, in order to 

identify the problem in question; and analytical method to analyze the 

data that prove the validity or lack of validity of research hypotheses 

based on the research. (1980-2015). The tools used are descriptive 

analysis tools through the theoretical framework of research and 

quantitative tools through the use of the linear regression model. 

One of the most important recommendations of the research is that 

the Egyptian government should work to attract more foreign direct 

investment instead of relying on loans and aid to fill the deficit in the 

budget by providing more incentives and facilities that attract 

investments on scientific bases, To implement them, and in a manner not 

inconsistent with the national interest. Supporting political and security 

stability is also an important and vital requirement for establishing a safe 

environment for investment in political influences that plays an important 

role in shaping the economic climate in general and investment in 

particular. 


