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 تمهيــد: -1

َلْت بانتشارها ثورة االتصاالت والمعلومات التي         يشهد العالم تحوالت كبرى غير مسبوقة حملتها، وَعجَّ

جعلت من الكرة األرضية قرية صغيرة مفتوحة، تالشت فيها الحدود وأزيلت الحواجز أمام انتقال رأس المال 

تدت المنافسة وظهرت مناطق جذب  لرؤوس والبضائع والخدمات واأليدي العاملة، ونتيجة لهذه التحوالت اش

 األموال العالمية وللشركات متعددة الجنسيات. 

وقــد شــهدت العشــرون ســنة الماضــية تحــوال جوهريــا فــي مواقــف الــدول الناميــة إزاء االســتثمارات األجنبيــة      

االسـتثمار األجنبـي  المباشرة، فقبل منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت العديـد مـن الـدول الناميـة تنظـر إلـى

المباشر على أنه المستفيد الوحيد، وعملـت علـى تقييـد حريـة عملـه وانسـيابه مـن خـالل فـرض محظـورات وقيـود 

عــادة رأس المــال إلــى  صــريحة علــى الصــناعات التــي يســمح العمــل فيهــا وفــرض قيــود علــى تحويــل األربــاح وا 

 الوطن، أو فرض شروط صارمة لألداء. 

نجــد فــي الوقــت الحاضــر أن معظــم الــدول الناميــة والــدول العربيــة مــن بينهــا ترحــب  وعلــى العكــس مــن ذلــك   

باالســــتثمار األجنبــــي المباشــــر الوافــــد إليهــــا، كمــــا أنهــــا طــــورت قــــدراا كبيــــراا مــــن تشــــريعاتها ولوائحهــــا فــــي هــــذا 

ي المباشـر الخصوص، ويتضمن اتجاه التطوير تذليل المعوقات التي تقف عائقا أمام انسياب االسـتثمار األجنبـ

وبــذل جهــود فعالــة لضــمان ســير أســواقها بمــا يكفــل المنافســة، ففــي معظــم الــدول الناميــة وعلــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر يمســمح لالســتثمار األجنبــي المباشــر الوافــد بالعمــل فــي معظــم النشــاطات االقتصــادية، وباإلضــافة إلــى 

ة علـى تحويـل األربـاح ورأس المـال إلـى الـوطن ذلك فقد ألغيت بوجه عام أو خففت بقـدر كبيـر القيـود المفروضـ

األم، كذلك فإن ممارسة شروط األداء في أحيان كثيرة كنظير للحوافز الضـريبية قـد أصـبحت أيضـا أقـل أهميـة 

حيــث مــنح االســتثمار األجنبــي المباشــر الوافــد الحــوافز المتاحــة للشــركات المحليــة، بــل إنَّ بعــض الــدول الناميــة 

ملــة أفضــل مــن المعاملــة الوطنيــة ويســود اآلن وعلــى نطــاق واســع قبــول بمبــاد  معاملــة فــي الواقــع تمنحــه معا
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المســـتثمرين األجانـــب المعاملـــة الوطنيـــة، وأصــــبح االتجـــاه نحـــو التطـــوير يعنــــي أيضـــا انتهـــاء عمليـــات تــــ ميم 

ـــك خوصصـــة  ـــد، وفـــي الواقـــع أن هنـــاك اتجاهـــا عامـــا نحـــو الخوصصـــة بمـــا فـــي ذل ومصـــادرة االســـتثمار الواف

 ستثمارات التي أممت من قبل.اال

نهــا هــو يمكــن القــول وبوجــه عــام أن الوضــع الســائد حاليــا فــي معظــم الــدول الناميــة والــدول العربيــة مــن بي    

مـن االسـتثمار األجنبـي المباشـر، حيـث أصـبحت الحـوافز الممنوحـة الجتـذاب  كبيـر درالتنافس علـى اجتـذاب قـ

ر سخاء إالَّ أن األمر ال يقف عنـد ذلـك، فتسـهيل انسـياب االسـتثمار هذا النوع من االستثمار أوسع انتشارا وأكث

األجنبـي المباشـر يتطلـب منــا التعـرف علـى الفوائـد أو المزايــا التـي يمكـن أن يضـيفها القتصــادنا هـذا مـن جهــة، 

والتعرف علـى المحـاذير أو السـلبيات المرتبطـة بـه مـن جهـة أخـرى، ألن االسـتثمار األجنبـي المباشـر لـيس كلـه 

نما تصاحبه بعض السلبيات التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل الموافقـة أو الشـروع فـي السـماح لـه  ايجابي وا 

باالســـتثمار والنظـــر إلـــى تلـــك المحـــاذير أو الســـلبيات بكـــل حـــذر مـــن أجـــل تعظـــيم المنـــافع المختلفـــة والمتنوعـــة 

 الالزمة لتطوير االقتصاد الوطني. 

ايـــد االهتمــام بشـــكل كبيـــر باالســتثمار األجنبـــي المباشـــر مــن طـــرف الـــدول ومــن األســـباب التــي أدت إلـــى تز    

العربية، تراجع القروض المقدمة إليها نتيجة تصـاعد أزمـة المديونيـة الخارجيـة، فاتجهـت الـدول إلـى إزالـة القيـود 

الحــرة المفروضــة علــى هــذا االســتثمار، وهــذا مــا أدى إلــى تراجــع دور الدولــة واالتجــاه نحــو اقتصــاديات الســوق 

والتـــي تعتمـــد علـــى جـــذب االســـتثمار األجنبـــي ك حـــد اآلليـــات األساســـية لتحقيـــق اإلصـــالح والنمـــو االقتصـــادي 

 واالندماج في االقتصاد العالمي.

كما تشكل االستثمارات محور اهتمام الكثير من رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال والحكومـات فـي      

العربية التي تسعى الستقطاب االستثمارات األجنبيـة وتوطينهـا فـي الـوطن العديد من دول العالم وخاصة الدول 

العربــي، ولقــد ركــزت الــدول العربيــة علــى تعزيــز البيئــة االســتثمارية الجاذبــة لالســتثمارات خاصــة االســتثمارات 

إعــادة العربيــة، وســعيا وراء تحســين المنــاخ االســتثماري وجــذبا لالســتثمارات، فقــد ســعت هــذه الــدول ب –العربيــة 
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هيكلهــا االقتصـــادي، وعمــدت إلـــى إجـــراء إصــالحات تشـــريعية لتحقيــق المزيـــد مـــن االنفتــاح االقتصـــادي، إزالـــة 

 القيود أمام حرية حركة رؤوس األموال العربية.      

أن حجـــم االســـتثمار األجنبـــي  2023وقـــد أوضـــح مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة فـــي تقريـــره عـــام     

دوالر  مليـون 2002694د عالميا قد شهد خالل السنوات األخيرة عدة تذبـذبات حيـث تقلـص مـن المباشر الوار 

ليصـــــل  2009ثـــــم اســـــتمر فـــــي االنخفـــــاض عـــــام  2003دوالر عـــــام  مليـــــون 2326393إلـــــى  2002عـــــام 

، واســتمر فــي االرتفــاع 2020دوالر ســنة  مليــون 2503432دوالر، بعــدها ارتفــع إلــى  مليــون 2226524إلــى

 2340926ليصــل قيمــة  2022ثــم انخفــض خــالل ســنة دوالر،  ونمليــ 2642422إلــى  2022ليصــل ســنة 

وقـد يفسـر ذلـك تبـاطؤ النمـو االقتصـادي العـالمي، وتراجـع عمليـات االنـدماج  والتملـك، ومشـاريع مليون دوالر، 

الت الخوصصــة باإلضــافة إلــى الفضــائح الماليــة لعــدد مــن الشــركات العالميــة، خاصــة قطــاع الطاقــة واالتصــا

ة فتقـدر بشـكل وتكنولوجيا المعلومات، أما إجمالي تدفقات االستثمار األجنبـي المباشـر الـواردة إلـى الـدول العربيـ

مــن   2.3، أي مــا نســبته 2022دوالر عــام  مليــون 50222.5إلــى مــا يتجــاوز  أولــي أن تكــون انخفضــت

  4مــا نســبته ، 2020كــي عــام مليــون دوالر أمري 64233.2مقارنــة مــع تــدفقات بلغــت  اإلجمــالي العــالمي،

بتــ ثير فــتح قطاعــات جديــدة  مــن اإلجمــالي العــالمي، لكنهــا قــيم مرتفعــة إذا مــا قورنــت بالســنوات الســابقة، وذلــك

 ، وتركـــزت حينهـــا فـــيتحســـن المتواصـــل فـــي منـــاخ االســـتثمارلالســـتثمار، وتنـــامي جهـــود التـــرويج الوطنيـــة، وال

مليـــــون دوالر أمريكـــــي (، لبنـــــان  2629العربيـــــة المتحـــــدة )  مليـــــون دوالر (، اإلمـــــارات 26500الســـــعودية ) 

مليـون دوالر  2429.2مليون دوالر أمريكـي (، والمغـرب ) 2422مليون دوالر أمريكي (، الجزائر )  3200) 

 .أمريكي(

 2994مليــون دوالر عــام  2530أمــا إجمــالي االســتثمارات العربيــة البينيــة المــرخص لهــا فقــد ارتفعــت مــن     

يـث تركـزت معظمهـا فـي حمـن اإلجمـالي العـالمي،   24.9بنسـبة ، 2022دوالر عـام  مليون 6324.2إلى 

 ، وأخيرا قطاع الزراعة. ثم القطاعات األخرى، تاله قطاع الصناعة قطاع الخدمات
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وتبــرز قضـــايا إعـــادة االســتثمارات العربيـــة الخارجيـــة إلــى االقتصـــاديات العربيـــة والجزائــر مـــن بينهـــا بشـــكل     

ألن معظـم  2002ملحوظ كلما تـوترت العالقـات العربيـة الغربيـة، خاصـة بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام 

فــي السـنوات األخيـرة، هـذا مـا جعــل هـذه االسـتثمارات موجـودة فـي االقتصــاديات الغربيـة، وارتفـاع أسـعار الـنفط 

اقتصاديات الدول العربية تنتعش، وترغب في استثمار أموالها في بلـدان عربيـة بـدال مـن البلـدان األخـرى، وهـذا 

 ما يمثل إشكالية بحثنا. 

 طرح اإلشكالية: -2

 وبناء على ما سبق ذكــره، تبرز إشكالية البحث في التساؤل التالي:   

       ع أسعار النفط دور في تنمية االستثمارات العربية البينية خاصة بعد تنامي العوائق هل الرتفا

وما احتماالت تغير اتجاهاتها لصالح الدول  التي تفرضها الدول الغربية على حركة رؤوس األموال العربية؟

   العربية؟

 مكن إدراجها فيما يلي:إن هذا التساؤل يؤدي بنا إلى طرح مجموعة أخرى من التساؤالت الفرعية ي    

 ما هو اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشر ؟ -2

 ؟ المباشر على الدول المضيفةالستثمار األجنبي ل اآلثار اإليجابية والسلبيةما هي  -2

 ما مدى ارتباط اقتصاديات الدول العربية ب سعار النفط وتطوراتها؟ -3

مشجع الستقطاب االستثمارات العربية البينية؟ وكيف تتوزع  هل مناخ االستثمار في الدول العربية -5

 االستثمارات العربية بين الدول العربية؟

 ما أثر ارتفاع أسعار النفط على االستثمارات العربية البينية؟  -4

 هل هناك أثر الرتفاع أسعار النفط على أداء وتطور االستثمارات العربية في الجزائر؟ -6
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 الفرضيات: -3

من أجل تفسير مشكلة البحث ومحاولة اإلجابة على األسئلة الفرعية المطروحة سابقا، يمكن تصميم     

 وصياغة الفرضيات التالية:

أحداث الحادي عشر من سبتمبر أحدثت توتر بين الدول العربية والغربية مما أدى إلى تطور  -2

 .االستثمارات العربية البينية

 قامة تكتالت إقليمية عربية.يساهم في تهيئة مناخ مالئم إل البينيةتطور االستثمارات العربية  -2

تطـور سـوق الـنفط فــي الـدول العربيـة يسـاهم فــي خلـق منـاخ مالئـم لالســتثمار فـي هـذه الــدول،  -3

 والجزائر من بينها.

هنـاك عالقــة بـين ارتفــاع أسـعار الــنفط واالسـتثمارات العربيــة البينيـة، واالســتثمارات العربيـة فــي  -5

 ر.الجزائ

 أهمية الدراسة: -4

، واالرتفاع الملحوظ 2002إن توتر العالقات العربية الغربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام    

، ورغبتهم في االدول العربية في استثمار أموالهألسعار النفط في السنوات األخيرة، أدى إلى تغير نية 

مي عربي، وترك أثار إيجابية على الدول العربية، األمر استثمارها في دول عربية من أجل تكوين تكتل إقلي

 الذي يتطلب رؤية حديثة للموضوع وتقديم معطيات جديدة حوله، وهذا ما تعكسه الدراسة.

 

 أهداف الدراسة: -5

 إنَّ األهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خالل هذه الدراسة تكمن فيما يلي:   

 األجنبي المباشر.توضيح الجوانب النظرية لالستثمار  -2

 .المتغيرات االقتصادية األخرىو  المباشرة تبيان العالقة بين االستثمارات األجنبية -2
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 تحديد مكانة االستثمارات العربية في االقتصاديات العربية. -3

معرفــة الـــدور الــذي تلعبـــه ســوق الـــنفط فـــي تعزيــز االســـتثمارات العربيــة البينيـــة، واالســـتثمارات  -5

 العربية في الجزائر.

 الوقوف على أهم المعوقات التي تحول دون دخول االستثمار العربي إلى الجزائر.  -4

إثـــراء المكتبــــة ببحــــث جديـــد يضــــاف إلــــى األبحــــاث الســـابقة ممــــا قــــد يفيـــد مــــن ســــيتناول هــــذا  -6

 الموضوع مستقبال.

 دوافع اختيار الموضوع: -6

ره مـن المواضـيع، يمكننـا ذكرهـا فيمـا هناك عدة دوافع دفعتنا إلـى اختيـار هـذا الموضـوع والبحـث فيـه دون غيـ  

 يلي:

أهمية الموضـوع وبصـورة خاصـة فـي الوقـت الحـالي الـذي يميـزه توجـه العديـد مـن الـدول نحـو تحسـين  -2     

 أداء استقطاب االستثمار األجنبي المباشر، ثم االندماج في االقتصاد العالمي.

 االستثمارات العربية بسوق النفط.قلة الدراسات المتعلقة بالموضوع، وخاصة عالقة  -2     

ــــع معــــدل نموهــــا  -3          ــــر مــــن بينهــــا لرف ــــدول العربيــــة والجزائ التوجــــه االقتصــــادي الحــــالي ومــــدى ســــعي ال

 االقتصادي بهدف امتصاص ظاهرة البطالة وتحقيق اإلنعاش االقتصادي.

لمقارنة، والتـي تتوافـق مـع طبيعـة ميولي الشخصية لمثل هذه المواضيع التي تعتمد التحليل، القياس وا -5     

 تخصصي. 

 منهج الدراسة: -3

ــــار الفرضــــيات        ــــة اختب ــــى اإلشــــكالية التــــي يطرحهــــا البحــــث وكــــذا محاول ــــة عل ــــتمكن مــــن اإلجاب وحتــــى ن

الموضوعة، سنقوم باستعمال المنهج التحليلي، الوصفي واإلستنتاجي، رغبة في تحليل أثر ارتفـاع أسـعار الـنفط 
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العربيـــة، وباالســـتناد علـــى مـــنهج المقارنـــة لتوضـــيح هـــذا األثـــر فـــي بعـــض الـــدول  -ات العربيـــة علـــى االســـتثمار 

 العربية، والمنهج القياسي من أجل قياس هذا األثر.

 أدوات الدراسة: -8

األدوات الممكن استخدامها في الدراسـة هـي المصـادر والمراجـع األساسـية الخاصـة بالموضـوع، واالسـتعانة     

بالرسـائل والــدوريات، وأبحــاث المـؤتمرات والنــدوات العلميــة العربيــة واألجنبيـة، والمراجــع االلكترونيــة ذات الصــلة 

(، وتقــارير البنــك العــالمي...، واالتصــال  UNCTAD ) بالموضــوع، والتقــارير العالميــة كتقــارير األمــم المتحــدة

بـــبعض المراكـــز العلميـــة لألبحـــاث والدراســـات كصـــندوق النقـــد العربـــي، المؤسســـة العربيـــة لضـــمان االســـتثمار، 

المعهــد العربــي للتخطــيط بالكويــت والمنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، والمنظمــة العالميــة إلنتــاج البتــرول ....، 

 ى البيانات والمعلومات التي تخص الموضوع.بغرض الحصول عل

 إطار الدراسة: -2

طار زماني، فيما يتعلق باإلطار المكاني تم دراسة االستثمارات      ددت دراسة الموضوع في إطار مكاني وا  حم

( 2022-2994العربية في الدول العربية ثم في الجزائر، أما فيما يخص اإلطار الزماني فقد حددت الفترة )

ن فترة موضوع الدراسة، ألنها تمثل فترة اإلصالحات التي عرفت تدفقا معتبرا لالستثمارات العربية إلى لتكو 

 الدول العربية وارتفاعا معتبرا في أسعار النفط عالميا.

 الدراسات السابقة: -10

خــاص بهــا إن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع االســتثمارات العربيــة كــان لكــل منهــا مجــال اهتمــام    

 ونقطة ارتكاز مختلفة، ومن بين األبحاث التي تم االطالع عليها نذكر: 

دراســـة نشـــرت فـــي سلســـلة جســـر التنميـــة، سلســـلة دوريـــة تعنـــى : ( 2002)  دراســـة بلقاســـم العبـــاس - أ

، المعهــد العربـي للتخطــيط 2009بقضـايا التنميــة فـي الــدول العربيـة، العــدد الثـامن والثمــانون، ديسـمبر 

ـــ  دولــة  22بالكويــت، تحــت عنــوان االســتثمارات العربيــة البينيــة قــام بتطــوير نمــوذج الجاذبيــة الموســع لـ
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 ر، حيـــث خــرج بهــا بعــدة نتـــائج أهمهــا أن متغيــرات الجاذبيــة تفســـ2002-2993عربيــة خــالل الفتــرة 

جزءا بسيطا من التغيرات في التدفقات االستثمارية، وترتفع قوة تفسير النموذج بشدة عنـدما ي خـذ بعـين 

االعتبــار عــدم تجــانس هــذه التــدفقات مــا بــين الــدول، وذلــك ألن التــدفقات البينيــة العربيــة غيــر مســتقرة 

ل غيــر متســاوي مــا بــين البلــدان، باإلضــافة إلــى أنــه هنــاك محــددات أخــرى مــن شــ نها أن زعـة بشــكو وم

تســاهم فــي زيــادة التــدفقات االســتثمارية البينيــة كقــرب المســافة، والجــوار، واللغــة والتــاري  االســتعماري، 

 لكن الباحث أهمل متغير الموارد الطبيعية خاصة بالنسبة للدول العربية الغنية بتلك الموارد.

مقالـــة علميـــة منشـــورة فـــي المجلـــة الدوليـــة فـــي إدارة  :( 2002)  دراســـة عـــامر بكيـــر وتركـــي الفـــواز - ب

يـات المتحـدة األمريكيـة، تحـت عنـوان محـددات االسـتثمار ، بالوال2/2009رقـم  4األعمـال، فـي العـدد 

تثمار لمحــددات االســ تطبيـق نمــوذج الجاذبيــة المتخصـصاألجنبـي المباشــر فـي األردن، قــام الباحثــان ب

األجنبي المباشر علـى األردن بـالتركيز علـى متغيـر النـاتج الـداخلي الخـام، ودخـل الفـرد، والمسـافة بـين 

، خــالل  GAFTAالــدول التــي تتعامــل معهــا األردن، ومتغيــرات دميــة تمثلــت فــي اللغــة، االنضــمام للـــ

ألردن يحـدده التعامـل ، وأثبتت الدراسة أن تدفق االستثمار األجنبي المباشر في ا2002-2996الفترة 

، وأهملـت الدراسـات متغيـرات أخـرى يمكنهـا أن تـؤثر فـي GAFTAمع دول الجوار، وكذا انضـمامها للـــ 

 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في األردن.

أطروحـــة دكتـــوراه بمخبـــر االقتصـــاد التطبيقـــي والتنميـــة كليـــة العلـــوم  :( 2002)  دراســـة ريـــم محمـــود - ت

تحـت عنـوان االسـتثمارات  2009فار، فرنسا سنة  –لتسيير جامعة الجنوب تولون االقتصادية وعلوم ا

ـــة، حيـــث قامـــت الباحثـــة بدراســـة محـــددات االســـتثمارات األجنبيـــة  ـــة المباشـــرة فـــي الـــدول العربي األجنبي

المباشـرة للــدول العربيـة الفقيــرة مـن البتــرول، والـدول العربيــة األخـرى، واستخلصــت إلـى أن االســتثمارات 

نبية المباشرة في الدول الفقيرة من البتـرول تتـ ثر إيجابيـا بالنـاتج الـداخلي الخـام، دخـل الفـرد، البنيـة األج

التحتيـــة، مســـتوى التعلـــيم، واالســـتقرار السياســـي، وتتـــ ثر ســـلبا بالتضـــخم وســـعر الصـــرف، بينمـــا الـــدول 
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المتمثلـــة فـــي البتـــرول العربيــة األخـــرى تتـــ ثر بـــنفس المتغيـــرات األخـــرى إضـــافة إلـــى المـــوارد الطبيعيـــة و 

 والغاز.

، 2003أطروحـــة دكتـــوراه بالمدرســـة العليـــا للتجـــارة، الجزائـــر، ســـنة : ( 2008)  دراســـة نبيـــل خـــوري - ث

تحـــت عنـــوان محــــددات االســـتثمار األجنبـــي المباشــــر فـــي الــــدول الناميـــة المضـــيفة وأثــــره علـــى النمــــو 

حيث أثبتـت الدراسـة أن هنـاك  ،2004-2994االقتصادي، دراسة قياسية لمعطيات بنال خالل الفترة 

عالقـة ســببية بــين االســتثمار األجنبـي المباشــر والنمــو االقتصــادي فـي الــدول المضــيفة، باإلضــافة إلــى 

عوامل جذب االسـتثمار األجنبـي المباشـر إلـى الـدول المضـيفة، وركـز الباحـث علـى تكـوين رأس المـال 

 العامل كمحدد لالستثمار األجنبي المباشر.

ــ - ج التــي تناولــت االســتثمارات العربيــة: واقعهــا وآفاقهــا فــي ظــل النظــام  :( 2006 ) اروقدراســة تشــام ف

العالمي الجديد، دراسة أقيمت في مؤتمر التمويـل واالسـتثمار: تطـوير اإلدارة العربيـة لجـذب االسـتثمار 

فــي الــدول بالمنظمـة العربيــة للتنميــة اإلداريـة، وقــد تطــرق فيهــا الباحـث إلــى واقــع االسـتثمارات األجنبيــة 

 –العربيــة، ثــم واقــع االســتثمارات العربيــة خــارج الــوطن العربــي، بعــدها إلــى واقــع االســتثمارات العربيــة 

 العربية، لكنه لم يتطرق إلى أثر أسعار النفط على االستثمارات العربية. 

 التــي تناولــت أهميــة االســتثماربجامعــة الجزائــر، و أطروحــة دكتــوراه  :( 2004 ) دراســة فــارس فضــيل - ح

األجنبي المباشر في الدول العربية مع دراسة مقارنتيه بين الجزائر، مصـر والمملكـة العربيـة السـعودية، 

وقد تطرق فيهـا إلـى تقيـيم االسـتثمار األجنبـي المباشـر مـن حيـث الحجـم والتوجـه اإلقطـاعي والجغرافـي 

مك انــات الــدول المســتخدمة فــي فــي بلــدان المقارنــة، وكــذا التطــورات التشــريعية، بعــدها قــام بتقيــيم أداء وا 

 المقارنة.

ـــد - خ ـــدري محم ـــوراه :( 2005 ) دراســـة قوي ـــل واقـــع بجامعـــة الجزائـــر، و  أطروحـــة دكت التـــي تناولـــت تحلي

حيــث حــاول الباحــث إبــراز  -حالــة الجزائــر–االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة وآفاقهــا فــي البلــدان الناميــة 
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تغيرات االقتصادية كالعمالة، نقل التكنولوجيـا، ميـزان أثر االستثمارات األجنبية المباشرة على بعض الم

 المدفوعات، واالستثمار المحلي. 

أطروحـة دكتـوراه فـي العلـوم االقتصـادية بكليـة العلـوم االقتصـادية  :( 2003)  دراسة منصوري الـزين - د

ل وترقيــة االســتثمار كــ داة لتمويــ، تحــت عنــوان آليــة تشــجيع 2006وعلــوم التســيير، جامعــة الجزائــر، 

التــي تناولــت آليــة تشــجيع وترقيــة االســتثمار كــ داة لتمويــل التنميــة، والتــي حــاول فيهــا الباحــث التنميــة، و 

، والوقــوف علــى معوقــات انعكاســات تشــجيع وترقيــة االســتثمار علــى النمــو والتنميــة االقتصــاديينإبــراز 

 االستثمار في الجزائر.

العلــوم االقتصــادية وعلــوم التســيير، جامعــة مــذكرة ماجســتير بكليــة  :( 2005 ) دراســة بجاويــة ســهام - ذ

التي تناولت االسـتثمارات العربيـة البينيـة ومسـاهمتها فـي تحقيـق التكامـل االقتصـادي ، و 2004الجزائر 

ـــين التحـــدي  ـــى االســـتثمار العربـــي ب ـــم إل ـــة، ث ـــدول العربي ـــاخ االســـتثمار فـــي ال ـــى من ـــالتطرق إل العربـــي ب

وخلصــت إلــى أن منــاخ االســتثمار فــي الــدول العربيــة غيــر  ،وأخيــرا إلــى االســتثمار والتكامــلوالطمــوح 

، لكنهـا مالئم لالستثمار، وأن اتجـاه األمـوال العربيـة نحـو الغـرب أكثـر مـن اتجاههـا نحـو الـدول العربيـة

ألن أغلـب االسـتثمارات العربيـة تعتمـد علـى الـنفط بالدرجـة األولـى،  أهملت اتجاه أموال العوائد النفطيـة

 .الخليجيخاصة دول التعاون 

أطروحة دكتوراه العلوم االقتصادية بكلية العلوم االقتصـادية وعلـوم  :( 2010)  دراسة يحياوي سمير - ر

، تحــت عنــوان االســتثمار العربــي البينــي بــين الواقــع والتحــديات فــي 2020التســيير، جامعــة الجزائــر، 

دراســة حالــة الجزائــر، مصــر، األردن، الســعودية، والتــي حــاول  2003-2993ظــل الرهانــات الحديثــة 

ار العربي البينـي فـي ظـل التحـوالت الراهنـة وركـز علـى الجزائـر، مصـر، األردن الباحث دراسة االستثم

والسعودية، وخلص إلى أن االصالحات التي قامت بها الدول السابقة لـم تسـاهم فـي إنعـاش االسـتثمار 

عربـــي فـــي تلـــك الالعربـــي البينـــي، وبقـــي هـــذا األخيـــر ضـــعيف إذا مـــا قـــورن باالســـتثمار األجنبـــي غيـــر 
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ركــز علــى دول التعــاون الخلــيج التــي عرفــت تطــور فــي االســتثمار العربــي البينــي خاصــة الــدول، ولــم ي

 فيما بينها.

 صعوبات البحث: -11

 لقد واجهتنا خالل قيامنا بهذا البحث، عدة صعوبات يمكن ذكرها فيما يلي:    

نشـرها صعوبة الحصول على المعلومات واإلحصـائيات الخاصـة باالسـتثمارات العربيـة البينيـة، نظـرا لعـدم  - أ

، ممــا جعلنــا نعتمــد بشــكل أكبــر علــى التقــارير مــن طــرف الهيئــات المهتمــة باالســتثمار فــي الــدول العربيــة

مار فـي الـدول العربيـة ، وتقارير منـاخ االسـتثUNCTADالعالمية كتقارير االستثمار العالمي الصادرة عن 

واحصـــائيات مركـــز الدراســات واألبحـــاث االحصـــائية  الصــادرة عـــن المؤسســة العربيـــة لضـــمان االســتثمار،

 .وحات الدكتوراهباإلضافة إلى بعض المجالت المتخصصة وأطر  للدول االسالمية ب نقرة ) تركيا (،

ـــر االســـتثمار  - ب العـــالمي والمصـــرح بهـــا مـــن طـــرف عـــدم التوافـــق فـــي اإلحصـــائيات المصـــرح بهـــا فـــي تقري

 المؤسسات الوطنية، مما أضطر الباحث إلى االعتماد أكثر على إحصائيات التقرير العالمي.

 نقص المراجع التي تتكلم عن االستثمارات العربية البينية. - ت

خاصـة السـنوات التـي عرفـت تـوترات فـي  ،انعدام االحصائيات المتعلقة بالدول العربية في بعـض السـنوات - ث

ـــرب ـــة كـــالحروب واالنتفاضـــات الشـــعبية مـــن أجـــل التغيي كمـــا هـــو الحـــال فـــي العـــراق،  عـــض الـــدول العربي

 .فلسطين، ليبيا، سوريا..

وثالثة فصول  ة،نظري ، ثالثة  فصولة فصول أساسيةتسمنا بتقسيم هذا البحث إلى ق خطة الدراسة: -12

تطبيقية: فالفصل األول تناول ماهية ومحددات االستثمارات األجنبية المباشرة، بتقسيمه إلى ثالثة مباحث، 

األول كان تمهيديا بتعاريف ومفاهيم أساسية لالستثمار، والثاني تناول ماهية االستثمارات األجنبية المباشرة، 

 ية المباشرة.أما الثالث فخصص لمحددات االستثمارات األجنب
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والفصل الثاني تطرقنا إلى عوامل تطور االستثمارات األجنبية المباشرة، جدواها والنظريات المفسرة لها، 

الثاني تطرقنا عوامل تطور االستثمار األجنبي المباشر، و  عبارة عناألول كان بتقسيمه إلى ثالثة مباحث، 

ولمة وجدواها، أما الثالث فخصص للنظريات المفسرة إلى االستثمارات األجنبية المباشرة سمة من سمات الع

 لالستثمارات األجنبية المباشرة. 

والفصل الثالث خصص آلثار االستثمارات األجنبية المباشرة على االقتصاديات المضيفة، بتقسيمه إلى ثالثة 

طرقنا إلى اآلثار اإليجابية مباحث، األول تناول حاجة البلدان النامية لالستثمارات األجنبية المباشرة، والثاني ت

 لالستثمارات األجنبية المباشرة، أما الثالث فخصص لآلثار السلبية لالستثمارات األجنبية المباشرة.

، حيث قسم إلى ثالثة مباحث، األول 2000االستثمارات األجنبية المباشرة منذ  حولوالفصل الرابع كان 

ستوى العالمي، والثاني تطرق إلى االستثمارات األجنبية المباشرة تناول االستثمارات األجنبية المباشرة على الم

 في الدول النامية، أما الثالث فخصص لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية.

بتقسيمه إلى ثالثة الستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية، لنسبة للفصل الخامس فقد خصص وبال

واقع االستثمارات األجنبية المباشرة العربية  الثاني، و مناخ االستثمار في الدول العربية تناول األولمباحث، 

 آفاق وتحديات االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية. فكان الثالث، أما البينية

ستثمارات تحليل دور ارتفاع أسعار النفط في تنمية االوهو األهم في دراستنا فقمنا ب الفصل السادسأما 

أداء سوق النفط في الدول  كان األولحث، امبثالثة ، بتقسيمه إلى حالة الجزائرمع اإلشارة ل العربية البينية

فقمنا  الثالث أما، مية االستثمارات العربية البينيةأثر ارتفاع أسعار النفط في تن فقمنا بتحليل الثانيو ، العربية

 جزائر. الفي االستثمارات العربية مية أثر ارتفاع أسعار النفط في تن بقياس

 

وفـــي األخيـــر تـــم خـــتم هـــذا البحـــث باختبـــار الفرضـــيات، اســـتخالص النتـــائج، تقـــديم جملـــة مـــن االقتراحـــات     

 وصياغة آفاق البحث حتى تكون خطوة نحو تناول إشكالية جديدة تتصل بالموضوع.  
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  تمهيد:
 

إن التفاوت القائم بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو ازداد عمقا وحدة مند ثمانينيات       

القرن العشرين، وذلك راجع للتخلف وكثرة الصراعات الطبقية في كثير من تلك الدول المتخلفة، مما أّثر سلبيا 

ميزان المدفوعات والمديونية ....، مما اضطرت  على االختالالت الهيكلية االقتصادية من بينها  البطالة،

العديد من تلك الدول إلى تغيير مسارها االقتصادي المتبع وتطبيق إجراءات فورية أهمها تحرير التجارة 

الخارجية ودخول الشريك األجنبي مع طرح فكرة الخوصصة وتحرير األسعار، وكان هدفها تشجيع وتعميم 

 فير كل الظروف الستقطابه والبحث عن الشراكة الدولية.مفهوم االستثمار األجنبي وتو 

وبالرغم من كل األسباب التي أدت إلى البحث عن الشريك األجنبي إال أن هناك جدل قائم بين مؤيد     

 ومعارض لالستثمار األجنبي مما ينجر عنه خوصصة المؤسسات العمومية.

أوال على االستثمار وأنواعه، كمبحث تمهيدي ثم  لذلك يجب علينا قبل دراسة هذا الموضوع أن نتعرف    

التطرق لالستثمارات األجنبية المباشرة، لذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث أساسية سندرجهم كما 

 يلي:

 

          .المبحث األول: تعاريف ومفاهيم أساسية لالستثمار 

          نبية المباشرة.المبحث الثاني: ماهية االستثمارات األج 

          .المبحث الثالث: محددات االستثمارات األجنبية المباشرة 
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 المبحث األول: تعاريف ومفاهيم أساسية لالستثمار

تعود أهمية االستثمار إلى أنه العنصر الرئيسي الذي يتحكم في الناتج الداخلي الخام والنمو االقتصادي     

ألي اقتصاد، وللرفع من معدالت النمو االقتصادي يجب الرفع من معدالت االستثمار، هذا األخير يعتبر 

وفرص العمل الجديدة، وبالتالي العنصر الرئيسي الذي يؤثر على حجم االنتاج ونوعيته، وحجم العمالة 

 االرتقاء بالمستوى المعيشي وخلق تنمية شاملة ومستدامة. 

 المطلب األول: تعريف االستثمار ومبادئه

لقد أصبحت كل الدول دون تمييز تنظر إلى االستثمار على أنه حتمية وأداة للنمو االقتصادي، وعنصر      

يحققه من زيادة في الطاقة اإلنتاجيـة واستغالل للموارد البشرية، حساس وأداة فعالة للنهوض باالقتصاد، بما 

إال أن إدارة وتوجيه االستثمارات الوجهة الضرورية، لخدمة التنمية االقتصادية تعد األهم، ألن الكثير من 

الدول النامية وجدت نفسها تستثمر في أنشطة ومجاالت لم تحقق مفعولها، لذلك يجب تحديد الشروط وتهيئة 

الظروف المالئمة لالستثمار، حتى يكون فعال في خدمة التنمية االقتصادية المرغوبة، وعليه نتطرق إلى 

 مفهوم االستثمار، أنواعه، مجاالته وأدواته...

 أوال: تعريف االستثمار

د هناك عدة تعاريف لالستثمار: فاالستثمار نعني به " اإلضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال كتشيي     

مباني سكنية جديدة  مصانع جديدة ،آالت جديدة، فضال على أنه إضافة إلى المخزون من المواد األولية 

والسلع التامة الصنع أو نصف المصنعة، فاالستثمار هو اإلضافات إلى المخزون، فضال عن رأس المال 

 . 1الثابت "

                                                 
 .295 (، ص:1987، )الدار الجامعية، بيروت، مبادئ االقتصادبكري كامل،  1
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فترة زمنية معينة، بمعنى اإلضافة إلى أصول ويعرف على أنه:" اإلنفاق على األصول الرأسمالية خالل      

المؤسسة وتشمل المعدات، اآلالت،... واإلصالحات الجوهرية التي تؤدي إلى إطالة عمر اآللة وغيرها من 

 .1األصول أو زيادتها، وبالتالي فهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع"

مفهوم آخر لالستثمار حيث يعرف على أنه " التضحية ب موال حالية في ويضاف إلى هذين التعريفين      

، أو بعبارة أخرى " هو كل تضحية بالموارد في الوقت الحاضر 2سبيل الحصول على أموال مستقبلية "

لغرض الحصول مستقبال على نتائج أو إيرادات ب قساط جامدة عبر الوقت ولكن بمبلغ إجمالي أكبر من 

 .3ة "النفقات األولي

 ومن خالل هذه التعاريف يتبين لنا أن:       

" االستثمار يعتبر من العناصر الرئيسية في أي نظام اقتصادي وبصورة خاصة في النظام الرأسمالي حيث   

ت خذ القرارات االقتصادية من طرف القطاع الخاص وتكون مبنية على الدوافع الفردية. كما يعتبر االستثمار 

لكثرة محدداته، وعدم استقراره  Not Stableعلى عكس االستهالك، ب نه متغير حساس ونشيط وغير مستقر 

هذا يؤدي إلى التقلبات في مستوى النشاطات االقتصادية ومستوى االستخدام. ولهذا السبب يحتل االستثمار 

 .Business Cycles "4جزءا هاما من نظريات الحلقات أو الدورات االقتصادية 

 ثانيا: مبادئه

ستثمارية المتاحة ال بد من مراعاة مجموعة من المباد  حتى يتوصل المستثمر إلى االختيار بين البدائل اال

 :5العامة وهي

                                                 
 .956: (، ص1985، )دار النهضة العربية، بيروت، 2، ط موسوعة المصطلحات االقتصادية واإلحصائيةهيكل عبد العزيز فهمي،  1
 .2: (، ص1997، )الدار الجامعية، مصر، 2، طأساسيات االستثمار في األوراق الماليةالحناوي محمد الصالح،  2

3
 Boughaba Abd Ellah, Analyse et évaluation de projet, ( Ed Berti, 1998), P :07. 

 .263-262 (، ص:2004الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الخامسة، )ديوان المطبوعات التحليل االقتصادي الكليعمر صخري،   4
 .223 (، ص: 2999، )دار وائل للنشر، األردن، مبادئ االستثمار المالي والحقيقيزياد رمضان،  5
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نظرا لتعدد المشاريع االستثمارية واختالف درجة مخاطرها، فإن المستثمر الرشيد دائما  مبدأ االختيار: –أ 

يبحث عن الفرص االستثمارية بناء على ما لديه من مدخرات، بحيث يقوم باختيار هذه الفرص أو البدائل 

 المتاحة مراعيا في ذلك ما يلي:

 يحصر البدائل المتاحة ويحددها. -

 يحلل البدائل المتاحة أي يقوم بالتحليل االستثماري.  -

 يوازي بين البدائل في ضوء نتائج التحليل. -

يختار البديل المالئم حسب المعايير والعوامل التي تعبر عن رغباته، كما يفرض هذا المبدأ على  -

 لديه خبرة ناقصة، أن يستعين بالوسطاء الماليين.المستثمر الذي 

وهنا يقوم المستثمر بالمفاضلة بين البدائل االستثمارية المتاحة لالختيار المناسب، وتتم  مبدأ المقارنة: -ب

هذه المقارنة باالستعانة بالتحليل األساسي أو الجوهري لكل بديل متاح، ومقارنة نتائج هذا التحليل الختيار 

 األفضل والمناسب للمستثمر حسب وجهة المستثمر وكذا مبدأ المالءمة.البديل 

بعد االختيار بين المجاالت االستثمارية وأدواتها، وما يالئم رغبات وميول المستثمر مبدأ المالءمة:  –جـ 

 وكذا دخله وحاالته االجتماعية، يطبق هذا المبدأ بناء على هذه الرغبات والميول، حيث لكل مستثمر نمط

 : 1تفضيل يحدد درجة اهتمامه بالعناصر األساسية لقراره، والتـي يكشفـها التحليل الجــوهـري واألسـاسي وهي

 معدل العائد على االستثمار. -

 درجة المخاطر التي يتصف بها االستثمار . -

 مستوى السيولة التي يتمتع بها كل من المستثمر وأدوات االستثمار. -

                                                 
 .230ص:  نفس المرجع السابق،زياد رمضان،  1
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المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم، وهذا للحد والتقليل من درجة المخاطر  وهنا يلج مبدأ التنويع:  -د

االستثمارية التي يتعرضون لها، غير أن هذا المبدأ ليس مطلقا، نظرا للعقبات والقيود التي يتعرض لها 

 المستثمرون، مما يصعب  عليهم انتهاج وتطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع.

  االستثمار، أهميته وأهدافهالمطلب الثاني: محددات 

لى أهميته االستثمار متغير فعال في الدخل وله محددات تحدده، أهمية وأهداف يمكننا التطرق إليها ، وا 

 في هذا المطلب. وأهدافه

 أوال: محدداته

لو أدركنا أن االستثمار عنصر متقلب في االقتصاد الوطني، فإن تفسير التقلبات في االستثمار أمر بالغ    

األهمية في التحليل االقتصادي، ذلك أنه لو استطعنا تفسير هذه التقلبات، فإننا نكون قد قطعنا شوطا بعيدا 

 في تفسير التغيرات المنتظمة للدخل الوطني، لذا يمكننا تحديد محددات االستثمار في النقاط التالية:

تراض، وهنا فإن سعر الفائدة له يتحقق جزء كبير من اإلنفاق االستثماري عن طريق االق سعر الفائدة: -2

انخفاض قيمة االستثمار  إلى ت ثير قوي على مستوى االستثمار، بحث أن زيادة معدالت الفائدة يؤدي

الذي يعتمد على االقتراض والعكس صحيح. مثال في حاالت بناء السكنات تمثل أعباء سعر الفائدة 

مما يؤثر على أسعار الوحدات السكنية ) ارتفاع نسبة ال يستهان بها من المبلغ الموجه لطالبي السكن 

 سعر الوحدة ( ويؤثر ذلك على الطلب الكلي على السكن.  

يعتبر القرار االستثماري الذي يصدره المستثمر مبني على توقعات وتنبؤات  توقعات االستثمار: -2

سارة في المستقبل لما مستقبلية إيجابية بنسبة كبيرة، ألنه لو رأى متخذ القرار االستثماري أن هناك خ

اتخذ قرار االستثمار، وبالتالي فإن االستثمار له عالقة مع تنبؤ المستثمر فكلما كان التوقع بالربح في 

 هذا االستثمار كبير كلما زاد تطبيق االستثمار وبالتالي الزيادة في قيمته. 
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قبل المستثمر فإنه يعود  إذا كان هناك طلب كبير على السلع والخدمات المنتجة من مستوى األرباح: -3

بفائدة كبيرة على هذا األخير ) ارتفاع مستوى الربح بالنسبة للمستثمر (، ولهذا يفضل زيادة استثمار 

أمواله في إنتاج تلك السلع والخدمات عوض توظيفها في البنوك من أجل الحصول على الفائدة، أي 

، وبالتالي فإنه هناك عالقة إيجابية بين أن ارتفاع مستوى األرباح يؤدي إلى رفع قيمة االستثمار

 مستوى األرباح وقيمة االستثمار.  

حسب نظرية المعجل فإن االستثمار ال يت ثر بمستوى الدخل الوطني بقدر ما  معدل التغير في الدخل: -4

يت ثر بمعدل التغير فيه، وبالتالي فإن ارتفاع مستوى الدخل الوطني يؤدي إلى الزيادة في معدل تغيره 

 ومن ثم ارتفاع قيمة االستثمار.

 ثانيا: أهميته

لالستثمار دور كبير، وأهمية في تحريك النشاط االقتصادي، ويرجع ذلك إلى استراتيجية االستثمار التي لها 

 أبعاد اقتصادية على المدى الطويل. 

 : 1( كما يلي Charois( وشارتوا )  Busseryويمكننا أن نحدد أهميته حسب بوسري )

دور لالستثمار يكون على المدى الطويل، فاالستثمار هو المحرك الوحيد والرئيسي للنمو فهو ذو بعد في أهم 

المستقبل وله منفعة شبه دائمة، أما النقطة الثانية والتي تخص االستثمار فهي أهميته في استغالل المصادر 

 الهامة والطاقات والقدرات الجامدة للنشاط.

ار يشترط صورة لعالمة المؤسسة بالنظر إلى ت ثير المحيط االقتصادي والمـالي إضافة إلى ذلك فاالستثم

وبالتالي يزيد في تنويع اإلنتاجية، ويفتح باب المنافسة في السوق التجارية. والمؤسسة التي ال تستثمر محكوم 

تشهدها نوعية  عليها بالزوال، والتوقف عن النشاط، ألنها ال تقوى على المنافسة ومسايرة التطورات التي

 المنتوجات. 

                                                 
1
 Bussery  Charois, Analyse et Evaluation des Projets d’investissements, ( alpha édition, Parie, 1999 ), p 64 . 
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واالستثمار هو العامل الرئيسي للتنمية والنمو االقتصادي في األجل الطويل، فقد ساهمت االستثمارات في 

 الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية.

التنمية، وكذلك يؤثر على عوامل  فاالستثمار يخلق أساسيات التنمية، وندرة رأس المال واالستثمار يؤثر في

ولإلسراع في التنمية البد أن تواكبه زيادة االستثمارات، واستغالل الطاقات واإلمكانيات  اإلنتاج األخرى.

بذلك نجد أن االستثمار مهم للمؤسسة كوحدة اقتصادية، حيث يعتبر سر  المتاحة للمجتمع أحسن استغالال.

هذا على المستوى الجزئي أو الوحدي. كما انه يعتبر عماد التنمية والنمو وجودها وعامل استمرارها وتطورها، 

لذلك نجد أن الدول تسعى جاهدة لجذب وتطوير وترقية   لالقتصاد الوطني على المستوى الكلي.

 االستثمارات، لما لها من ت ثير ايجابي على مختلف النواحي واألطراف.

 ثالثا: أهدافه

 ز هنا على األهداف االقتصادية كونها تساعدنا في بحثنا، ونلخصها كالتالي:لالستثمار عدة أهداف وسنرك

زيـــادة اإلنتـــاج الســـلعي والخـــدمي الممكـــن تســـويقه بفاعليـــة، وبالتـــالي تحقيـــق دخـــول مناســـبة لعوامـــل  -

 اإلنتاج فضال عن زيادة الدخل الوطني.

يجـاد فـرص ال - توظيـف مـن القـوى العاملـة زيادة قدرة االقتصـاد الـوطني علـى تشـغيل عامـل اإلنتـاج، وا 

 ورأس المال واألرض واإلدارة، بالشكل الذي يقضي على البطالة في كافة صورهـا وأشكالها.

تعظـيم الــربح ألنــه الهــدف الــذي يســعى المشـروع لتحقيقــه، كعائــد علــى رأس المــال المستثمـــــر ولزيــادة  -

 نموه وتطوره.

واألعلى لعوامل اإلنتاج خاصة المــواد الخام والطاقة،  الكفءة قدرة المشروع على االستخدام زياد -

 باستخدام الطرق التشغيلية والتكنولوجية المتقدمة.

 القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية المتوفرة بالدولة. -
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زيادة قـدرة جهـاز اإلنتـاج الـوطني علـى إتاحـة مزيـد مـن السـلع والخـدمات وعرضـها بالسـوق المحلـي،  -

اطنين، وكـــذلك للحــــد مـــن الـــواردات والعمـــل علــــى زيـــادة قـــدرة الدولـــة للتصــــدير إلشـــباع حاجـــة المـــو 

 ولتحسين ميزان المدفوعات.

تعميــق التصــنيع المحلــي للخــدمات المحليــة والســلع الوســيطة المنتجــة محليــا، لزيــادة قيمـــتها المضــافة  -

 وبالتالي زيادة العائد والمردود االقتصادي.

كل الــذي يعمــل علــى تصــحيح االخــتالالت الحقيقيــة القائمــة فيــه، تقويــة بنيــان االقتصــاد الــوطني بالشــ -

 ويعيد توزيع المساهمات ومشاركة القطاعات اإلنتاجية المختلفة.

ـــتاج والمعــدات  - تــوفير مــا تحتاجــه الصــناعات وأوجــه النشــاط االقتصــادي الحاليــة مــن مســتلزمات اإلنـ

  واآلالت الخاصة بها.

 المطلب الثالث: أنواع االستثمار

كننـــا تقســـيم االســـتثمار إلـــى عـــدة أقســـام، أهمهـــا حســـب الطبيعـــة القانونيـــة للنشـــاط، وحســـب طبيعـــة النشـــاط، يم

 وحسب الجنسية، ويمكننا تلخيصها كالتالي: 

 أوال: حسب الطبيعة القانونية للنشاط

ويصنف هكذا االستثمار إلى نوعين اسـتثمار خـاص واسـتثمار عـام، فاالسـتثمار الخـاص هـو الـذي يتميـز    

بطــابع الــربح الــذي يتوقعــه أصــحابه مــن وراء عمليــة االســتثمار، وهــو ينجــز مــن طــرف األفــراد والمؤسســات 

اجيـات المصـلحة العامـة، الخاصة، أما العام فهـو الـذي تقـوم بـه الدولـة مـن أجـل التنميـة الشـاملة، ولتحقيـق ح

 .1مثل االستثمارات المخصصة لحماية البيئة

 

 

                                                 
 .50، ص: 2992، دار الفكر العربي، القاهرة، الموسوعة االقتصاديةحسين عمر،   1
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 ثانيا: حسب طبيعة النشاط

فاالســتثمار الحقيقــي يشــمل كــل االســتثمارات ويصــنف هــذا المعيــار إلــى اســتثمار حقيقــي واســتثمار مــالي،     

أو اقتنــاء اآلالت والمعــدات التــي تــؤدي إلــى الزيــادة فــي رأســمال المجتمــع بمعنــى زيــادة طاقتــه اإلنتاجيــة كشــراء 

والمصانع الجديدة، أما االستثمار المالي فهـو يعبـر عـن االسـتثمارات التـي ال يترتـب عنهـا سـوى انتقـال الملكيـة 

للســلع الرأســمالية مــن طــرف آلخــر دون إحــداث زيــادة فــي الطاقــة اإلنتاجيــة للمجتمــع، كشــراء األســهم والســندات 

 وغيرها من األوراق المالية.

 حسب الجنسية ثالثا:

ملكيـة رأس ( أو أجنبيـا، فـالمحلي هـو الـذي تكـون فيـه  داخـل الدولـة إذ يمكن أن يكـون االسـتثمار محليـا )     

بالكامل للطرف المحلي، أما األجنبي فهو الذي: "يعبر عن امتالك أحـد المؤسسـات  تعودالمال وكافة األصول 

، ويمكـن تعريفـه علـى أنـه:" كـل اسـتثمار 1أو أحد األفراد في دولة مـا ألصـول مؤسسـات تعمـل فـي دولـة أخـرى"

ة ،الماليـة يتم خارج موطنه بحثا عن دولة متلقية سـعيا وراء تحقيـق جملـة مـن األهـداف االقتصـادية، االجتماعيـ

والسياســية، ســواء لهــدف مؤقــت أو ألجــل محــدد، أو آلجــال طويلــة، فقــد يكــون هــذا االســتثمار مباشــرا أو غيــر 

 .2مباشر، وسواء كان ملكا لدولة واحدة أو لعدة دول أو شركة واحدة أو عدة شركات "

 وتنقسم االستثمارات األجنبية إلى نوعين:    

وهو توظيف رؤوس األموال أو االدخارات المتاحة في اقتصاد ما،  :االستثمار األجنبي غير المباشر -1

ومن قبل األشخاص والمشروعات التي تنتمي لهذا االقتصاد، في أنشطة اقتصادية أجنبية، ال يكون المستثمر 

مالكا لكل أو جزء من مشروع االستثمار، وفي بعض أنواع هذه االستثمارات ال يتحكم المستثمر األجنبي 

                                                 
 .342: ، صمرجع سبق ذكرههيكل عبد العزيز فهمي،   1
 .23: (، ص 2000، ) مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، االستثمار الدولي والتنسيق الضريبيفريد النجار،   2
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. 1نتيجة لنشاطه االستثماري ى المستثمر إلى تحقيق الربحو كليا في إدارة المشروع وتنظيمه ويسعجزئيا أ

 تتخذ االستثمارات األجنبية غير المباشرة أشكال عديدة يمكننا تلخيصها فيما يلي:و 

وتتمثــل فــي التـــراخيص، اتفاقيــات المشــروعات أو عمليــات تســـليم  االســتثمارات فــي مجـــال اإلنتــا : 2-2

 ح، عقود اإلدارة وعقود التصنيع وعقود امتياز اإلنتاج الدولي من الباطن.المفتا

ة والخبـرات التسـويقية يـلتجار اوتتمثل في تراخيص اسـتخدام العالمـات  االستثمارات في مجال التجارة: 2-2

 واإلدارية، الوكالء أو عقود اتفاقية الوكالة، الموزعين والمعارض الدولية.

ــة:  2-3 هــذا النــوع مــن خــالل االســتثمار فــي األوراق الماليــة كاألســهم والســندات  يــ تياالســتثمارات المالي

بهــدف تحقيــق معــدل عائــد معــين دون الحــق فــي ممارســة أي نــوع مــن الرقابــة أو المشــاركة فــي إدارة 

المشــروع االســتثماري، وعليــه ال يكــون المســتثمر األجنبــي مالكــا لكــل جــزء مــن المشــروع االســتثماري، 

الســتثمارات ال يــتحكم المســتثمر األجنبــي جزئيــا أو كليــا فــي إدارة المشــروع وفــي بعــض أنــواع هــذه ا

 .2وتنظيمه

هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمار يعتمـــد علـــى أحـــد وســـائل تنويـــع محفظـــة االســـتثمارات بهـــدف التقليـــل مـــن   

ــــي ليســــت خاضــــعة لــــنفس الدرجــــة مــــن  ــــي، وعوائــــد األســــهم والســــندات الت مخــــاطر االســــتثمار األجنب

افة إلـى الحصـول علـى عوائـد ماليـة أكبـر، فاالسـتثمار غيـر المباشـر يـ تي مـن خـالل المخاطر، باإلض

استثمار الحافظة الذي يشمل تـدفقات اسـتثمارية طويلـة األجـل دون أن تمـنح المسـتثمرين سـيطرة فعالـة 

  .3على استثمارهم

َتعرفم االستثمارات األجنبية المباشرة ب نها قيام شركة أو منش ة ما  االستثمارات األجنبية المباشرة: -2

باالستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن األم وذلك بهدف ممارسة قدر من الت ثير على عمليات تلك 

                                                 
 .200(، ص  2022، ) دار الفكر الجامعي، االسكندرية، االستثمار والترابط االقتصادي الدوليعلي عبد العال نش ت،  1
 .22، الطبعة الثانية (، ص2992، ) المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، اقتصاديات االستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف،   2
 .، أبو ظبي2000 رير االقتصادي العربي الموحدالتق ،صندوق النقد العربي  3
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 المشروعات. ويمكن أن تتخذ االستثمارات األجنبية المباشرة أشكاال عديدة، كإنشاء مشروع جديد بالكامل أو

ويعتبر هذا النوع من االستثمارات مهمة في تملك أصول منش ة قائمة، أو من خالل عملية الدمج والتملك، 

 دراستنا هذه لذا سنتطرق إليه بالتفصيل في المباحث والفصول الالحقة.

 المبحث الثاني: ماهية االستثمارات األجنبية المباشرة

لعبت االستثمارات األجنبية المباشرة خالل النصف الثاني من القرن الماضي دورا هاما في دعم نمو     

اقتصاديات الدول النامية، السيما خالل العقدين الماضيين اللذين شهدا زيادة كبيرة في حجم التدفقات 

تلك الزيادة وهي: االتجاه نحو  االستثمارية، وتفسر التغيرات التي طرأت على هيكل االقتصاد العالمي معظم

اقتصاد السوق في معظم الدول النامية وتحرير نظم التجارة واالستثمار، فضال عن زيادة مساهمة هذه الدول 

 في التكامل االقتصادي العالمي.

 المطلب األول: تعريفها، خصائصها وأهميتها

العالمي مـن خـالل المسـاهمة فـي ربـط أسـواق  أعطت االستثمارات األجنبية المباشرة دفعة هامة لمسيرة التكامل

نتاجيــة رأس المــال فــي الــدول المضــيفة لــه، ولهــا خصــائص وأهميــة  رأس المـال وأســواق العمــل وزيــادة األجــور وا 

   بالغة سنوردهما في هذا المطلب لكن قبل ذلك يجب تحديد مفهوم دقيق لهذه االستثمارات. 

 أوال: تعريفها

أو االدخــارات المتاحــة فــي اقتصــاد مــا، ومــن قبــل األشــخاص والمشــروعات  وهــي توظيــف رؤوس األمــوال    

التــي تنتمــي لهــذا االقتصــاد، فــي أنشــطة اقتصــادية أجنبيــة، يكــون المســتثمر مالكــا لكــل أو جــزء مــن المشــروع 

االســتثماري، ويــتحكم المســتثمر األجنبــي غالبــا فــي إدارة المشــروع وتنظيمــه ويســعى إلــى تحقيــق الــربح بوصــفه 

 وهناك عدة تعاريف نورد أهمها فيما يلي:ة لنشاطه االستثماري، نتيج
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االســتثمار األجنبــي ب نــه مباشــر حــين يتملــك   FMIيعــرف الـــ :()(FMI)تعريــف صــندوق النقــد الــدولي -1   

%  أو أكثر من أسهم رأس مـال إحـدى مؤسسـات األعمـال، علـى أن تـرتبط هـذه الملكيـة بالقـدرة  10المستثمر 

على التـ ثير فـي إدارة المؤسسـة، وبـذلك يختلـف عـن االسـتثمار فـي المحـافظ والصـناديق االسـتثمارية التـي تقـوم 

بيــه إلــى صــعوبة بشــراء أصــول الشــركات بهــدف تحقيــق عائــد مــالي دون الــتحكم فــي إدارتهــا. مــع ضــرورة التن

   1التفريق بشكل دقيق بين النوعين.

ــاون والتنميــة االقتصــادية -2 االســتثمار األجنبــي المباشــر ينطــوي علــى  : ()(OECD)تعريــف منظمــة التع

 2% من إجمالي رأس المال أو قوة التصويت.10تملك المستثمر حصة ال تقل على 

UNCTAD تعريف مؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة -3
()  هـو ذلـك االسـتثمار الـذي ينطـوي علـى :

البلـد الـذي  عالقة طويلة المدى، تعكس مصالح دائمة ومقدرة على الـتحكم اإلداري، بـين شـركة فـي البلـد األم )

 .   3البلد المستقبل لالستثمار ( تنتمي إليه الشركة المستثمرة ( وشركة أو وحدة إنتاجية في بلد آخر )

مســاهمة رأسـمال مؤسسـة فـي مؤسســة  االسـتثمار األجنبـي المباشـر هـو : "Raymond Bertrandتعريـف  -4 

أخرى، يتم ذلك بإنشاء فرع لها في الخارج أو الرفع من رأسمالها، أو قيـام مؤسسـة أجنبيـة رفقـة شـركاء أجانـب، 

 4نشاء المؤسسة".أو هو وسيلة تحويل الموارد الحقيقية ورؤوس األموال من دولة إلى أخرى، وخاصة عند إ

اسـتثمار شـركات مقيمـة فـي إحـدى الـدول فـي شـركات أخـرى  يعرفـه علـى أنـه:" تعريف عبد العزيز هيكـل: -5

مقيمة في دول أخرى بشراء هذه الشركات، أو بإنشاء شركات جديـدة وتزويـدها بـرأس مالهـا األساسـي أو بزيـادة 

                                                 

  FMI: Fond Monétaire International (  .( صندوق النقد الدولي 

السنة الثالثة،  2003سبتمبر  33، المعهد العربي للتخطيط، مجلة جسر التنمية العدد تعاريف وقضايا -االستثمار األجنبي المباشرحسان خضر،   1
 .3 ص:


 OCED: the Organization for Economic Cooperation and Development (  .( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

أطروحة دكتورة دولة في العلوم االقتصادية فرع  تحليل واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية حالة الجزائر،قويدري محمد,  2
 .3، ص:( 2005 جامعة الجزائر سنة) غير منشورة،  تحليل اقتصادي،


 UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (  .( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 .4 ص: السنة الثالثة، 2003يوليو  31، المعهد العربي للتخطيط، مجلة جسر التنمية العدد محددات االستثمار األجنبي المباشرعلي عبد القادر علي،  3
4  Raymond Bertrand, économie financière International, Paris, édition PUF, 1997, P: 91. 
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ـــه فـــي إدارة الشـــركات التـــي رأســـمال شـــركات موجـــودة أصـــال، ويتضـــمن هـــذا المعنـــى إشـــراف الم ســـتثمر وتدخل

 .1يستثمر فيها أمواله"

هو انتقال رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في الخارج بشـكل مباشـر للعمـل فـي صـورة وحـدات صـناعية  -6

أو تمويليــة أو إنشــائية أو زراعيــة أو خدميــة، ويمثــل حــافز الــربح المحــرك الرئيســي لهــذه االســتثمارات األجنبيــة 

 2رة.المباش

وغالبـا مــا تفضـل الحكومــات هــذا النـوع مــن االسـتثمار ) وذلــك بالمقارنــة باالسـتثمار مــن خـالل شــراء أســهم     

الشــــركات (، حيــــث أنــــه يتضــــمن فــــي الغالــــب تزويــــد الشــــركات المســــتثمر فيهــــا بالمســــتلزمات ) المــــدخالت ( 

 التكنولوجية.

 ثانيا: خصائصها

 :3بالعديد من الخصائص نذكرها فيما يليتتميز االستثمارات األجنبية المباشرة 

االستثمار األجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغالل أمثل لما يستعمله من  -

موارد، حيث ال يقدم المستثمر األجنبي على استثمار أمواله وخبراته في الدول المتلقية إال بعد 

 وكافة بدائله التكتيكية والفنية المتاحة. دراسات معمقة عن الجدوى االقتصادية للمشروع

يساهم االستثمار األجنبي المباشر في عمليات التنمية االقتصادية، وذلك من خالل الوفرات  -

 االقتصادية والمنافع االجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده.

ق يعتبر االستثمار األجنبي المباشر كوسيلة لخلق مناصب الشغل وكذا توسيع نطاق السو  -

المحلية ومن جهة أخرى يساهم في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف، إضافة إلى أنه يدعم 
                                                 

 .256، ص:مرجع سبق ذكرههيكل عبد العزيز فهمي،   1
األجنبي المباشر في تمويل التنمية االقتصادية في دور االستثمار نقال عن : أمينة ذكي شبانة،  203ص  مرجع سبق ذكره،علي عبد العال نش ت،  2

، ) الجمعية المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر لالقتصاديين المصريين، تمويل التنمية في ظل اقتصاديات السوق، مصر في ظل آليات السوق
 . 2(، ص  2993أفريل،  9 -2المصرية لالقتصاد والتشريع واالحصاء، القاهرة، 

، مذكرة ماجستير في علوم التسيير  ( 2002-1220العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والضرائب في الجزائر ) د مادي، إبراهيم محم 3
 .2، 6(، ص ص 2005-2003تخصص مالية غير منشورة، ) المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 
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مبادالت التجارة الخارجية، من خالل اتجاهه لالستثمار في صناعات التصدير  خاصة في تلك 

 التي يتمتع فيها البلد المضيف بميزة نسبية  مقارنة ببلد المنش .

وبذلك فهو  تحركاته جريا وراء الربحاشر بالتغير، حيث يتميز بيتصف االستثمار األجنبي المب -

ينتقل إلى األماكن التي توفر له أعلى األرباح، أين توجد التسهيالت واإلعفاءات واليد العاملة 

 الرخيصة.

يتميز االستثمار األجنبي المباشر عن كل من القروض التجارية والمساعدات اإلنمائية الرسمية  -

في أن تحويل األرباح المترتبة عليه يرتبط بمدى النجاح  –يدة المشروطية التي أصبحت شد–

الذي تحققه المشروعات المحولة عن طريق هذا االستثمار، بينما ال يوجد أي ارتباط بين خدمة 

 الديون ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيه.

بر عائد صافي بعد طرح أو يتجه االستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أك -

خصم المخاطر والتكاليف، وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ االستثمار المالئم 

 والمناسب.

 ثالثا: أهميتها

 سنتطرق في هذا الفرع إلى أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة بصفة عامة وبالنسبة للدول النامية:

 :1ذكر هذه األهمية من خالل النقاط التاليةويمكننا  أهميتها بصفة عامة: -1

األهمية التي تكتسيها االستثمارات األجنبية المباشرة مقارنـة باألشـكال  وسيلة تمويلية خارجية وبديلة: 1-1  

الكالســيكية للتمويــل الخــارجي، أنهــا جــديرة بــ ن تكــون وســيلة تمويليــة خارجيــة بديلــة، بحكــم انعكاســاتها الحميــدة 

الدول المضيفة، وأن الحصول على االسـتثمارات مقارنـة بـالقروض الخارجيـة قـد عـرف تزايـدا،  على اقتصاديات

                                                 
لى أي مدى تبرز أهميته لالقتصاديات الناميةهل يشكل االستثمار األجنبي المباشر مظهرا للعولمة االفارس فضيل،  1 ، مجلة علوم قتصادية، وا 

 (.255-232) ، جامعة الجزائر ، ص:2005-20االقتصاد والتسيير والتجارة، العدد 
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مقارنـــة بـــالقروض التـــي عـــرف حجمهـــا تناقصـــا، وهـــذا مـــا يؤكـــد علـــى أن الـــدول أضـــحت تفضـــل االســـتثمارات 

 األجنبية المباشرة بدل اللجوء إلى االستدانة الخارجية.

االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة  امال لتحســين االســتثمار المحلــي:عنصــر تكميلــي للمــوارد المحليــة، وعــ 1-2

هي تدفق رؤوس األموال طويلة األجل تسمح بتكملة المـوارد المحليـة، ومـن ثـم تغطيـة النقـائص التـي يمكـن أن 

ـــة، إلـــى جانـــب أنهـــا تســـاهم فـــي تمويلهـــا وتحســـين  تواجـــه الـــدول المضـــيفة عنـــد قيامهـــا بتمويـــل البـــرامج التنموي

 رها المحلي. استثما

ــدعيم عمليــة الخوصصــة ونتائجهــا:  1-3 قــد يكــون لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة المــرتبط  عامــل مهــم لت

بخوصصــة المؤسســات التــي كانــت مملوكــة مــن طــرف الدولــة أثــرا ســلبيا علــى العمالــة فــي المــدى القصــير، إذ 

ك ال يطـول، إذ تؤكـد الدراسـات فـي هـذا تؤدي تلك العملية إلى التخلص الجزئي أو الكلي على العمـال، لكـن ذلـ

المجال أن أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة في هذا الجانب يؤدي في المدى المتوسط والطويـل، إلـى خلـق 

فــرص عمــل جديــدة، بعــد تحقيــق الكفــاءة، والرفــع مــن معــدالت االســتثمار التــي تــؤدي بــدورها إلــى التوســع فــي 

 االستثمارات.

لقد أكـد الكثيـر مـن الخبـراء فـي هـذا الشـ ن أن  ل التكنولوجيا ومؤهالت التسيير والتنظيم:أهميتها في نق 1-4

االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة هــي الوســيلة الحقيقيــة التــي بموجبهــا يتســنى للــدول المســتقطبة لــه مــن إمكانيــة 

 ين.الحصول على مختلف المعارف التكنولوجية واكتساب مؤهالت اإلدارة والتنظيم الحديث

 ويمكننا تلخيصه في النقاط التالية: أهميتها في نقل التكنولوجيا: -أ

وصول أحدث التقنيات في مجاالت االستثمار، والتي يمكن من خاللها االستفادة القصوى من ثروات  -  

 البلد وزيادة المردود االقتصادي خاصة عند تقليل تصدير المواد الخام وتصنيعها محليا.

للعامل الوطني لالحتكاك بالخبرات األجنبية، والتدرب على هذه التقنيات يؤدي إلى بروز إيجاد فرص  -  

 هذا العامل وحصوله على خبرة فنية عالية.
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تتطلب هذه التقنيات مراكز بحث وتطوير وتدريب وهذا ما يـدعو إلـى إنشـاء تلـك المراكـز محليـا ممـا يعـود  -  

   بالفائدة في هذا المضمار للدولة المضيفة.

ســوف يترتــب علــى قــدوم مثــل هــذه التقنيــات، متطلبــات تطــوير تقنيــات الخــدمات والمنــافع العامــة وزيــادة  -  

 الطلب عليها.

إيجاد آلية خلق المنافسة بين المستثمرين سوف يؤدي إلى اهتمـامهم بجلـب أفضـل التقنيـات واألنظمـة ممـا  -  

 يشكل بعدا آخر لتوطين التقنية. 

وَتبـرز أهميـة االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة فـي هـذا السـياق  ؤهالت التسيير والتنظيم:أهميتها في نقل م -ب

 من خالل:

أنها عامل من عوامل نقـل مـؤهالت التسـيير واإلدارة، إذ عـن طريـق اجتـذابها يمكـن للشـركات األجنبيـة أن  -  

 تساهم في إقحام أساليب إدارية حديثة ومتطورة. 

رية للمؤسسات المحلية فـي حـال المحاكـاة، أو عبـر إثـارة حماسـها فـي تنميـة المهـارات تنمية المهارات اإلدا -  

 اإلدارية بها حتى تكون قادرة على منافسة الشركات األجنبية.

يمكـــن النظــر إلـــى أهميــة االســـتثمارات األجنبيــة المباشـــرة فــي مختلـــف  أهميتهــا بالنســـبة للـــدول الناميــة: -2

االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر لتكـــوين رأس المـــال الثابـــت ومؤشـــر نســـبة  االقتصـــاديات مـــن خـــالل مؤشـــر نســـبة

وقـد تصـاعدت خـالل العقـد األخيـر مـن  الرصيد المتراكم من االستثمار األجنبي المباشر للنـاتج الـداخلي الخـام.

 تالية:القرن الماضي أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة للدول النامية، وسنلخص هذه األهمية في النقاط ال

 أنها تعتبر ك حد مصادر رأس المال والخبرات اإلدارية.•         

 أنها تعتبر كإحدى وسائل توطين التكنولوجيا والنفاذ إلى األسواق العالمية.•         

 أنها تعتبر كنتيجة للتغيرات األساسية التي طرأت على هيكل االقتصاد العالمي.•          

 موارد المالية الخارجية الالزمة للتنمية في الدول النامية.أنها أكبر مصدر لل•         
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 يكون البلد أكثر تنافسية كلما كانت قدرته أكبر على جذب االستثمارات األجنبية.•         

 تحولت االستثمارات األجنبية المباشرة إلى ميدان لتنافس محموم بين الدول.•          

 الدول من خالل إجراء بعض التعديالت منها مثال:يمكن تحسين جاذبية هذه •          

 فتح قطاعاتها االقتصادية. -

 تقديم العديد من التسهيالت واالمتيازات والحوافز. -

 توفير سياسات تجارية وأسعار صرف لحماية الصناعات الناشئة. -

أكثر مالئمـة  1532تعديال منها حوالي  1671حوالي  2004و 1996إذ بلغ عدد التعديالت بين عامي     

 ( يوضح ذلك:2-2لالستثمار األجنبي المباشر والجدول رقم )

 .2004-1996التغيرات في النظم الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر في الفترة  :(1-1الجدول رقم )
 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 البيان

عــــــــدد الــــــــدول التـــــــــي 
َأدخلــت تغيــرات علــى 

 االستثمار فيها.نظم 

65 76 60 63 69 71 70 70 82 

بعــــــــــــــض التغيــــــــــــــرات 
 التنظيمية. 

 ومنها:
أكثر مالئمة  -
 (*).. FDIللـ
 
أقل مالئمة  -
 ...)**(FDIللـ

114 151 145 140 150 208 248 244 271 

98 135 136 131 147 194 236 220 235 

16 16 9 9 3 14 12 24 36 

 

 التغيرات المتعلقة بالتحرير أو التغيرات الهادفة إلى تعزيز أداء األسواق إضافة إلى زيادة الحوافز.: بما في ذلك )*(
 : بما في ذلك التغيرات الهادفة إلى زيادة الضوابط والتقليل من الحوافز أيضا.)**(

 . 24، ص:2004لتطوير، األمم المتحدة، نيويورك وجنيف ، الشركات عبر الوطنية وتدويل البحث وا2004األونكتاد، تقرير االستثمار العالمي المصدر:
 

 
                                                 


  FDI : Foreign Direct Investment  (  .( االستثمار األجنبي المباشر 
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 المطلب الثاني: أشكال االستثمارات األجنبية المباشرة

 تعددت تقسيمات أشكال االستثمارات األجنبية المباشرة حسب عدة معايير يمكننا تقسيمها على النحو التالي:

  1والدول المستقبلة لهأوال: من منظور الدول المصدرة لالستثمار األجنبي المباشر 

هنـاك العديــد مــن التصــنيفات ألشــكال االســتثمار األجنبــي المباشــر ســواء مــن وجهــة نظــر المســتثمرين أو مــن   

 وجهة نظر الدول المتلقية لالستثمارات.

يمكــن تصــنيفه إلــى ثالثــة  وجهــة نظــر الــدول المصــدرة لالســتثمار األجنبــي المباشر)المســتثمرون(: -1

 أنواع وهي:

 ويهدف هذا النـوع إلـى التوسـع االسـتثماري فـي الـدول المتلقيـة بغـرض إنتـاج نفـس االستثمار األفقي :

 السلع أو سلع مشابهة للسلع المنتجة محليا.

 الـــذي يهـــدف إلـــى اســـتغالل المـــواد األوليـــة )االســـتثمار العمـــودي الخلفـــي( أو االســـتثمار العمـــودي :

 لك أو قنوات التوزيع )االستثمار العمودي األمامي(.لالقتراب أكثر من المستهلكين من خالل التم

 والذي يشمل النوعين المشار إليهما.االستثمار المختلط : 

ومـن وجهـة نظـر الـدول المتلقيـة لـه فـيمكن  وجهة نظر الدول المستقبلة لالستثمار األجنبي المباشر: -2

 تقسيمه إلى ثالثة أشكال رئيسية حسب الهدف، وهي:

 دفة إلى إحالل الواردات.االستثمارات الها 

 .االستثمارات الهادفة إلى زيادة الصادرات 

 .االستثمارات األجنبية المباشرة بمبادرة حكومية 

 ثانيا: تقسيم أشكال االستثمارات األجنبية المباشرة حسب االتجاه ) الوجهة (

 نميز هنا بين نوعين رئيسين داخلية وخارجية، ويمكننا ذكرهما فيما يلي:

                                                 
 .6 :، صمرجع سبق ذكره حسان خضر،  1
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وتعني أن رأس المال األجنبي مستثمر في موارد  (: Inward FDIمارات أجنبية مباشرة داخلية ) استث -1

محلية، تشجع هذه األنواع من االستثمارات عن طريق خفض الضرائب، وسياسات الدعم وأسعار الفوائد 

زالة العوائق اإلدارية والقانونية، وهناك الكثير من المعوقات التي تؤثر سل با على كمية ونوعية هذه المخفضة وا 

 االستثمارات كحدود وقوانين الملكية والتمايز المفروض على أداء الشركات.

أحيانا تسمى استثمارات أجنبية خارج البلد وهي  :( Outward FDI) استثمارات أجنبية مباشرة خارجية  -2

رؤوس األموال المحلية المستثمرة خارج البلد وتشجع الحكومات هذا النوع من االستثمارات عن طريق توفير 

الت مين للمستثمرين على المخاطر، ومن األمور التي تحدد من هذا النوع من االستثمارات، الضرائب المحفزة 

 أرباح الشركات التي تستثمر خارج بلدها والدعم للصناعات والتجارة الداخلية المحلية.وغير المحفزة على 

 ثالثا: تقسيم أشكال االستثمارات األجنبية المباشرة حسب الهدف

 يمكننا تقسيم أشكالها على النحو التالي:  

ا وطني واآلخر وهو اتفاق طويل األجل بين طرفين أحدهم (: Joint Ventureاالستثمار المشترك )  -1

أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضيف، ويكون لكل طرف الحق في المشاركة في إدارة 

ما بتقديم التكنولوجيا  المشروع، وتكون المشاركة إما بتقديم حصة في رأس مال المشروع أو رأس المال كله وا 

ل قيام أحد المستثمرين األجانب بشراء حصة في أو الخبرة والمعرفة أو العمل، وقد تكون المشاركة من خال

  1شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويل هذه الشركة إلى شركة استثمار مشترك.

( أن هذا النوع من االستثمار ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في  Terpstraويرى تيربسترا ) 

دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية  دولة أجنبية، ويكون أحد أطراف االستثمار فيها شركة

   2اإلنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.

                                                 
 .204ص  مرجع سبق ذكره،علي عبد العال نش ت،  1
 .532(، ص  2994) الدار الجامعية، االسكندرية،  اقتصاديات األعمال،عبد السالم أبو قحف،  2
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تمثل مشروعات  (: Wholly-Owned FDIاالستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي )  -2

االستثمار المملوكة للمستثمر األجنبي أكثر أنواع االستثمارات األجنبية تفضيال لدى الشركات متعددة 

الجنسيات، وقد اتجهت الدول النامية في اآلونة األخيرة إلى منح الفرصة للشركات متعددة الجنسيات بتملك 

نبية في الكثير من مجاالت النشاط، وذلك بعد أن فروعها تملكا كامال، لجذب المزيد من االستثمارات األج

 1كانت تتردد بل وترفض التصريح بذلك، خوفا من التبعية االقتصادية.

وتفضل الكثير من الشركات األجنبية هذا النوع من االستثمار كون الشركات األجنبية األم تقوم بإنشاء 

تتردد الدول النامية كثيرا في قبول مثل هذه الشركات شركات فرعية تملكها كليا وتسيطر عليها كاملة، بينما 

 2ألسباب واضحة تتعلق بالتبعية االقتصادية، األثار السلبية الناجمة عن حدوث أزمة في الدول األجنبية األم.

ي خذ هذا النوع شكل اتفاقية بين الطرف األجنبي  (: Assembly Operationsمشروعات التجميع )  -3

تم بموجبها قيام األول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجميعها لتصبح منتج والطرف الوطني، ي

نهائي، وفي غالب األحوال في معظم الدول النامية يقدم الطرف األجنبي الخبرة أو المعرفة الالزمة والخاصة 

سمالية في مقابل عائد بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة، والتجهيزات الرأ

 .3مادي يتفق عليه

يهدف هذا النوع من االستثمار إلى تشجيع  (: Free Zonesاالستثمارات األجنبية في المناطق الحرة )  -4

إقامة مناطق صناعات تصديرية كون التصدير يدر أرباح بعملة أجنبية، ويخفض من الواردات مما يؤدي 

فة إلى خلق فرص عمل محلية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير إلى زيادة ملموسة في الدخل، باإلضا

اإلطارات اإلدارية والفنية المحلية. ويعتمد نجاح هذه المشروعات على الشروط التي تحيط بالمشروع، أحيانا 

هناك صعوبات كثيرة تتعلق بتحديد هوية المنتج حيث ترفض كثير من الدول استيراد بضائع فيها نسبة عالية 

                                                 
 .206 :ص رجع السابق،علي عبد العال نش ت، الم 1
 .22 :نشر (، ص ،  ) المعهد العربي للتخطيط، الكويت، بدون سنةاالستثمار األجنبي المباشررزاق وشاح،  2
 .206 :، صالمرجع السابقعلي عبد العال نش ت،  3
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مواد أولية أو وسيطة مستوردة مما يؤدي إلى فشل هذه المشروعات، وهناك أيضا عوامل سياسية كبيرة  من

 تدخل تحت هذا النوع من االستثمار.

 رابعا: تقسيم أشكال االستثمارات األجنبية المباشرة حسب طبيعة الدول المصدرة والمستقبلة لها

 بالتركيز على الدول العربية وغير العربية.أشكالها في هذه الحالة يمكننا تقسيم   

هي رؤوس األموال المتدفقة من  االستثمارات األجنبية المباشرة غير العربية في الدول غير العربية: -1

 دول غير عربية إلى دول ليست عربية سواء كانت تحمل نفس الخصائص معها أو نفس اللغة ...

هي عبارة عن االستثمارات األجنبية  لعربية في الدول العربية:االستثمارات األجنبية المباشرة غير ا -2

المباشر المتدفقة إلى الدولة العربية والقادمة من دول غير عربية، وهذا النوع عادة ما تطغى عليه ما يعرف 

 بالهيمنة االقتصادية، واألخذ أكثر مما تعطي للدول العربية. 

وهي رؤوس األموال العربية الناجمة عن  في الدول غير العربية: االستثمارات األجنبية المباشرة العربية -3

تراكم الثروات النقدية الناجمة عن سوق النفط خاصة المتجهة إلى الدول غير العربية، وهذا النوع لقى عدة 

عراقيل الناجمة عن الكراهية والعداء للمجتمعات العربية خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

 وواحد، ومن األحسن إعادة تلك رؤوس األموال واستثمارها في دول عربية.ألفين 

وهي عبارة عن تدفقات رؤوس األموال العربية  االستثمارات األجنبية المباشرة العربية في الدول العربية: -4

مباشرة تكون إلى الدول العربية، وهي ما يعرف عليها باالستثمارات العربية البينية، أي هي استثمارات أجنبية 

فيها الدولة المصدرة لرأس المال دولة عربية، والدولة المستقبلة لرأس المال ) المضيفة ( دولة عربية، ومن 

المفروض أن تكون هذه االستثمارات مفيدة لالقتصاديات العربية، ألن أثارها تكون إيجابية بالنسبة للدول 

ربية أخرى وتمنحها كل ما تراه مفيد للدولة المضيفة من العربية، كون أن الدولة العربية تستثمر في دولة ع

نقل للتكنولوجيا، وزيادة في العمالة وتحسين االستثمار المحلي عن طريق احتكاكه باالستثمار األجنبي، وهذا 
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ما تفتقده االستثمارات األجنبية القادمة من الدول الغربية، كون أن هذه األخيرة تبحث على فائدتها فقط، 

 ق إليها بقليل من التفصيل الحقا.وسنتطر 

 المطلب الثالث: االستثمارات العربية البينية

على الرغم من أهمية االستثمارات العربية وضخامة حجم الفوائض المالية العربية وانتشارها على مستوى 

قف وراء العالم، إال أن واقعها يكشف تدنيا واضحا لدورها في االقتصاديات العربية، مما يؤكد مشكالت ت

 تحقيق الدور المنشود لها. 

 أوال: مفهومها

يمكننا تعريف االستثمارات العربية البينية ب نها "تلك التدفقات الرأسمالية التي يكون مصدرها مواطنون عرب 

والتي توظف في مشاريع  –من خارج الدول العربية المضيفة  –طبيعيون أو مؤسسات عربية معنوية 

 .1أو عامة أو مختلطة تدار على أسس تجارية"استثمارية عربية خاصة 

 ثانيا: أهميتها

 :2لالستثمارات العربية البينية أهمية كبيرة يمكننا تلخيصها في النقاط التالية

ترجع أهمية االستثمارات العربية البينية لما تقدمه من خدمات للتنمية  تخفيف أعباء التنمية العربية: -1

العربية، فهي تقوم بتخفيف عبئ االمتناع عن االستهالك لتوليد المدخرات على دول العجز العربية، من 

خالل إضافة المدخرات الفائضة من دول الفائض العربية إلى المدخرات المحلية لدول العجز العربية. هذا 

اإلضافة إلى أن انسياب االستثمارات العربية البينية يمثل إضافة إلى حجم الموارد المتاحة لالستخدام في ب

اقتصاديات الدول المضيفة لها، كما يتضمن إمكانية زيادة كفاءة الموارد المحلية ورفع إنتاجيتها، نظرا لما 

 يترتب عليه من تشغيل لموارد كانت عاطلة.

                                                 
(، ص  2009، ) بحوث عربية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، االستثمارات العربية ومستقبل التعاون االقتصادي العربيعلي لطفي،  1

224. 
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لقد انصبت معظم جهود التكامل بين التكتالت  عربي في مجال االستثمار اإلنتاجي:تحقيق التكامل ال -2

االقتصادية للدول النامية بقاراتها الثالث ) أسيا، إفريقيا، أمريكيا الالتينية ( على تحقيق التكامل في مجال 

لسياسي والعسكري، العالقات التجارية، وبالمثل فقد تركزت جهود التكامل العربي في معظمها في المجال ا

وهو األمر الذي أدى إلى إهمال الدور االقتصادي واالستثماري في تجسيد التكامل، هذا في الوقت الذي تتسم 

فيه اقتصادات الدول النامية والدول العربية من بينها بضعف درجة التطور بما ال ينسجم مع إهمال جانب 

 التكامل اإلنتاجي.

تحتاجه هذه الدول في تكاملها، في المقام األول هو إقامة قاعدة إنتاجية التي ومن هنا يمكن القول ب ن ما   

هي ب مس الحاجة إليها والتي تقوم على أساسها العالقات التجارية، السياسية والعسكرية. ولهذا يبرز التكامل 

لتكامل بين األقطار في مجال إقامة القاعدة اإلنتاجية وتشغيلها وتوسيعها ليكون بمثابة المدخل األساسي في ا

النامية والدول العربية من بينها، ولهذا تتضح أهمية الت كيد على ضرورة التكامل العربي في مجال االستثمار 

 اإلنتاجي كمدخل أساسي وحاسم للتكامل العربي في المجاالت األخرى.  

 ثالثا: أسباب تناميها

العربية البينية في السنوات األخيرة إلى عدة  يرى بعض المحللين والخبراء سبب زيادة حجم االستثمارات

 أسباب، يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:

 :1فهناك عدة عوامل داخلية ساهمت في تنامي االستثمارات العربية البينية، ومنها أسباب داخلية: -1

تطورت خالل السنوات األخيرة أساليب الترويج للمشروعات الجاذبة لالستثمار،  التحسن اإلداري: 2-2

صاحبها تحسن في اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلقامة هذه المشروعات، وقد تمثلت أهم عناصر ذلك 

التحسن اإلداري في اختصار اإلجراءات سواء المتعلق منها بالحصول على التراخيص أو خطوات 

ات الت سيس واإلنتاج والتصدير وتوفير الوقت الالزم لكل ذلك. هذا باإلضافة إلى البد  في عملي

                                                 
 .234-232ص:  المرجع السابق،علي لطفي،  1
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جراءات الضمان والت مين  تقليل الرسوم اإلدارية وتوفير المعلومات المتعلقة بالتشريعات والقوانين وا 

 وما يحتاج المستثمر لمعرفته عن األمور البنكية والمصرفية في البلد المضيف.

لقد تم مؤخرا تطور المنطقة العربية في إطالق مشاريع عمالقة،  قتصادية المتكاملة:إنشاء المدن اال 2-2

تمثلت أبرزها في بناء مدن اقتصادية متكاملة، وتطوير ما تحتاج إليه من بنية أساسية ) مطارات، 

 طرق، موانئ، سكك حديدية ... ( خاصة في دول الخليج.

دول العربية برامج الخوصصة، كان له دور كبير في إتباع العديد من ال استكمال برامج الخوصصة: 2-3

تنمية االستثمارات العربية البينية، كفتح المجال أمام مستثمرين عرب لشراء العديد من الشركات 

 الكبرى.

يعتبر انخفاض معدل العائد على االستثمار  انخفاض العائد على االستثمار خار  الدول العربية: 2-5

في مجال الموارد الطبيعية كالنفط والغاز...، سببا في عودة رؤوس  في الدول غير العربية، خاصة

 األموال العربية إلى الدول العربية مما ساهم ذلك في تطوير االستثمارات العربية البينية.

لقطاع السياحة أهمية كبيرة في زيادة تنامي االستثمارات العربية البينية،  التطور في مجال السياحة: 2-4

األخيرة، كونه يزيد االستثمار فيه ويفتح مشاريع استثمارية أخرى بجواره مثل  خاصة في السنوات

نشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة تبدأ من منتجي  قطاع الصناعات األولية والخدماتية، وا 

 الهدايا التذكارية إلى سلسلة الفنادق متعددة الجنسيات.

شهد هذا القطاع تطورا كبيرا في اآلونة األخيرة، وساهم بقدر كبير في  التطور في مجال االتصاالت: 2-6

 تنمية االستثمارات العربية البينية، وذلك بتوسع نشاط شركات اتصال عربية داخل دول عربية.

أدى إقامة المدن السكنية بتمويالت عربية مشتركة في اآلونة األخيرة إلى  التطور في مجال العقارات: 2-2

مجال العقارات في الدول العربية، مما ساهم بقدر كبير في زيادة االستثمارات  حدوث طفرة في

 العربية البينية.     
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 :1أما العوامل الخارجية، فهي أسباب خارجية: -2

منذ ذلك التاري  تغيرت نظرة الغرب إلى الدول العربية،  :2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  2-1

عداء للمسلمين والعرب بصفة خاصة، وتنامت معوقات االستثمارات العربية وظهرت موجات من الكراهية وال

في الدول الغربية، مما أدى إلى سحب بعض المستثمرين العرب أموالهم من تلك الدول وتوجيهها إلى دول 

 عربية، مما أدى ذلك إلى زيادة ملموسة في االستثمارات العربية البينية.

عار النفط في السنوات األخيرة، أدى إلى تراكم ثروات نقدية وفيرة لدى الدول ارتفاع أس الطفرة النفطية: 2-1

المصدرة للنفط خاصة الدول الخليجية، واستثمارها في دول عربية. وسنوضح ذلك بالتفصيل في الفصول 

 القادمة.

 المبحث الثالث: محددات االستثمارات األجنبية المباشرة

ة قرار االستثمار الخاص بهدف استكشاف أهم العوامل المحدد له، تم تطوير العديد من النظريات لنمذج

وكان كينز أول من لفت األنظار إلى وجود قرار مستقل يختص باالستثمار على مستوى االقتصاد التجميعي، 

وأن هذا القرار يعتمد على مفهوم الكفاءة الحدية لرأس المال التي يتوقعها المستثمر مقارنة بسعر الفائدة 

 فة بديلة لألموال المستثمرة.  كتكل

 المطلب األول: المحددات التي تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات

 هناك ثالثة عوامل تعتمدها الشركات متعددة الجنسيات للمفاضلة بين الدول المضيفة لالستثمار وهي: 

من أجل جذب : هناك عدة سياسات تتبعها الدول المضيفة السياسات التي تتبعها الدولة المضيفة -

 أكبر قدر من االستثمارات األجنبية المباشر، وذلك بتحسين أداء مناخ أعمالها.

                                                 
 .234، ص: المرجع السابقعلي لطفي،  1
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تقوم الدول  بيقها لتشجيع وتسهيل االستثمارات:االجراءات المسبقة التي قامت هذه الدول بتط -

المضيفة بعدة إجراءات من ش نها أن تنهض باقتصادها وبالتالي تشجع وتسهل حركة رؤوس األموال 

  ديها، كتطوير البنية التحتية مثال...ل

يميز أي دولة مواصفات خاصة بها، يمكنها أن تستقطب  اصفات االقتصادية للدول المضيفة:والمو  -

 نسبة من االستثمارات األجنبية المباشرة، لذا يجب على كل دول مضيفة أن تروج لمواصفاتها.

  ويمكننا تقسيم هذه المحددات إلى ثالثة عناصر رئيسية:

  تيسير األعمال. -

 ياسات االستثمار األجنبي المباشر.إطار س -

 المحددات االقتصادية. -

كما تختلف هذه المحددات من دولة إلى أخرى وذلك حسب سياسات تلك الدول ورغبتها في فتح  

أسواقها لالستثمار األجنبي المباشر ومدى مالئمة البنية االقتصادية لقيام تلك االستثمارات، ويمكننا 

 :( الموضح أدناه2-2رقم ) تلخيصها في الشكل
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 االستثمار األجنبي المباشر محددات جذب (:1-1الشكل رقم )

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .7ص: ،مرجع سبق ذكره ،حسان خضر :المصدر

 تيسير األعمال
 دعم وتعزيز االستثمار وتتضمن تحسين

المناخ االستثماري وسمعة الدولة وتوفير 
 الخدمات التمويلية الالزمة.

.الحوافز االستثمارية 
 التكلفة المنخفضة فيما يتعلق بالفساد وسوء

 اإلدارة.
 المراجعة االجتماعية كتوافر المدارس ثنائية

 اللغة ونوعية الحياة وغيرها.
.خدمات ما بعد االستثمار 

 إطار سياسات االستثمار األجنبي المباشر
.االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
.القوانين المتعلقة بالدخول والعمل 
.معايير معاملة فروع الشركات األجنبية 
 سياسات العمل وهيكل األسواق ) السيما المنافسة

 وسياسات الدمج والتملك (.
اقيات الدولية حول االستثمار األجنبي المباشر .االتف 
.سياسات وبرامج الخصخصة 
 السياسات التجارية ) التعريفة الجمركية, سياسة

الحماية الوطنية ( ترابط االستثمار األجنبي المباشر 
 والسياسات التجارية.

 .السياسة الضريبية 

 االستثمار األجنبي المباشر في الدول المضيفة محددات

 المحددات االقتصادية
 

 عوامل الكفاءة
 والموارد.*كلفة األصول 

*كلفة المدخالت األخرى مثل 
كلفة النقل واالتصاالت وكلفة 

 السلع الوسطية.
*العضوية في التجمعات اإلقليمية   

واالتفاقات التي تقضي إلى قيام 
 شبكات عمل إقليمية.

 عوامل الموارد
 * توفير المواد الخام.

 * عمالة رخيصة غير كفؤة.
 * عمالة كفؤة.

 التكنولوجيا واالبتكارات.* توفير 
* توفير البنية التحتية )طرق، 

 طاقة، اتصاالت(

 عوامل السوق
* حجم السوق ومعدل الدخل 

 الفردي.
 * معدل نمو السوق.

* قدرة الوصول إلى األسواق 
 العالمية واإلقليمية.

 * األفضلية لدى المستهلك.
 * هيكل السوق.
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 المحددات االقتصادية لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدراسات التطبيقية: انيالمطلب الث

األجنبية المباشرة، وقد اتفق معظمهم على وجود عوامل تناول الكثير من الباحثين محددات االستثمارات 

مشتركة أو شبه اتفاق على بعض المحددات والدوافع الخاصة باالستثمارات األجنبية، ويمكننا تقسيم هذا 

 المطلب إلى أهم المحددات االقتصادية في الدراسات التطبيقية، ويمكننا تلخيصها على النحو التالي:

حسب النظرية التقليدية للتجارة الدولية، فانتقال رؤوس األموال يكون عند تزايد  وق:نمو وتطور حجم الس -1

الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها الشركات المستثمرة في الدول المستقبلة لالستثمار، والشركات 

ل يجب مراعاة متعددة الجنسيات تفضل االستثمار في الدول التي تنخفض فيها تكاليف اإلنتاج، لكن بالمقاب

سوقها المحلي، فهنا الشركات متعددة الجنسيات تهتم بحج السوق ونموه لتسويق منتجاتها، وهذا يعتبر محددا 

 مهما لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، ولتحديد حجم السوق وتطوره هنا مؤشرات يمكننا ذكرها كاآلتي:

محـددا أساسـيا للشـركات متعـددة الجنسـيات التــي الـداخلي الخـام يعتبـر النـاتج : GDPالنـاتج الـداخلي الخـام  -أ

تسعى إلى تحقيق النمو أو النفاذ إلـى األسـواق الجديـدة أو زيـادة نصـيبها مـن أسـواق الـدول المضـيفة، وفـي هـذا 

اإلطـــار نجــــد أن الــــدول التـــي تتميــــز بنــــاتج محلــــي كبيـــر تكــــون مالئمــــة جــــدا لكثيـــر مــــن المؤسســــات المحليــــة 

، ذلـك ألن الطريقـة الوحيـدة لتقـديمها إلــى لإلتجــاراصـة تلـك التـي تعمــل فـي الخـدمات غيـر القابلـة واألجنبيـة، خ

أسواق الدول المضيفة تتم من خالل إقامة فروع خاصة بها في تلك الدول، باإلضـافة إلـى ذلـك فـإن كبـر حجـم 

علــى تحقيــق اقتصـــاديات  لإلتجــاريســاعد المؤسســات التــي تعمـــل فــي المنتجــات القابلــة الــداخلي الخــام النــاتج 

 .()الحجم

ولقد بينت بعض الدراسات التطبيقية أن هنـاك عالقـة ارتبـاط موجبـة بـين حجـم النـاتج الكلـي باألرقـام المطلقـة   

عـن االسـتثمار   earceو   Papamastassionوبين االستثمار األجنبي المباشر، حيث أوضحت دراسـة كـل مـن 

عــن   Dunning، وكــذلك دراســةGreanو  Cunninghamkاألجنبــي المباشــر فــي بريطانيــا، ودراســة كــل مــن 

                                                 
 هي اقتصاديات داخلية للمؤسسة حيث كلما زاد اإلنتاج تنخفض التكاليف.: اقتصاديات الحجم 
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الـداخلي االستثمار األجنبي المباشر فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة أن هنـاك عالقـة ارتبـاط موجبـة بـين النـاتج 

    .1االستثمار األجنبي المباشرالخام و 

كما يمكن للعولمة أن تؤثر في شكل وهدف االستثمار األجنبي المباشر، فالتصنيع المنتشر جغرافيا وتكامل 

األسواق والمواد من خالل االستثمار والتجارة أصبح جزءا مهما من االقتصاد العالمي، لذلك انخفضت أهمية 

 . 2المباشرك حد المحددات التقليدية لالستثمار األجنبي الداخلي الخام الناتج 

يمكننا قياس حجم السوق بالكثافة السكانية ألن السكان هم من يقومون باالستهالك، لذا  عدد السكان: -ب

 فعدد السكان يعتبر محدد من محددات االستثمارات األجنبية المباشرة.

أو هو ، وهو عبارة عن الناتج الداخلي الخام مقسوما على عدد السكان :GDP per-capita دخل الفرد - 

دخل كل فرد يقطن في الرقعة الجغرافية التابعة للدولة، وهذا أيضا يمكن أن يكون محددا لالستثمارات 

    األجنبية المباشرة.

لالنفتاح االقتصادي دور كبير في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، فهذه  االنفتاح االقتصادي: -2

حا، ألنها تبحث عن التسهيالت، واالنفتاح االقتصادي يضمن لها األخيرة تتجه إلى االقتصاديات األكثر انفتا

تلك التسهيالت، وأبرزها التسهيالت الجمركية والتعريفية، واالتفاقيات الثنائية والدولية، باإلضافة إلى إنشاء 

 مناطق حرة لما لها من مزايا.

تنظيم تجارتها الخارجية في ظل تعتمد الدول في  إصالحات النظام الجمركي، التعريفي وغير التعريفي: -أ

الحماية على مجموعة من األدوات الفنية، التي تستخدمها في عملية التحكم في الصادرات والواردات، وذلك 

بنظامها الجمركي، الذي بدوره ينظم التجارة الخارجية لكل دولة، فهو يمثل صورتها التجارية للعالم الخارجي، 

 مارات األجنبية المباشرة. وبإصالحه يساهم  على جذب االستث

                                                 
 .51ص:  ، 2000، الدار  الجامعية، مصر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة عمر صقر ، 1
 .76 ،  ص:( 1998مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، ) ، الطبعة الرابعة، األعمال الدوليةمقدمة في إدارة عبد السالم أبو قحف،   2
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يترتب على االتفاقيات  االتفاقيات الثنائية والدولية لضمان حرية تنقل المبادالت ورؤوس األموال: -ب

الثنائية بعض المزايا، التي تسهل حركة انتقال السلع ورؤوس األموال، مما يساهم في إنعاش االستثمارات 

 األجنبية المباشرة. 

يعتبر إنشاء مثل هذه المناطق محدد لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، ألنها  إنشاء مناطق حرة: - 

تساهم في رفع القيود على السلع الداخلة للبلد الذي يحتوي تلك المناطق، والمستثمر األجنبي يمكن أن 

مناطق يستعمل بعض السلع واآلالت ويحضرها من أماكن خارج البلد الذي يستثمر فيه، مما تساعده تلك ال

على تخفيض التكاليف، باإلضافة إلى تسويق منتجاته في تلك المناطق، ويكون الطلب عليها مرتفع 

النخفاض أسعارها كون أنها معفية من الرسوم الجمركية، فوجود مثل هذه المناطق له أثر إيجابي على تدفق 

 االستثمارات األجنبية المباشرة.

ياسة النقدية إلى حالة توازن االقتصاد الوطني، بجعل العرض تهدف الس السياسة النقدية والتضخم: -3

الكلي مساويا للطلب الكلي وبالحفاظ على استقرار المستوى العام لألسعار، وبالتالي جذب االستثمارات 

األجنبية والتخفيض من معدالت البطالة، إذن السياسة النقدية تعتبر محددا لالستثمارات االجنبية المباشرة، 

 ل:من خال

إن الشــركات متعــددة الجنســيات تتفاعــل بــردود فعــل عكســية مــع تقلبــات أســعار الصــرف،  ســعر الصــرف: -أ 

، فقـد أوضـحت أن هنـاك  1Cavesوفي هذا الصدد نجد عدة دراسات من أهمها تلك التي قـام بهـا االقتصـادي

ارتباطــا ســلبيا بــين معــدل الصــرف االســمي والحقيقــي وتــدفق االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى أمريكــا، كمــا أن 

التقلبــات المفاجئــة ألســعار الصــرف يكــون لهــا تــ ثير ســلبي علــى المنــاخ االســتثماري، إذ أن مثــل هــذه التقلبــات 

                                                 
 لمزيد من المعلومات ، أنظر :    1

edition, Cambridge university pressv, 1996 . 
nd 

,2Multinational Enterprise and economic analysis, aves.RC 
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فانــه يمكــن لالســتثمار األجنبــي المباشــر المتجــه نحــو  تجعــل مــن العســير عمــل دراســات، باإلضــافة إلــى ذلــك

 .1التصدير أن يت ثر نتيجة للتغيرات النسبية في معدل الصرف

إن المستثمر األجنبي قبل الشروع في االستثمار يبحث عن بلد ذو نظام مالي  النظام البنكي والمالي: -ب

مر أمواله متى يحتاجها، ولذلك يجب على متطور، وذلك بوجود مؤسسات مالية متطورة يمكن أن توفر للمستث

 السياسة الحكومية في البلد المضيف الساعية لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة أن تطور نظامها المالي.

إن لمعدالت التضخم ت ثيرا مباشرا علـى سياسـات التسـعير وحجـم األربـاح، وبالتـالي التـ ثير علـى  التضخم: - 

ر علـــى تكـــاليف اإلنتـــاج التــــي تـــولي أهميـــة كبيـــرة مــــن طـــرف الشـــركات متعــــددة حركـــة رأس المـــال، كمـــا تــــؤث

، باإلضـافة إلـى 2في الـدول المضـيفة ()الجنسيات، كما نجد ت ثر ربحية السوق نتيجة الرتفاع معدالت التضخم

ذا حـدث ذلـك تكـو  ن سوء المناخ االستثماري، ومن هنا يكـون المسـتثمر األجنبـي بحاجـة إلـى اسـتقرار سـعري، وا 

ـــــنمط  ـــــك أن التضـــــخم يشـــــوه ال ـــــى ذل منطقـــــة الخطـــــر ســـــواء لالســـــتثمارات الوطنيـــــة أو األجنبيـــــة، ونضـــــيف عل

االســــتثماري، حيــــث يتجــــه المســــتثمرون إلــــى االســــتثمارات قصــــيرة األجــــل، وينفــــرون مــــن االســــتثمارات طويلــــة 

 .3األجل

، اتضـح أن 2934دولـة ناميـة، نشـرتها مجلـة التنميـة العالميـة عـام  45وفي هذا المجال وفي دراسة شملت    

هناك ارتباط سلبي بين معدالت التضخم العالية واالستثمار األجنبي المباشـر، وهـذا راجـع إلـى أن االرتفـاع فـي 

تمـال مواجهـة المسـتثمرين للمخـاطر معدالت التضخم يعتبر كمؤشر عن ضعف االقتصاد الوطني، وبالتالي اح

 .4على شكل توقع سياسات غير مرغوبة

                                                 
 .52، ص:ذكره بقسمرجع عمر صقر،   1
   سنويا. % 10يقصد بالمعدالت العالية للتضخم ما يتجاوز 
 .76، ص:السابق المرجععمر صقر،   2
 .66،  ص:1992، اتحاد المصارف العربية،  القاهرة، آفاق االستثمار في الوطن العربيسعيد النجار،   3

4
 Schneider. F. and BS Frey, Economic and political direct investment, world development, 13 feb 1985, p:24. 
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ونشير إلى أن دول أمريكا الالتينية )الشيلي ، كولومبيا وكوستاريكا(، التي تمكنت من تخفيض معدل   

قد حققت نجاحا ملحوظا في جذب االستثمار األجنبي  ،1984منذ عام  % 20التضخم إلى أقل من 

 .1المباشر

للعوامل السياسية والمؤسساتية دور في جذب االستثمارات األجنبية  وامل السياسية والمؤسساتية:الع -4

 المباشرة، وذلك بـ: 

من أهم العوامل التي تؤثر في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، وتدفع الشركات  االستقرار السياسي: -أ

يا، فمن خالل بعض الدراسات التطبيقية أثبتت أن عدم األجنبية إلى التموقع في االقتصاديات المستقرة سياس

 االستقرار السياسي يؤثر سلبا على تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة. 

حيث أثبتت العديد من الدراسات التطبيقية أن مكافحة هذه الظاهرة لها أثر إيجابي في جذب  الفساد: -ب

 االستثمارات األجنبية المباشرة.

عبر عن هذا المحدد بدرجة التعلم والتكوين، حيث كلما ارتفعت هذه األخيرة كلما زاد تدفق ي التعليم: -5

 االستثمارات األجنبية المباشرة لتوفر يد عاملة مكونة.  

( وليكاس Romer) 2936أكد الكثير من االقتصاديين نظرية النمو لكل من ) رومر  البنى التحتية: -6

2933 (Lucas التي تهدف إلى أن االستثمار العمومي في البنى التحتية له أثر مهم على االقتصاد الكلي ) )

في المدى الطويل، خاصة في مجال النقل بكل أنواعه ) البري، البحري والجوي (، واالتصاالت، مما يساهم 

 في تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة في البلد المضيف. 

شبكة اتصاالت متطورة يساعد على تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة، وذلك لسهولة  وجود االتصاالت: -أ

 االتصال بجميع أنواعه الهاتف، األنترنيت ... 

                                                 
1 Nunnen Kamp, Foreign directly investment in Latin America, Transnational corporations, vol6, 1997, P: 67. 
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توفر المنشآت القاعدة كشبكة الطرقات، السكك الحديدة، والمطارات عامل من عوامل المنشأة القاعدية:  -ب

من منطقة إلى أخرى، نقل البضائع سواء للتوزيع أو جلب المواد جذب رأس المال األجنبي، لسهولة التنقل 

 األولية، االنفتاح على العالم الخارجي...

تختص الدولة التي يقع فيها االستثمار من حيث  السياسات التشريعية لالستثمارات األجنبية المباشرة: -3

انونية التي تراها كفيلة بتحقيق األصل بتنظيم معاملته وحمايته عن طريق وضع مجموعة من القواعد الق

أهدافه في اجتذاب رأس المال األجنبي ورقابته، ما لم تكن مقيدة في هذا الخصوص بمقتضى قواعد دولية، 

فإذا كانت الدولة تسعى إلى اجتذاب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار فيها، بغية تنمية اقتصادها الوطني 

عليها أن تعمل على توفير المناخ المالئم لهذا النمط من االستثمار. وفق مصالحها المشروعة، فإنه ينبغي 

ولعل من أهم الوسائل التي تلج  إليها الدولة عموما في سبيل تحقيق تلك الغاية، وهي النص في قوانينها 

الوطنية على قدر من الضمانات التي تهدف في حقيقتها إلى توفير المناخ الطبيعي المذكور في مواجهة 

 وقات المختلفة التي قد تعترضه، وتشجيعه على االستثمار فيها.  المع

معظم الدراسات التي أقيمت، أكدت أن الموارد الطبيعية المتوفرة في البلد المضيف،  الموارد الطبيعية: -8

 تعتبر محددا مهما في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة، وهناك عدة موارد طبيعية ويمكننا أن نتطرق إلى

 أهمها فيما يلي: 

سوق النفط والتي جعلته يمثل المصدر األول على الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها  البترول: -أ

للطاقة في العالم، والمادة األولية األكثر استخداما في العديد من الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية، إال أن 

االستنزاف السريع لموارد النفط، والطلب الكبير عليه، وجفاف اآلبار في بعض الدول المنتجة وتحولها إلى 

كالواليات المتحدة األمريكية والصين وأندونيسيا، وضرورات تحقيق أمن الطاقة، فضال عن دول مستوردة 
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االهتمام العالمي بقضايا التلوث البيئي، كل هذه العوامل حفزت العالم الصناعي على العمل الجاد من أجل 

 . 1إيجاد بدائل جديدة للطاقة

أرباح طائلة تعوض المخاطر المحتملة، ال سيما وأن يعتبر البترول سلعة استراتيجية يتحقق من ورائها و   

االستثمار فيه يتميز بالكثافة الرأسمالية وقلة العمالة، لذلك االستثمارات األجنبية المباشرة تت ثر بالبترول سواء 

لالستثمار في مجاله أو االستثمار من عوائده، لذلك يعتبر وجود مادة البترول في بلد ما محددا لالستثمارات 

 األجنبية المباشرة.

الغاز موردا طبيعيا يمكن ألي دولة تتوفر عليه أن تستفيد منه، سواء باكتفائها ذاتيا أو  يعتبرالغاز:  -ب

، لذا فوجوده يعتبر مكسبا لالقتصاد، كونه يعتبر مادة مفيدة تستعمل في عدة تصديره للدول الفقيرة منه

 الغازكما يعتبر إلى االستعمال المباشر من طرف المستهلك، مجاالت، وذلك باالستثمار فيه بدأ من التنقيب 

الطبيعي أيضا مادة استراتيجية مثله مثل البترول، يستعمل من طرف الدول المتقدة ك داة للهيمنة االقتصادية، 

 وعامل للتكامل االقتصادي بين الدول الغنية به والدول الفقيرة منه.

حددات االستثمارات األجنبية المباشرة مثله مثل البترول، سواء محدد من ملذلك يعتبر الغاز الطبيعي   

  باالستثمار فيه أو االستثمار بعوائده المالية.

 
 

 

 

 

 

 
                                                 

 .20(، ص  2022للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ، ) دار إحياء التراث العربي اقتصاد النفطنبيل جعفر عبد الرضا،  1
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 خالصة:

تسعى دول العالم المختلفة إلى التقدم والنمو االقتصادي، ويلزم تحقيق ذلك توافر مجموعة من العوامل    

االقتصادية والقانونية والسياسية واالجتماعية، وي تي في مقدمة تلك العوامل بصفة عامة رأس المال والخبرة 

عصر الحديث، وقد أعطى الفكر االقتصادي الفنية والعلمية كونهما يمثالن عصبي التنمية االقتصادية في ال

لالستثمار األجنبي المباشر أهمية بالغة، كونه يعد أهم أوجه النشاط التجاري في الواقع المعاصر، إذ أنه 

يضطلع بالضرورة بدور خطير على صعيد عملية التنمية، ويشكل أهم مصادر التمويل الخارجي، إذ في 

ألشكال األخرى لتدفق رؤوس األموال نحو البلدان النامية بالتراجع، الوقت الذي تعاظم حجمه أخذت كافة ا

كما يعتبر مؤشرا على االنفتاح االقتصادي، وقدرته على التكيف مع المستجدات العالمية، في ظل سيادة 

ومن خالل ما  ظاهرة العولمة، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على حركة السلع، والخدمات، واألسواق.

 تنتجنا النتائج التالية:سبق اس

لقيت االستثمارات األجنبية المباشرة اهتماما كبيرا من الكثير من الباحثين، سواء من الجانب النظري  -

أو التطبيقي، فبالنسبة للجانب النظري فقد انتهى إلى أن االستثمار بصفة عامة هو عملية توظيف 

 .ة اقتصادية قصد تكوين رأس المالرأس المال في أنشط

االستثمارات األجنبية المباشرة هي حركة رؤوس األموال عبر األقاليم الدولية المختلفة وتوظيفها في  -

 .بغرض الحصول على األرباح النقديةأنشطة اقتصادية 

الجتذاب هذه االستثمارات هناك عدة عوامل ومحددات تسمح لها بدخول البلد المضيف، أهمها حجم  -

السوق، االنفتاح االقتصادي، االستقرار السياسي، التعليم، البنى التحتية، الموارد الطبيعية، السياسات 

 التجارة الخارجية.  المطبقة في الدولة المضيفة التشريعية، المالية والنقدية باإلضافة إلى سياسة 
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 :تمهيد

 معدل كان إذ الثمانينيات من القرن الماضي، بداية منذ سريع بشكل المباشرة األجنبية االستثمارات نمت  

ثمانينات القرن  بداية منذ العالمية التجارة نمو معدل من بكثير أعلى المباشر األجنبي االستثمار الزيادة في

الشركات  تقوده الذي المباشر األجنبي االستثمار أصبح فقد الدولية، للتطورات ونتيجة اآلن. الماضي وحتى

 القدرة على تحسين السريعة التطورات أسهمت العالمي، كما االقتصاد دمج آليات أهم من الجنسيات متعددة

 التي الماهرة العمالة ذلك على وينسحب األموال، ورؤوس لألسواق الدولي والتنافس والتكنولوجيا التنافسية

 .الشركات هذه سيطرة تحت العالمي جعل السوق مما الجنسيات متعددة الشركات أنشطة تدويل على ساعدت

 التنافسية، قدراتها زيادة بهدف مكملة لصادراتها استراتيجيات تبني إلى الشركات هذه عمدت ذلك ولتحقيق

 البحوث في أنشطتها في وكذلك والبشري، المال المادي رأس في باستثماراتها المتعلقة المخاطر وتقليل

 المشاريع ويطلق عليها الجديدة والتملك االستثمارات االندماج هذه استراتيجيات على األمثلة ومن والتطوير،

 ....والتراخيص، إل  المشترك ء، واالستثمار الخضرا

 من العديد طياته من في يتضمنه ما لىإ األجنبي االستثمار من النوع هذا حجم تطور نعزو أن ويمكن

 المالية أصولها من تعظيم أرباحها من المستثمرة للشركات يسمح االستثمار من النوع هذا بمثل فالقيام المزايا،

 تحصل ال االستثمار من النوع هذا المستقبلة لمثل الدول فإن نفسه الوقت وفي، فعالية أكثر وبشكل والتقنية

نما، فحسب المال رأس على ا تحصل قد وا  دارية تكنولوجية على مزايا أيضا  التوصل يصعب قد ومهارية وا 

 لذا ارت ينا تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:ر، آخ مصدر أي من إليها

    المبحث األول: عوامل تطور االستثمار األجنبي المباشر. 

     سمات العولمة وجدواها.المبحث الثاني: االستثمارات األجنبية المباشرة سمة من 

            .المبحث الثالث: النظريات المفسرة لالستثمارات األجنبية المباشرة  
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 المبحث األول: عوامل تطور االستثمار األجنبي المباشر 

إن ظــاهرة االســتثمار عبــر الحــدود الوطنيــة ليســت فــي الواقــع بالظــاهرة الموغلــة فــي القــدم، إذ أنهــا ارتبطــت    

بقيــام الثــورة الصــناعية فــي مســتهل القــرن التاســع عشــر، ثــم نمــت وتطــورت حتــى وصــلت ذروتهــا فــي األعــوام 

لـــة مـــن العوامـــل واألســـباب، ، وال شـــّك أن تلـــك النشـــ ة وهـــذا النمـــو والتطـــور كـــان نتيجـــة لجم1(1996-2000)

وعليه فإن البحث في عوامل نمو هذه الظاهرة يقتضي تتبع التطور التاريخي لالسـتثمار األجنبـي المباشـر أوال، 

 ثم التطرق إلى العوامل االقتصادية لهذا االستثمار. 

 المطلب األول: لمحة تاريخية عن تطور االستثمار األجنبي المباشر 

ـــة إلـــى القـــرن التاســـع عشـــر، حيـــث تركـــز هـــذا يعـــود تـــاري  االســـتث    مار األجنبـــي المباشـــر فـــي الـــدول النامي

االستثمار خالل فترات االستعمار في قطاعات المعادن والزراعـة والخـدمات العامـة. وقـد شـهدت بـدايات القـرن 

بـي المباشـر العشرين تطوير جزء كبير من البنية األساسية في مختلف أنحاء العـالم مـن خـالل االسـتثمار األجن

 بما فيها الطاقة الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية.

وســنحاول قــدر اإلمكــان إعطــاء صــورة عامــة لحركــة رؤوس األمــوال الدوليــة، مــن خــالل تتبــع تاريخهــا قبــل    

ي الحرب العالمية األولى، ثم نعرض لما حدث لها بـين الحـربين، ونواصـل إبـراز مـا طـرأ عليهـا مـن تغييـرات  فـ

. وبهذه الصورة سوف نتولى إعطـاء فكـرة وصـفية فقـط لحركـة رؤوس 2الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية

األمــوال الدوليـــة، ويتجســـد ذلــك عمومـــا مـــن خــالل دراســـة المراحـــل الرئيســية التـــي مـــر بهــا االســـتثمار األجنبـــي 

إلـى  1800مراحـل، األولـى مـا بـين عـام المباشر منذ نش ته ولغايـة واقعنـا المعاصـر، حيـث نقسـمها إلـى ثـالث 

 1914وســميت مرحلــة مــا قبــل الحــرب العالميــة األولــى، أمــا المرحلــة الثانيــة فإنهــا تمتــد مــن عــام  1914غايــة 

وأطلــق عليهـــا مرحلـــة مــا بـــين الحـــربين العــالميتين، أمـــا المرحلــة الثالثـــة فإنهـــا تبــدأ مـــن عـــام  1945إلــى غايـــة 

 هي تدعى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلى غاية واقعنا المعاصر و  1946
                                                 

 .14 ، ص:1999، الكويت 1998تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعام المؤسسة العربية لضمان االستثمار،   1
 .71-70، ص: (2006مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت مارس ) االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية،دريد محمود السامرائي،    2
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 االستثمار األجنبي المباشر قبل الحرب العالمية األولىأوال:  

تمثــل هــذه الفتــرة فــي الواقــع مرحلــة ازدهــار لالســتثمار األجنبــي المباشــر، إذ بلــغ فيهــا هــذا االســتثمار قمتــه.     

ورجــال  ويرجــع ذلــك، إلــى عوامــل قيــام الثــورة الصــناعية وزيــادة اإلنتــاج والمــوارد، األمــر الــذي نبــه االقتصــاديين

اخل ثـــم فــي الخـــارج تلبيــة لمتطلبـــات الصـــناعة األعمــال إلـــى ضــرورة اللجـــوء إلــى االدخـــار واالســتثمار فـــي الــد

، وتتميــز هــذه المرحلــة أيضــا ببــروز دول أوربــا الغربيــة وعلــى وجــه الخصــوص بريطانيــا فــي مجــال 1والتجــارة 

االستثمار الدولي بوصـفها الدولـة المصـدرة األولـى لـرأس المـال، إذ تسـببت النهضـة الصـناعية فـي تركيـز ق واهـا 

ع، واستيراد مقدار كبيـر مـن احتياجاتهـا مـن المـوارد األوليـة مـن الخـارج. كمـا نعمـت اإلنتاجية في مجال التصني

باســتقرار سياســي وتوســع كبيــر فــي نشــاطها االقتصــادي الــداخلي الــذي مكنهــا مــن زيــادة مــدخراتها التــي كانــت 

اال واسـعا وآمنـا بدورها دافعا إلنشاء سوق المال في لندن، فضال على أن مستعمراتها أو تواب عها قد هي  لها مج

 .  2لالستثمار

وقد توجه االستثمار األجنبي المباشر في هذه المرحلة إلى القارة األوربية وساعد على نمو الثـروة الصـناعية    

فيها. ثم توجه قسم كبير منه، في نهاية القرن التاسع عشر إلى الدول المنتجة للمواد األوليـة كالواليـات المتحـدة 

فريقيــا إال قــدرا األمريكيــة، كنــدا، األ رجنتــين، أســتراليا، نيوزلنــدا والهنــد، ولــم تســتقطب الــدول الناميــة فــي أســيا وا 

% مـن مجموعهـا، وقـد اسـتمر هـذا التوزيـع الجغرافـي لالسـتثمار األجنبـي المباشـر حتـى 6.8ضئيال ال يتجـاوز 

المباشـر يقـدر بحـوالي كان الرصيد العالمي المتراكم مـن االسـتثمار األجنبـي  1914بحلول سنة ، و 1913سنة 

مليار دوالر، وكانت المملكة المتحدة حينذاك المصـدر األكبـر لالسـتثمار تليهـا الواليـات المتحـدة األمريكيـة  15

أمـا القطاعـات االقتصـادية التـي كانـت مركـز ، 3وألمانيا، وكانت أمريكا أكبـر متلـق لالسـتثمار األجنبـي المباشـر

% مــن 40.6االســتثمار الــدولي فــي هــذه المرحلــة، فهــي قطــاع النقــل فــي الســكك الحديديــة الــذي حضــي بنســبة 

                                                 
براهيم لطفي عمر، مراجعة محمد علي رفعت،  وسائل التنمية االقتصاديةنورمان س بوكانان وهواردس ،إليس ،   1 مج 2، ترجمة محمود فتحي عمر وا 

 71، ص:  ، نفس المرجع السابقالسامرائي. نقال عن: دريد محمود 209، ص: 2( مج 1958) القاهرة : دار النهضة المصرية 
 .72، ص: نفسه  المرجعدريد محمود السامرائي،  2
 .4، ص:مرجع سبق ذكرهحسان خضر،   3
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%،  10.3% ، ثم االستثمار في المـواد األوليـة بنسـبة 29.5مجموع االستثمارات، تليه القروض العامة بنسبة 

 .  1% 5.5% وأخيرا التجارة والصناعة بنسبة 8.4نسبة قطاع المصارف والبيوت المالية ب

 ثانيا: االستثمار األجنبي المباشر فيما بين الحربين العالميين

تســـببت الحـــرب العالميـــة األولـــى فـــي فقـــدان كثيـــر مـــن الـــدول المصـــدرة لـــرأس المـــال، مثـــل بريطانيـــا، فرنســـا    

ن ذلــك بــالبيع لمواجهــة نفقــات الحــرب، أم بالتصــدير وألمانيــا، لجــزء كبيــر مــن اســتثماراتها فــي الخــارج، ســواء كــا

المـادي أم بالمصـادرة. وتتميـز هــذه الفتـرة بظهـور دول أخــرى فـي مجـال االســتثمار األجنبـي المباشـر كالواليــات 

-1920المتحدة األمريكية، حيث بلغ حجم رؤوس األموال األمريكية المستثمرة في الخـارج فـي متوسـط العقـد )

 ار دوالر سنويا.ملي 2( حوالي 1929

كما تتميز هذه المرحلـة مـن جهـة أخـرى بانتقـال رؤوس األمـوال بـين الـدول المتقدمـة فيمـا بينهـا. فقـد حصـلت   

% مـــن مجمـــوع واردات رأس المـــال الـــدولي، ويالحـــظ فـــي هـــذه المرحلـــة كـــذلك  42ألمانيـــا علـــى ســـبيل المثـــال 

ض الدول الناميـة إلـى الـدول المتقدمـة، إذ يالحـظ ظاهرة أخرى جديرة بالذكر وهي انتقال رؤوس األموال من بع

أن دول مثــل األرجنتــين، فنلنــدا وكنــدا مــثال تصــدر رأس مالهــا إلــى دول متقدمــة كالواليــات المتحــدة األمريكيــة 

وبريطانيــا، بعبــارة أخــرى يمكننــا القــول أن هــذه الفتــرة تتســم بميــل مــن جانــب بعــض الــدول الناميــة لتصــدير رأس 

 لدول المتقدمة الستيراد رأس المال. المال، وميل من ا

على الرغم من أن االستثمار األجنبي المباشر قد اسـتمر فـي هـذه المـدة علـى الطـابع الـذي كـان يسـوده قبـل    

الحرب العالمية األولى من حيث الجوهر، مع التغيير بالنقص في منطقة ما والزيـادة فـي أخـرى، واإلقبـال علـى 

عـن آخـر، بيـد أن التوزيـع النـوعي والجغرافـي لالسـتثمار تغيـر بشـكل ملحـوظ بعـد نـوع مـن االسـتثمار واإلحجـام 

ذلــك، حيــث زادت أهميــة القــروض العامــة وانخفــض االســتثمار فــي قطــاع النقــل فــي الســكك الحديديــة، ويالحــظ 

ة، % مـن االســتثمارات الخارجيـة قــد توجهـت خــالل هـذه الفتــرة، إلـى الــدول المنتجـة للمــواد األوليــ 70بـ ن نســبة 
                                                 

 جامعة القاهرة،)  أطروحة دكتوراه، ،دور رؤوس األموال األجنبية في تنمية االقتصاديات المتخلفة مع دراسة خاصة بإقليم مصرخليل خليل حسن،   1
 . 72، ص:  مرجع سبق ذكرهنقال عن: دريد محمود السامرائي ، ، 87-86ص :  ،( 1960مصر، 
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وذلـــك لتســـهيل مهمـــة اســـتغالل تلـــك المـــوارد، ســـواء كـــان ذلـــك عـــن طريـــق إقـــراض تلـــك الـــدول أم عـــن طريـــق 

يؤَّشـــر انهيـــار نظـــام االســـتثمار الـــدولي تحـــت وطـــ ة األزمـــة  1933، ومـــع ذلـــك فـــإن عـــام 1االســـتثمار المباشـــر

 الدولي. االقتصادية. وقد وصف البعض تفاقم األزمة إلى المبالغة وعدم الدقة في اإلقراض 

وأياا كان األمر فإن االستثمار األجنبي المباشر قد شهد في هذه الفترة تراجعـا كبيـرا بسـبب الحـربين العـالميين   

وعدم االستقرار االقتصادي والسياسي الذي سـاد فتـرة مـا بينهمـا، كمـا أن الظـروف االقتصـادية الدوليـة فـي تلـك 

شــر بســبب عــدم اســتقرار األوضــاع النقديــة فــي أوربــا الفتــرة لــم تكــن تســمح بنمــو أكبــر لالســتثمار األجنبــي المبا

نتيجــة التضــخم الــذي ســاد معظــم الــدول األوربيــة فــي العشــرينيات وبســبب الكســاد االقتصــادي الكبيــر الــذي حــل 

 بالنظام الرأسمالي، فضال عن ذلك في غياب تنظيم قانوني دولي موحد للتجارة الدولية

الجمركيـة مـن دولــة إلـى أخـرى كــان يشَّـكل هـو األخــر عائقـا أمــام  وال سـيما فـي مــا يتعلـق بـاختالف السياســة   

 نمو االستثمار األجنبي المباشر. 

 االستثمار األجنبي المباشر بعد الحرب العالمية الثانيةثالثا: 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تغير نمط االستثمار األجنبي المباشـر حيـث أصـبحت الواليـات المتحـدة     

ية المصدر الرئيسي لهذا االستثمار وأصبح االسـتثمار فـي الصـناعات التحويليـة، أكثـر أنـواع االسـتثمار األمريك

شيوعا، وقد اتبعت معظم الدول النامية خالل خمسينيات وستينيات القرن الماضي استراتيجيات تنمويـة مسـتندة 

د التخـــوف مـــن اآلثـــار الســـلبية إلـــى االقتصـــاد الموجـــه والمغلـــق وركـــزت علـــى تنميـــة الصـــناعات المحليـــة، وســـا

ضــــعاف الشــــركات  المحتملـــة لالســــتثمار األجنبــــي المباشــــر مثــــل خلــــق تبعيـــة اقتصــــادية، والتــــدخل السياســــي وا 

قبــة اْقتصــرت  المحليــة، وكــان مــن شــ ن ذلــك أن شــهد االســتثمار األجنبــي المباشــر تراجعــا ملحوظــا فــي تلــك الح 

 آنذاك في شكل هدايا ومنح قروض.

                                                 

نفس المرجع ،  نقال عن: دريد محمود السامرائي،  241-239، ص: 1955القاهرة ) د، ن(  السياسات االقتصادية الدولية،شبل فؤاد محمد،  1 
 .32، ص: السابق
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ســبعينيات القــرن العشــرين فقــد كــان تــ ثر االســتثمار األجنبــي المباشــر بتحســن أســعار الســلع  أمــا فــي عقــد    

كــالبترول والغــاز، والثــاني جــاء نتيجــة التــوفر  االســتخراجيةاألوليــة علــى مســتويين، األول فــي قطــاع الصــناعات 

هامـا لـرأس المـال  الذي تحقق في فائض مـوازين مـدفوعات الـدول المصـدرة للسـلع األوليـة، والـذي شـكل مصـدرا

القابــل لالســتثمار، وقــد أعيــد تــدوير تلــك األمــوال إلــى الــدول الناميــة علــى شــكل قــروض ســيادية قــدمتها البنــوك 

التجاريــة، وبالتــالي أصــبحت الــدول الناميــة أكثــر اعتمــادا علــى تلــك القــروض وأقــل اهتمامــا باجتــذاب االســتثمار 

ن الزيـادة فـي أسـعار السـلع األوليـة بمـا يكفـي لتلبيـة احتياجاتهـا األجنبي المباشر، كما استفادت الـدول الناميـة مـ

 االستثمارية من المدخرات المحلية دون الحاجة إلى استثمار أجنبي مباشر.

وقــد اســتمر هــذا التراجــع فــي حجــم االســتثمار األجنبــي المباشــر حتــى النصــف األول مــن عقــد ثمانينيــات      

ة الســـتعادة االســـتقرار االقتصـــادي فـــي الـــدول الصـــناعية، وارتفـــاع القـــرن الماضـــي، حيـــث جهـــدت الـــدول الناميـــ

 أسعار الفائدة العالمية، وهي العوامل التي أدت جميعها إلى اندالع أزمة الديون.

وقـــد عمـــدت الـــدول الناميـــة جـــراء ذلـــك إلـــى تنفيـــذ برنـــامج اإلصـــالح الهيكلـــي وتحريـــر بيئـــة ممارســـة النشـــاط    

روضــة علــى االســتثمار األجنبــي المباشــر، ثــم بــدأ االســتثمار األجنبــي المباشــر االقتصــادي وتخفيــف القيــود المف

بالتدفق إلى الدول النامية فـي النصـف الثـاني مـن ثمانينيـات القـرن العشـرين اسـتجابة لتلـك التغيـرات، وقـد توجـه 

تثمار األجنبــي جـزء مــن هــذا االسـتثمار إلــى الــدول االشـتراكية الســابقة فــي أوربـا الشــرقية، وتركــزت تـدفقات االســ

 المباشر على الصناعات الموجهة للتصدير، مت ثرة بانخفاض تكاليف التشغيل وزيادة روابط السوق.

ل االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر نحـــو 1973ففـــي عـــام       مـــن مجمـــوع عجـــز الحســـاب الجـــاري %  20َمـــوَّ

فقـط فـي السـنوات المواليـة،   % 12وصـافي تـراكم االحتياطـات فـي البلـدان الناميـة غيـر المنتجـة للـنفط مقابـل  

ورغـــم ذلـــك فقـــد اســـتمرت هـــذه التـــدفقات فـــي االرتفـــاع حيـــث زادت قيمتهـــا الحقيقيـــة بمتوســـط معـــدل ســـنوي بلـــغ   
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( لكنهـا انخفضـت أثنـاء الكسـاد 1989-1979مليار دوالر مـا بـين ) 10.5باألسعار الثابتة والتي تقابل  % 3

 .19831 -1982في 

ـــد شـــهد االقتصـــاد      العـــالمي نمـــوا ســـريعا فيمـــا يتعلـــق بتـــدفقات رأس المـــال األجنبـــي، وذلـــك منـــذ أوائـــل  وق

-1980ثمانينيات القرن الماضي حتى أنها كانت أسرع من التجارة العالمية أو اإلنتاج العالمي فخـالل الفتـرة )

ط إلـى حـوالي ( زادت تدفقات االستثمار األجنبي بما فيها المباشر إلـى الخـارج بمعـدل يصـل فـي المتوسـ1997

لكـل مـن الصـادرات العالميـة مـن السـلع والخـدمات  % 7في السنة، بالمقارنة بمعدالت متوسطة تصـل  % 13

 .  2العالميالداخلي الخام غير المرتبطة بعوامل اإلنتاج والناتج 

وفــي عقــد تســعينيات القــرن الماضــي أصــبحت عناصــر اإلنتــاج أكثــر تحركــا عبــر الحــدود الوطنيــة، وقامــت    

 الشركات متعددة الجنسيات بتحقيق تكامل اإلنتاج الدولي وخلق األسواق التي تجتاز الحدود الوطنية.

لخوصصــة واعتمــاد سياســات واســتمر تــدفق االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى الــدول الناميــة مــع تزايــد برنــامج ا 

 تشجيع االستثمار وتحرير سياسات التجارة الخارجية كجزء من جولة األوروغواي للمفاوضات التجارية. 

وزاد عدد المعاهد الثنائية األطراف الموقعة والمتعلقة بتشجيع االستثمار األجنبي المباشر وحمايته، كمـا تـم     

، هــذا وتقــوم الــدول الصــناعية بالتفــاوض مــع حيــال وضــع اتفاقيــة وضــع اتفاقيــة متعــددة األطــراف بهــذا الشــ ن

االســـتثمار إليهـــا، كمـــا أن الـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة التجـــارة العالميـــة تزيـــد مـــن ت ييـــدها لفكـــرة لتنظــيم تـــدفق 

ـــر أطـــر السياســـات الخاصـــة باالســـتثمار  ـــة بشـــ ن االســـتثمار بهـــدف مواصـــلة تحري ـــة عالمي ـــى اتفاقي التوصـــل إل

   اشر.األجنبي المب

وبالدرجـــة (وتجــدر اإلشـــارة إلــى أنـــه تــم تســـجيل أن ثلثــي التـــدفقات فــي الـــدول الناميــة تـــتم فــي شـــرق أســيا      

، كمـــا تشـــير )األرجنتـــين، البرازيـــل، كولومبيـــا، المكســـيك(، وأمريكـــا الالتينيـــة )األولـــى: تايالنـــد، الصـــين، ماليزيـــا

                                                 
 .33 ، ص: 1985، مارس،والتنميةمجلة التمويل صندوق النقد الدولي،   1
 .33 ص: ، نفس المرجع السابق،صندوق النقد الدولي  2
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فـي االسـتثمار المباشـر ينمـو بشـكل أسـرع مـن االسـتثمارات  البيانات المتوفرة إلى أن االستثمار الدولي والمتمثل

 األخرى مما يدل على زيادة تكامل االقتصاد العالمي. 

تلك هي الخطوط العريضة التي توضح المالمـح الرئيسـية لالسـتثمار األجنبـي فـي مراحـل تطـوره مـن الفتـرة     

لى واقعنا المعاصر، ويتضح م ن هذا العـرض أن االسـتثمار األجنبـي المباشـر السابقة للحرب العالمية األولى وا 

نما أسهمت فيه جملة مـن العوامـل التـي كـان لهـا أثـر  في تزايد مستمر، لكن هذا النمو والتطور لم ي ت عبثا، وا 

، خاصــة بالنســبة للــدول الناميــة والتــي تــرى أن كبيــر فــي االتجــاه نحــو االســتثمار عبــر الحــدود الوطنيــة وتطــوره

 .  ية المباشرة أحسن وسيلة للتمويلاالستثمارات األجنب

 المطلب الثاني: العوامل االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر 

 :1يمكن حصر العوامل االقتصادية وعلى الرغم من كثرتها واختالفها فيما يلي  

تلعـــب طبيعـــة النشـــاط االقتصـــادي والتجـــاري دورا مهمـــا فـــي دفـــع  طبيعـــة النشـــاط االقتصـــادي والتجـــاري: –1

المستثمر إلى مزاولة نشاطه عبر الحدود الوطنية. إذ أن هناك بعض أنمـاط النشـاط سـريعة التلـف التـي تسـتلزم 

ضــرورة قيــام المنــتج، ولغــرض تجنــب اإلخفــاق بالبحــث عــن أســواق اســتهالك مالئمــة ونقــل الوحــدات اإلنتاجيــة 

 أو رأسمال معين إليها   ومباشرة اإلنتاج فيها.والتسويقية 

إن الهـدف األول الـذي يسـعى إليــه المشـروع االقتصـادي هـو ديمومــة السـعي إلـى زيــادة عوائـد المشــروع:  -2

المشـــروع التجـــاري الـــذي يتـــولى إدارتـــه. وال يـــتم ذلـــك إال مـــن خـــالل نجـــاح المشـــروع فـــي الحفـــاظ علـــى تحقيـــق 

يــق ربــح مالئــم (، وللوصــول إلــى هــذا الهــدف فــإن المســتثمر يبحــث فــي الســبل مســتوى معــين مــن العوائــد ) تحق

المختلفة التي تؤدي إلى زيادة أرباحه. من هذا المنطلق فقد اتجهت الشـركات التجاريـة المختلفـة إلـى االسـتثمار 

درجـات في دول أخرى سعيا وراء تحقيق األرباح من خـالل اإلنتـاج بنفقـة أقـل، مسـتندة ومعتمـدة علـى اخـتالف 

نمــو االقتصــاديات الوطنيــة المتنوعــة، وعلــى اخــتالف تكــاليف اإلنتــاج فــي الــدول األخــرى، ويتجســد ذلــك مــثال 

                                                 
 .29-26، ص:مرجع سبق ذكرهدريد محمود السمرائي،   1
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بتفاوت أجرة العمل بين الدول المصدرة لالستثمار ) القوية اقتصاديا ( التي تعاني من ندرة فـي العمالـة وارتفـاع 

بحاجــة إلــى رأســمال وافــد، والتــي تتــوافر فيهــا العمالــة أجرهــا، وبــين الــدول الضــعيفة اقتصــاديا والتــي تكــون غالبــا 

 .المنخفضة األجر

وتبعــا لهـــذا التحليــل نجـــد أن كثيـــرا مــن الشـــركات األمريكيــة مـــثال تقـــوم بنقــل عملياتهـــا اإلنتاجيــة إلـــى الـــدول    

يليبين المجـــاورة للواليــــات المتحــــدة األمريكيـــة، التــــي تتميــــز بـــوفرة العمالــــة فيهــــا وانخفـــاض مســــتوى أجرهــــا كــــالف

والمكسيك وغيرها. وتعتمد أغلب الشركات األوربية واليابانية هذا السياق محققة فـي آن واحـد اسـتثمارا مضـمونا 

وعوائد عالية، ويؤخذ باالتجاه نفسه بش ن عناصـر اإلنتـاج األخـرى كـالمواد األوليـة وكلفـة الطاقـة ووسـائل النقـل 

 الضرورية ....

عـد تحقيـق العوائـد العامـل الكـافي وحـده فـي اسـتقطاب االسـتثمار األجنبـي ال ي الرغبة فـي النمـو والتوسـع: -3

المباشر. بل إنه هناك عوامل أخرى لجلب هذا االسـتثمار والتـي تـؤدي دورا مهمـا فـي قيامـه، وهـو السـعي نحـو 

تطـوير االسـتغالل التجـاري والحصــول علـى أكبـر قـدر ممكــن مـن األسـواق، فعجـز الســوق الوطنيـة عـن تحقيــق 

المشروع التجاري االسـتثماري فـي النمـو والتوسـع يـؤدي بالضـرورة إلـى التوجـه نحـو االسـتثمار الخـارجي  أهداف

، مــن األمثلــة التـي يمكــن أن نسـوقها فــي إطــار هـذا العامــل اضــطرار 1والبحـث عــن منافـذ عبــر الحــدود الوطنيـة

الســيارات، ونتيجــة عــدم ( وهــي واحــدة مــن ثــالث شــركات أمريكيــة كبــرى فــي صــناعة Chryslerشــركة كرايزلــر )

اللتــين تمارسـان الصــناعة  GENERAL MOTORSوشـركة   FORDتمكنهـا مـن الوقــوف أمـام كـل مــن شـركة 

ذاتهــــا فــــي الســــوق الوطنيــــة، إلــــى االســــتثمار التجــــاري المباشــــر فــــي دول أوربــــا الغربيــــة، ممــــا دفــــع الشــــركتين 

 . 2ة الجغرافية المذكورةالمذكورتين أيضا إلى إنشاء فروع لهما، وشركات تابعة في المنطق

                                                 
) الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  108، عالم المعرفة الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القوميةمحمد السيد سعيد،   1

 .29(، ص: 1986
 .78، ص: مرجع سبق ذكره،دريد محمود السامرائي،   2
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مــن عوامــل االســتثمار التجــاري غيــر : 1التخفيــف مــن مخــاطر االعتمــاد علــى ســوق اقتصــادية واحــدة -4

الوطني األخرى هو التخفيـف مـن مخـاطر االعتمـاد علـى سـوق اقتصـادية واحـدة. فـرأس المـال األجنبـي يحـاول 

وقدر اإلمكان توزيع استثماراته في دول وأسواق مختلفة كي يحد من االنعكاسـات السـلبية لألزمـات االقتصـادية 

يلمـس ذلـك بوضـوح فـي اتجـاه أغلـب شـركات االسـتثمار التجـاري الكبـرى التي قد تتعرض لها السوق الواحـدة، و 

 نحو إنشاء فروع لها في دول أخرى نامية كانت أم غير نامية. 

ال بد من اإلشارة إلـى أن التقـدم العلمـي والتقنـي يسـاهم بصـورة أو بـ خرى  احتواء المعرفة الفنية والعلمية: -5

( Savoir-Faireإذ أنــه مــن غيــر المتصــور الحصــول علــى التقنيــة ) فــي اســتقطاب االســتثمار األجنبــي المباشــر،

نتاجهــا دون مســاهمة أو مشــاركة مــن يملــك أســرار التقنيــة، ولغــرض الوصــول إلــى هــذا الهــدف تعتمــد الــدول  وا 

الناميــة علــى وجــه الخصــوص إلــى اعتمــاد صــيغة التعــاون العلمــي الــذي يتجســد عمومــا بعقــود اســتثمار تنصــب 

ر ثم اإلنتاج مع مؤسسات وشركات الدول المتقدمة التي ال تتردد عموما في نقـل معطيـات على البحث والتطوي

 .  2قدراتها العلمية إلى الدول النامية، وبهذه الصورة تتعاظم أبعاد االستثمار األجنبي المباشر

يـات االسـتيراد : تضع الكثير من الدول والسيما النامية منها بعض القيود علـى عملقيود التجارة الخارجية -6 

والتصدير، بهـدف حمايـة منتجاتهـا الوطنيـة مـن منافسـة السـلع األجنبيـة والحصـول علـى مـوارد إضـافية للخزينـة 

العمومية. ومثال ذلك فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة أو وضع حد أقصى لكميـة السـلع األجنبيـة 

. 3داريــة بهــدف التقليــل مــن اســتيراد الســلع األجنبيــةالتــي يســمح باســتيرادها، أو فــرض سلســلة مــن اإلجــراءات اإل

ومـــن شـــ ن هـــذه اإلجـــراءات فســـح المجـــال أمـــام رأس المـــال األجنبـــي لتخطـــي هـــذه الحـــواجز مـــن خـــالل إنشـــاء 

 وحدات إنتاجية له من تلك الدول التي تطبق مثل هذه األساليب التقليدية . 

                                                 
 .78ص:  المرجع نفسه، ،دريد محمود السامرائي   1
 .78، ص: المرجع نفسه   2
 .122-118ص:   مرجع سبق ذكره،محمد السيد سعيد،   3
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لمتقدمة اقتصاديا بتشجيع شركاتها على االسـتثمار فـي تهتم الدول ا السياسة االقتصادية للدول المتقدمة: -3

الخــارج باعتبــار أن هــذا االســتثمار يعــود بفوائــد عديــدة علــى اقتصــادها الــوطني، إذ أنــه يــؤدي إلــى فــتح أســواق 

جديـدة أمامهــا وزيـادة حجــم تجارتهــا الدوليـة وتــ مين حصــولها علـى المــواد الخـام ب ســعار معتدلــة ممـا يــؤدي فــي 

 سين وضعها االقتصادي وزيادة دورها في الحياة التجارية الدولية. نهايته إلى تح

 المبحث الثاني: االستثمارات األجنبية المباشرة سمة من سمات العولمة وجدواها

االستثمارات االجنبية المباشرة تقودها الشركات متعددة الجنسيات فهي تمثل آلية رئيسية نحو التوسع في 

الدولية، فعلى الرغم من أن الشركات تستثمر بالخارج منذ أكثر من مئة سنة، إال أنها االتحادات االقتصادية 

لم تكن بهذا الحجم، فثورة االستثمارات األجنبية المباشرة هي أكبر دليل على عولمة االقتصاد الدولي، 

 وبالتالي فهي تعتبر سمة من سمات العولمة نظرا ألهميتها وجدواها.

 مارات األجنبية المباشرة سمة من سمات العولمةالمطلب األول: االستث

أدت عمليــات التحريــر االقتصــادي، المترافقــة مــع التقــدم فــي مجــال االتصــاالت ووســائل النقــل إلــى تزايــد تكامــل 

ـــرا لعمليـــة  ـــد أعطـــى االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر حـــافزا كبي ـــة والخـــدمات ورؤوس األمـــوال، وق األســـواق العالمي

نتاجيـة الشـركات فـي التكامل، من خالل المساعدة في ربط أسـواق رأس المـال والعمـل وزيـادة ا ألجـور النسـبية وا 

الدول المضيفة. وقد انتهجت الشركات متعددة الجنسيات استراتيجيات ذات صـفة عالميـة مسـتندة فـي ذلـك إلـى 

قـــدر كبيـــر مـــن التخصـــيص وتوزيــــع األنشـــطة، واســـتهدفت االســـتفادة مـــن الــــوفرات الكبيـــرة التـــي تحققهـــا هــــذه 

 االستراتيجيات.  

ول حديثة التصنيع في شرق آسيا من االندماج في السوق العالمية، ومـن تحريـر التجـارة، وقد استفادت الد     

 ومن التدفقات العالمية لالستثمار المباشر لتحقق معدالت نمو مرتفعة ومتواصلة. 

وشـجع ذلــك دوال ناميــة أخــرى علـى إدراك منــافع االنــدماج بدرجــة أكبــر فـي االقتصــاد العــالمي وتعزيــز قــدرتها   

 فسية على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل زيادة الحوافز وتعزيز السياسات التنا
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قيمـــة  وتخفــيض القيـــود التنظيميـــة، وتحريـــر األســـواق. كمــا أدركـــت الـــدول الناميـــة بـــ ن المعيــار الـــذي تقـــيس بـــه

ية إلى النتـائج األطـول االستثمار األجنبي المباشر قد تغير من حجم إسهامه المباشر في القيمة المضافة المحل

 أمدا بالنسبة لقدرة الموارد واإلمكانيات المحلية لالقتصاد على المنافسة .

ومــع التوجـــه إلــى نقـــل الملكيــة مـــن القطـــاع العــام إلـــى القطــاع الخـــاص، أصــبح المســـتثمرون الـــدوليون         

لمباشـر، وفـي الوقـت نفسـه فــإن يعيـدون موازنـة تركيبـة محـافظهم مــع سـقوط الحـواجز أمـام االسـتثمار األجنبــي ا

االتجاه المتسارع نحو التكامل العالمي من ش نه أن يؤدي إلى خلق فـرص جديـدة، وهـذا مـا يعطـي بـدوره أيضـا 

 حافزا إضافيا لالستثمار األجنبي المباشر. 

)أوال: االستثمار األجنبي المباشر والمنظمة العالمية للتجارة 
OMC

(  

أمضــى العديــد مــن الــدول الناميــة عقــودا مــن الــزمن فــي وضــع الحــواجز والعقبــات أمــام االســتثمار األجنبــي    

المباشر، بفرض قيود على الحصة المسموح للمستثمر األجنبـي المباشـر امتالكهـا فـي مؤسسـة مـا، وقيـود علـى 

يــــود علــــى الملكيــــة األجنبيــــة أنــــواع المشــــروعات التــــي يمكــــن للمســــتثمر األجنبــــي القيــــام بهــــا، وقــــد أســــفرت الق

للمشروعات المحلية عن أثر معاكس تمثل في انخفاض الحوافز الضـرورية لـدى المسـتثمرين األجانـب إلنعـاش 

مشــروعاتهم، واشــتملت القيــود وأنظمــة الــتحكم التــي وقعتهــا الــدول الناميــة علــى العديــد مــن العناصــر قــد يكــون 

 :1أهمها

 ات مختارة، اْعتمب َرت استراتيجية َتممس األمن الوطني.الحظر الصريح على االستثمار في صناع -

 اشتراطات الحصول على الموافقة الرسمية مع وجود معايير غامضة بش ن الحصول على الموافقة. -

 الضرائب الباهظة التي تستلزم إجراءات تعويضية من خالل حوافز االستثمار. -

 ل الشركات المحلية.القيود التي تفرض على حصة الشركة األجنبية في رأس ما -

                                                 

 OMC: Organisation Mondiale du Commerce  (  .( المنظمة العالمية للتجارة 

 ، مقال منشور في الموقع:أهمية االستثمار األجنبي المباشر في الدول الناميةحسان خضر،   1
( www.arab-api.org/course25/pdf/c25-4-2.pdf consulter le 17/11/2009 a 15:19) 

 

http://www.arab-api.org/course25/pdf/c25-4-2.pdf%20consulter%20le%2017/11/2009
http://www.arab-api.org/course25/pdf/c25-4-2.pdf%20consulter%20le%2017/11/2009
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 الشروط التي تنص على نسبة محدودة من المستلزمات المحلية ) المحتوى المحلي (.   -

ولقــد أصـــبحت تلــك القيـــود محـــور نقــاش فـــي جولـــة األورغــواي لتحريـــر التجـــارة، ورأى بعــض الـــدول خاصـــة    

دمـه الـدول لصـادراتها،  وبالتـالي المتقدمة ب ن إجـراءات االسـتثمار المتعلقـة بالتجـار تعـد مشـابهة للـدعم الـذي تق

 فقد دعت إلى إلغاء تلك اإلجراءات كونها:

 تؤدي إلى تغيير مسار التجارة العالمية وتشجيع اإلنتاج غير الكفء . -        

 ( . GATT()كون إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة تعد مخالفة لقواعد اتفاقية الجات )  -        

جهـات النظـر بـين الـدول المتقدمـة والـدول الناميـة حـول تطبيـق مبـاد  اتفاقيـة الجـات علـى نشـ  خـالف فـي و    

 إجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة، وتلك اإلجراءات نوردها فيما يلي : 

شروط المحتوى المحلي )استخدام المستثمر األجنبـي نسـبة معينـة مـن المـوارد والمنتجـات الوطنيـة فـي  -

 عملية التصنيع(.

شروط الموازنة التجارية والصرف األجنبي ) أن يستورد المستثمر األجنبي في حـدود نسـبة معينـة مـن  -

 قيمة صادراته(.

شـــرط األداء التصـــديري ) أن يقـــوم المســـتثمر األجنبـــي بتصـــدير كميـــة مـــن إنتاجـــه ال تقـــل عـــن نســـبة  -

 معينة من إنتاجه الكلي(.

اق حـــول إجـــراءات االســـتثمار ذات األثـــر علـــى التجـــارة وجـــاءت جولـــة األورغـــواي هامـــة حيـــث حـــدد االتفـــ     

TRIMS
()

 ومن تلك اإلجراءات نذكر: ،

 اشتراط قيام المشروع األجنبي بشراء أو استخدام منتجات محلية بمقدار أو نسب معينة. -        

 استخدام شرط الموازنة والصرف األجنبي. -        

                                                 

  GATT: General Agreement On Tariffs and Trade (   .( االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  


  TRIMS: Trade Related Investment Measures. 
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ويهدف هذا االتفاق إلى إزالـة هـذه اإلجـراءات خـالل فتـرة معينـة مـن  لكنها لم تمنع شرط األداء التصديري،    

 تاري  قيام منظمة التجارة العالمية، وذلك بـ:

 سنتين للدول المتقدمة. -

 خمس سنوات للدول النامية مع جواز التمديد. -

 سبع سنوات للدول األقل نموا مع جواز التمديد. -

بإيجابية حول طلـب بعـض الـدول تمديـد  2001ر نوفمبر خالل اجتماعها بالدوحة في شه OMCونظرت الـ   

فتـرة الســماح المعطــاة لهــا. ال شــك أن هــذه اإلجــراءات ســوف تكــون لهــا نتــائج اقتصــادية إيجابيــة مماثلــة لعمليــة 

تحرير التجارة العالمية، وتشكل هـذه األخيـرة دافعـا هامـا للنمـو االقتصـادي والنـاتج أساسـا مـن العالقـة فيمـا بـين 

، وي تي االستثمار األجنبي المباشر كي يساهم في تعزيـز نتـائج الصـادرات للـدول الناميـة مـن خـالل المؤسسات

 تلك الشركات ) الوطنية والمتعددة الجنسيات( وقد تكون:

 عندما تنجم من خالل النشاط التصديري الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات. :إما مباشرة*     

زالـة الحـواجز التـي تواجـه الشـركات الوطنيـة عنـد بـدء تلـك  : عندماأو غير مباشرة*     يـتم خفـض التكـاليف وا 

 الشركات بالتصدير، ومن ثم التوسع في عمليات التصدير.

 ولذلك فإن التحرير الناجح للتجارة ممكن فقط:  

 * إذا ما ترافق مع تحرير تدفقات رؤوس األموال اإلنتاجية المولدة للمصادر الجديدة .   

دارة جيدة للوظائف.*       وبمزيد من انتقال التكنولوجيا وا 

إن هذا يفسر األسباب الدافعة للدول الراغبة في خلق أدوات دوليـة لتعزيـز وحمايـة تـدفقات االسـتثمار األجنبـي  

 المباشر بالتوازي مع اإلطار القانوني الدولي لغرض تشجيع الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

 

 



 الفصل الثاني: عوامل تطور االستثمارات األجنبية المباشرة، جدواها والنظريات المفسرة لها
 

52 

 

 ستثمار األجنبي المباشر والبنك العالميثانيا : اال 

يــرى البنــك العــالمي أن لالســتثمار األجنبــي المباشــر أهميــة بــارزة فــي الحيــاة االقتصــادية خاصــة فــي الــدول    

، ولهذا ظهـرت الحاجـة لصـياغة قواعـد إرشـادية للبنـك العـالمي بشـ ن االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة تـم 1النامية

ـــــى المعاهـــــدات الثنائيـــــة  مـــــن 1991إعـــــدادها عـــــام  ـــــة الدوليـــــة لضـــــمان االســـــتثمار، باالســـــتناد إل قبـــــل الوكال

لالستثمارات، وكذا تشريعات االستثمار في الـدول المتخلفـة، باإلضـافة إلـى االتفاقيـات الجماعيـة وقـرارات األمـم 

 .  2المتحدة ، وقرارات محاكم التحكيم الدولي، وكتابات فقهاء القانون الدولي

 : 3ولقد تكونت القواعد من خمس مواد يمكننا أن نوجزها كاآلتي 

تتضمن المادة األولى تعريفـا واسـعا لنطـاق تطبيقهـا، حيـث تشـير إلـى أنـه " يمكـن تطبيـق هـذه القواعـد مـن  -1

 جانب أعضاء مجموعة البنك الدولي بش ن االستثمارات األجنبية المباشرة الخاصة في إقليم كل منها "،

كمـــا تؤكـــد تلـــك المـــادة صـــفة التكميليـــة وغيـــر اإللزاميـــة لتلـــك القواعـــد، حيـــث أشـــارت إلـــى أنهـــا " قواعـــد مكملـــة 

 للمعاهدات الثنائية والجماعية واألدوات الدولية األخرى " . 

فة، تعالج المادة الثانية مس لة قبول االستثمارات األجنبية المباشرة أو السماح بالبـدء فيهـا فـي الدولـة المضـي -2

 حيث تشمل على :

 مطالبة الدول األعضاء بتسهيل وتشجيع تلك االستثمارات. -   

أشارت المادة إلى حق كل دولة في تنظيم قبول تلك االستثمارات على أراضيها، كمـا نصـت علـى بعـض  -   

طني، أو االستثناءات، كحق الدولة المضيفة فـي رفـض االسـتثمار، إذا كـان ذلـك ال يتفـق ومتطلبـات األمـن الـو 

 إذا كان ينتمي لقطاعات يحتفظ بها قانون الدولة لمواطنيها، وذلك اتساقا مع أهداف التنمية االقتصادية .

                                                 
1
  www.wouldbank.com consulter le 12/09/2006 a la 14:25. 

 .1993دار سعاد صباح، القاهرة ،  نحو إصالح شامل، . نقال عن شحاتة إبراهيم، 23 ،  ص:مرجع سبق ذكرهقويدري محمد،   2
-41، ص:2،1997، مركز البحوث، بنك مصر ،العدد ، نظرة تحليلية للمكاسب والمخاطر قضايا االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية  3

 .24، ص:  نفس المرجع السابق قويدري محمد،. نقال عن: 42

http://www.wouldbank.com/
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أشارت المادة إلـى أن القيـود الـواردة علـى االسـتثمارات الوطنيـة والمتعلقـة بالنظـام العـام، والصـحة العامـة،  -   

 ستثمارات األجنبية.وحماية البيئة يجب أن تطبق بصورة مماثلة على اال

 تناولت المادة الثالثة أساليب معاملة االستثمار األجنبي، وتتضمن أساسا : -3

الســماح بحريــة تحويــل األربــاح الناتجــة عــن االســتثمار، وكــذا إعــادة رأس المــال فــي حــاالت التصــفية أو  -   

 عاملين األجانب.البيع، وكذا السماح بحرية التحويل الدوري لجزء معقول من مرتبات وأجور ال

 أهمية حماية المستثمرين وممتلكاتهم، بما في ذلك الملكية الفكرية. -   

أهميــة مرونــة ســوق العمــل، وكــذا حريــة المســتثمر فــي اختيــار القــائمين بــاإلدارة العليــا لمشــروعه ولــو كــان  -   

 أجنبيا.

لفســاد فــي التعامــل مــع المســتثمرين مطالبــة الــدول األعضــاء باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمنــع ممارســات ا -   

 األجانب .

 توصية الدول المضيفة بعدم التنافس فيما بينها حول تقديم المزايا واإلعفاءات . -   

مطالبة الدول المتقدمة ذات الفوائض المالية بعدم إعاقة تدفق االستثمارات إلى الـدول الناميـة، وتشـجيعها  -   

ـــ ـــديم علـــى اتخـــاذ اإلجـــراءات التـــي تيســـر ذل ـــة، وتق ـــدفق مـــن خـــالل ضـــمان االســـتثمار، والمســـاعدات الفني ك الت

 المعلومات. 

تتضمن المادة الرابعة معالجة مفصلة لمس لة تحديد التعويض الـذي يسـتحقه المسـتثمر األجنبـي فـي حالـة  -4 

 المصادرة، أو الت ميم، أو عند فس  العقد.

ين المسـتثمر والدولـة المضـيفة، وتوضـح السـبل الممكنـة تناولت المادة الخامسة مس لة تسـوية المنازعـات بـ - 5

ـــة األولـــى باإلتبـــاع، وفـــي حـــال فشـــل  أســـلوب  لهـــذه التســـوية، وتؤكـــد هـــذه المـــادة أن المفاوضـــات هـــي الطريق

أو التوفيـق، ثـم ت الدولة اللجوء إلـى التحكـيم المفاوضات، ينبغي احترام اختصاص المحاكم الوطنية، إال إذا قبل
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دول التي تقبل التحكيم باللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعـات االسـتثمار، نظـرا لمـا يتمتـع توصي المادة ال

 به من تخصص وحياده دولية. 

 ثالثا : االستثمار األجنبي المباشر وصندوق النقد الدولي 

إن الهدف من االستثمار األجنبي المباشر هو الحيازة للفوائد الدائمة في المؤسسـات التـي تقـوم بنشـاطها فـي    

الميــدان االقتصـــادي خـــارج الميــدان المســـتثمر مـــن أجــل أن تكـــون لهـــا القــدرة علـــى اتخـــاذ القــرارات الفعليـــة فـــي 

 .1تسيرها للمؤسسة

 :2طبقا لتوصيات صندوق النقد الدولي، مما يليوتتكون بيانات االستثمار األجنبي المباشر   

ل إنشـــاء مصـــانع وشـــركات وغيرهـــا مـــن  Equity Rightsاالســـتثمارات فـــي حقـــوق الملكيـــة )  -   ( التـــي تمَمـــو 

% مـن إجمـالي حقـوق  10المشروعات التي يدخل المستثمر األجنبي فيها كشـريك بحصـة مباشـرة ال تقـل عـن 

 الملكية ) سواء كان في شكل نقدي أو في شكل عيني كاآلالت والمعدات(. 

 األرباح المعاد استثمارها والتي تؤدي إلى إحداث زيادة في رأسمال المنشآت . -  

شـــراء األراضـــي والمبـــاني بواســــطة المســـتثمرين األجانـــب أو مؤسســـات االســــتثمار المباشـــر، حيـــث يــــدرج  -  

 مار العقاري ضمن االستثمار المباشر.االستث

 نشاط استكشاف أو استخراج المواد والخامات الطبيعية ) مثل أنشطة استكشاف البترول (. -  

نشـاط التشــييد والبنــاء وغالبــا مـا يكــون ذلــك فــي حالـة إنشــاء المشــروعات الكبــرى التـي يتطلــب تنفيــذها مــدة  -  

 تزيد عن عام .

ستثمرين المباشرين مـن جهـة والمؤسسـات التابعـة والزميلـة والفـروع مـن جهـة أخـرى معامالت الدين بين الم -  

 بما فيها إقراض أو اقتراض األموال ) سندات الدين وائتمان الموردين (.

                                                 
1
  Annual de F. M. I  4 eme edition .1997. P: 66  . 

، تقيم جودة إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر، مداخلة الدكتور طارق نوير تحت عنوان  مرجع سبق ذكره،  FDIالتمويل الخارجي المباشر    2
   .4ص :
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المعدات المتنقلة والمتحركة ) الطائرات، تجهيزات النفط ... ( التي تعمل في اقتصاد لمدة تزيـد عـن عـام،  -  

ـــر أنهـــا مـــدار  ة بواســـطة مؤسســـة مقيمـــة ) مؤسســـة افتراضـــية ( وهـــذه المؤسســـة االفتراضـــية هـــي مؤسســـة وتعتب

 استثمار مباشر، والمستثمر المباشر هو المشغل الفعلي للمعدات.

هذا وتقوم العديد من دول العالم مثل: الواليات المتحدة األمريكية، المملكـة المتحـدة، فرنسـا وتـونس باسـتيفاء    

 .(1-2الملحق ) نسبة كبيرة من هذه المعايير على النحو الموضح في

 االستثمار األجنبي المباشر واالتحاد األوربي  :رابعا

ت كد على المدى الطويل أن أي تطورات على المؤسسـات االقتصـادية اإلقليميـة والسياسـات التجاريـة يمكـن     

أن يكـــون أثرهـــا الفعـــال علـــى حجـــم وتمركـــز االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر، فمـــع إنشـــاء االتحـــاد األوربـــي ثـــارت 

جنبيــة المباشــرة مــن هــذا االتحــاد أو تسـاؤالت حــول مــا إذا كــان هــذا االتفــاق ســيؤدي إلــى خــروج االســتثمارات األ

 الدخول إليه . 

إن االتحاد األوربي شجع بقوة حجم األنشطة االستثمارية داخل االتحاد األوربـي، حيـث ترغـب الشـركات فـي    

 تقوية أوضاعها في سوق كبرى موحدة وذلك من خالل عمليات الدمج والتملك.

لموحـــدة فـــي أوربـــا أدى إلـــى تحـــول االســـتثمارات إلـــى دول أن إنشـــاء الســـوق ا 1995فلقـــد رأى بالـــدوين عـــام   

لى دول مثل إسـبانيا والبرتغـال وهـو مـا قـد يشـجع تلـك الـدول إلـى طلـب  منطقة التجارة الحرة باالتحاد األوربي وا 

 العضوية كاملة باالتحاد األوربي . 

ســــبانيا مــــع االNAFTA ((فتجربــــة كــــل مــــن المكســــيك مــــع النافتــــا        تحــــاد األوربــــي تبــــين أن ، البرتغــــال وا 

 إقليمي يؤدي إلى جعل سوق الدولة المنضمة أكثر جاذبية لالستثمار األجنبي المباشر. اتحاداالنضمام ألي 

                                                 


 NAFTA( :North America Free Trade Agreement)  اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية: تكتل إقليمي يضم الواليات المتحدة
  األمريكية، كندا والمكسيك.
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أن االتحـاد األوربـي كـان  2001ت كيدا لكل تلك الدراسات والتكهنات، أوضح تقرير االستثمار العالمي لعـام    

في مقدمة الدول المصدرة والمستوردة لالستثمار، فبعد سنوات من تربع الواليات المتحدة األمريكيـة علـى عـرش 

مليــار  250الــدول المصــدرة لالســتثمار، ظهــرت المملكــة المتحــدة علــى القمــة حيــث بلغــت اســتثماراتها بالخــارج 

ب الـــدول المســتوردة لالســـتثمار، فقـــد لــوحظ أن أربـــع دول أوربيـــة دوالر معظمهــا بـــدول االتحــاد، أمـــا علـــى جانــ

مليــار دوالر    وهــي ألمانيــا  228كانــت فــي مقدمــة الــدول المســتقبلة لالســتثمار العــالمي بعــد الواليــات المتحــدة 

 .1مليار دوالر 95مليار دوالر وبلجيكا  123مليار دوالر، فرنسا  130مليار دوالر، المملكة المتحدة  176

 مطلب الثاني: جدوى االستثمارات األجنبية المباشرةال

لالستثمارات االجنبية المباشرة دور في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهناك جدل قائم حول 

 جدواها لم ينتهي بعد، ويمكننا طرح هذا الجدل من خالل النظرية التقليدية والنظرية الحديثة.

 أوال: النظرية التقليدية

يفترض رواد هذه النظرية أن االستثمارات األجنبية المباشرة بمثابة مباراة الفائز فيها هو الشركات متعددة 

الجنسيات في أغلب الحاالت، أي أن االستثمارات األجنبية المباشرة ت خذ أكثر مما تعطي، ويمكننا التطرق 

 :2في هذا الخصوص إلى طرح بعض رواد هذه النظرية كالتالي

يرى باليجا من تحليله ألنشطة الشركات متعددة الجنسيات خاصة األمريكية  (: BALIGAباليجا )  طرح -1

 منها في الدول النامية كاآلتي:

أن وجهة النظر االستعمارية تفترض أن الدول المضيفة هي بمثابة مصدرا رئيسيا للمواد الخام والمواد  - أ

ول المالكة للشركات متعددة الجنسيات الكبرى األولية، لذا تكون هذه الدول مستهدفة من قبل الد

)الدول المتقدمة( من أجل الحصول على تلك الموارد ب سعار منخفضة، فتكون بذلك الشركات متعددة 

 الجنسيات مسؤولة عن البحث عن تلك الدول واالستثمار فيها.
                                                 

  .57 (، ص: 2002) جامعة المنصورة ،كلية الحقوق  محددات االستثمار األجنبي المباشر في ظل العولمة،رضا عبد السالم،   1
 .49-42(، ص: 2002، ) دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، إدارة األعمال الدوليةعبد السالم أبو قحف،  2
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متعددة لالستثمار أن وجهة نظر المستثمر األجنبي تفترض أن الدول المضيفة بما تحتويه من فرص  - ب

وانتاج وتسويق السلع تمثل أسواقا مربحة، ولكي يتم استغالل مثل هذه الفرص يجب أن يشترك 

مستثمرين وطنيين في مشروعات االستثمار على أن تحتفظ الشركة األجنبية بحق اإلدارة والرقابة 

، وبالتالي السيطرة تكون باإلضافة إلى قيامها بتحديد متى وكيف وأين يتم تنفيذ المشروع االستثماري

 للمستثمر األجنبي.

أما وجهة النظر األخرى فترى أن تمتع الشركات متعددة الجنسيات بمركز تنافسي يستلزم منها   - ت

اختيار الدولة التي تقيم فيها االستثمار، والتي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة فيهان واالستثمار في 

 ة، واالعتماد على توظيف هذه األخيرة في المشروع.   المشاريع التي تعتمد على اليد العامل

يرى فرانك أن استغالل المستثمرين األجانب لثروات الدول المضيفة هو  (: FRANKطرح فرانك )  -2

أساس العالقة بين طرفي االستثمار األجنبي، بدليل تركز معظم االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول 

هذه االستثمارات ال تساعد على خلق عالقات قوية للتكامل، وتؤدي إلى خلق أنماط النامية، وبالتالي فإن 

 للتنمية االقتصادية من ش نها رفع درجة اعتماد الدول المضيفة على الدول المتقدمة.   

يرى هود ويونغ أن االستثمارات األجنبية المباشرة شكال  (: HOOD and YOUNGطرح هود ويونغ )  -3

يالية من خالل قيام الشركات متعددة الجنسيات بتصدير رؤوس أموالها خارج حدود الدولة األم جديدا لإلمبر 

ورغبتها في البحث عن أسواق مربحة لمنتجاتها التي عرفت تدهرا في الطلب عليها في أسواقها المحلية، كما 

ل أجنبية في هذا الخصوص، أن تنمية أو خلق التبعية التكنولوجية للدول المضيفة واستمرار اعتمادها على دو 

 فضال عن جلبها ألنماط جديدة لالستهالك والعادات في هذه الدول هي الواقع نواتج طبيعية إلمبريالية جديدة. 

 يمكننا تلخيص تحليل بيرستكر من خالل نتائج تحليله التالية: (: BIERSTEKERطرح بيرستكر )  -4

جنبية، وكذا كبر حجم تحويالت األرباح إلى صغر حجم رؤوس األموال الذي تصدره الشركات األ - أ

الدولة األم، وارتفاع أسعار منتجات السلع المنتجة، ووجود عالقات اقتصادية ضعيفة بين الطرفين، 
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يؤثر سلبا على ميزان مدفوعات الدول المضيفة، وانخفاض حصيلة الضرائب، وزيادة اعتماد الدولة 

 عف االقتصاد الوطني للدول المضيفة.المضيفة على دول أخرى أجنبية، وهذا ما يض

الضعف التكنولوجي الناجم عن احتكار الشركات المصدرة لالستثمار األجنبي المباشر على  - ب

التكنولوجيا الحديثة، بالتركيز على البحث والتطوير في الدولة األم، وهذا ما يؤثر سلبا على تقدم 

 الدولة المضيفة.

خصائص الدول النامية، باإلضافة إلى فرض بعض القيم جلب أنماط من االستهالك ال تتالءم و  - ت

 والعادات والثقافات األجنبية، من خالل سياسات الترويج والتسويق المعتمدة من الشركة األم.

عدم المساوات بين العمال في الدولة المضيفة ونظائرهم في الشركات الوطنية مما يخلق الطبقية  - ث

 ة من الشركات الوطنية. االجتماعية في المجتمع، وهروب العمال

 (: FREEMAN, PERSEN, LIVINGSTONE and Others)  طرح فريمان، بيرسن، ليفنجستون وآخرون -5

ركز هؤالء االقتصاديين على األثار السلبية المحتملة لممارسات الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية 

االقتصادي في الدول المضيفة، والممارسات غير األخالقية كما ذكر سالفا، باإلضافة إلى إعاقة التخطيط 

 كالرشوة مثال...

من خالل الطرح التقليدي يمكننا القول أن الدول المضيفة يجب أن ت خذ حذرها من الشركات متعددة 

 الجنسيات، لتحافظ على استقرارها االقتصادي من جهة والسياسي من جهة أخرى.

  ثانيا: النظرية الحديثة

هــذه النظريــة علــى افتــراض أساســي مــؤداه أن كــال مــن طرفــي االســتثمار أي الشــركات متعــددة الجنســيات  تقــوم

والدولة المضيفة يربطهم عالقة المصلحة المشـتركة، فكـل منهمـا يعتمـد أو يسـتفيد مـن اآلخـر لتحقيـق هـدف أو 

افتــرض الكالســيك،  مجموعــة مــن األهــداف المحــددة، وبمعنــى آخــر أنــه ال يوجــد مبــاراة مــن طــرف واحــد كمــا

ولكنهــا مبــاراة ذات طــابع خــاص يحصــل كــل طـــرف فـــيها علــى الكثيــر مــن العوائــد، غيــر أن حجــم وعــدد ونــوع 
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العوائــد التــي يتحصــل عليهــا كــل طــرف تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى سياســات واســتراتيجيات وممارســات الطــرف 

 اآلخر بش ن االستثمار الذي يمثل أساس وجوهـر العالقة بينهما.

ـــق       ــــي الـــدول المضـــيفة يســـاعد فـــي تحقي ويـــرى أصـــحاب هـــذه النظريـــة أن االستثمــــار األجنبـــي المباشـــر فـ

   :1اآلتي

 االستغالل واالستفادة من الموارد المادية والبشرية المحلية المتاحة والمتوفرة لدى هذه الدول. - 1

المسـاهمة فـي خلـق عالقـات اقتصـادية بـين قطاعـات اإلنتـاج والخـدمات داخـل الدولـة المعنيـة ممـا   -    2

 يساعد في تحقيق التكامل االقتصادي بها.

 خلق أسواق جديدة للتصدير وبالتّالي خلق وتنمية عالقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية.  -      3

 تقليل الواردات.  -      4

 ميزان المدفوعات للدول المضيفة. تحسين   -     5

 تدفق رؤوس األموال األجنبية.  -      6

 المساهمة في تدريب القوى العاملة المحلّية.   - 7     

نقـــل التقنيـــات التكنولوجيـــة فـــي مجـــاالت اإلنتـــاج والتســـويق، وممارســـة األنشـــطة والوظـــائف اإلداريــــة   - 8    

 وغيرها.

قتصادي والسياسي واالجتمـاعي فـي الـدول المضـيفة يتوقـف إلـى حـد كـبــير علـى أّن تحقيق التقدم اال  -     9

 المنافع السابقة.

 وجدير بالذكر أن وجهة نظر رواد النظرية النيوكالسيكية يؤيدها الكثير من األدلة والبراهين العملية.    

اميــة ) مــن دول المجموعــة فمــن ناحيــة نجــد أن حجــم االســتثمار األجنبــي المباشــر المتــدفق إلــى الــدول الن    

 مليار دوالر. 14640حوالي  1981األوروبية وحدها ( بلغ حّتى عام 

                                                 
 تقييم تجربة السودان في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر وانعكاسها على الوضع االقتصادي،يعقوب علي جانقي، علم الدين عبد اهلل بانقا،   1

 .4(، ص: 2006 ، مؤتمر االستثمار والتمويل، )المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، FDIالتمويل الخارجي المباشر 
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ومن ناحية أخرى، فإن تنافس الدول النامية لجذب االسـتثمار األجنبـي إلـى أراضيـهــا أصـبــح حقيقـة يفرضـها    

واقـــع مـــا تقدمـــه هـــذه الـــدول مـــن ضـــمانات متعـــددة وامتيـــازات وتســـهيالت مختلفـــة للشـــركات األجنبيـــة ومتعـــددة 

لشــركات متعــددة الجنســيات صــحيح يجــب االعتــراف بوجــود تعــارض أو عــدم تطــابق بــين أهــداف ا الجنســيات.

والدول المضيفة ولكن الجدل حول عدم جدوى العالقة بين هذين الطرفين قد يجانبه الكثيـر مـن أوجـه الصـواب 

 والموضوعية. 

 :  تياآلإلى  ()(Zenoff , Negandhi and Baliga)وفي هذا الش ن يشير كل من زينوف ونيجاندي وباليجا  

قق أكبر قدر ممكن من المنافع أو لكي تعظـم عوائـدها، فإنهـا تحـاول فـرض إن الدول المضيفة لكي تح  - 1 

شــروط معينــة علــى الشــركات متعــددة الجنســيات لكــي تزيــد مــن فــرص التوظيــف، والمســــاهمة فــي تنميــة المــوارد 

ـــع المشــاركة الوطنيــة فــي  البشــرية، والقيــام بسلســلة مــن البحــوث والتطــوير فــي مجــاالت البيــع واإلنتــاج، وتشجيـ

 االستثمار، وتنمية الموارد المحلية واستغاللها، وتحسين المنتجات وزيادة الصادرات، والحد من الواردات.

فـي نفـس الوقـت نجـد أن  الشـركات متعـددة الجنســيات تطلـب مـن الـدول المضـيفة الحـد مــن اإلجــراءات   - 2 

البيروقراطيـة، وتـوفير كافــة الخـدمات المرتبطــة بالبنيـة األساسـية، وتحســين الشــروط والقـوانـــين الخاّصـة بالعمــل، 

. هــذا بـاإلضـافـــة إلـى الســماح بالتملــك وتخفـيض الرقابــة علـى النشــاط التســويقي واإلنتـاجي وغيرهــا مــن األنشـطة

 المطلق لمشروعات االستثمار . 

ذا نظرنا إلى المتطلبات أو الشروط السابقة باعتبارها أنماطـا مختلفـة لتوقعـات كـل طـرف مـن اآلخـر، فـإن     وا 

ر ضيق أو اتساع فجوة عـدم تطـابق توقعـات الدولـة المضـيفة والشـركات متعـددة الجنسـيات يتوقـف إلـى حـد كبيـ

لـــيس فقـــط علـــى نـــوع وطبيعـــة أهـــداف كـــل طـــرف، ولكـــن أيضـــا علـــى درجـــة الفهـــم المتبـــادل لطبيعـــة المصـــلحة 

 المشتركة بينهما.

                                                 


 : Zenoff – أستاذ االقتصاد بجامعة Paris XIII . 

  -  Negandhi :أستاذ بالمدرسة الوطنية لإلدارة (Florida and Keney). 

  - Baliga :أستاذ بجامعة (Lapland- Finland.) 
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 المبحث الثالث: النظريات المفسرة لالستثمارات األجنبية المباشرة

 المباشر االستثمارخالل  من الدولي اإلنتاج حجم في توسعاا الثانية العالمية الحرب تلت التي الفترة شهدت

 .تلك الظاهرة لت صيل وعملية علمية نظرية تطوير نحو الباحثين جهود شجع مما

 ملحوظاا تطوراا الدولي شهد االقتصاد أدب فإن الحدود، عبر االقتصادي النشاط ظاهرة لشرح محاولة وفي

 بحاجة القرن الماضي أصبحتوالثمانينيات من  والسبعينات الستينيات تفسيرات ولكن ،الماضية الحقب خالل

 الدولي المال رأس جعلت الدولية والتي واالقتصادية السياسية التغيرات تلك مع تتماشى لكي وذلك تطوير إلى

 المباشر األجنبي لالستثمار علمية أو نظرية تحليل أي فإن ثم ومن الحدود، عبر االنتقال في حرية أكثر

 1التالية: األبعاد شرح على قادرة تكون أن يجب

 عند بالنسبة للمنش ة مثمرا االستثمار يعتبر لماذا تفسير على قادرة النظرية تلك تكون أن يجب -2

 .األم الدولة داخل في الخارج وليس في االستثمار

 قيامها باالستثمار تكلفة تعويض المنش ة خاللها من تستطيع التي المزايا بعض هناك تكون أن يجب -2

 .المضيفة الدولة في

 من المضيفة وغيرها للدولة المحلية المنش ة مع المنافسة وكيفية المزايا تلك مصادر تحديد المفيد من -3

 .ذاته بالسوق العاملة للجنسيات المتعدية الشركات

 أو منح توكيالت على المباشر الستثمارل المستثمرة المنش ة تفضيل سبب النظرية تلك تفسر أن يجب -5

 .بنفسها التصدير

 .والسياسية الدولية االقتصادية المتغيرات استيعاب على قادرة النظرية تلك تكون أن يجب -4

                                                 
 .36ص:  مرجع سبق ذكره،رضا عبد السالم،  1
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 توضيح في يعد األساس الدولي واإلنتاج المنش ة بتنظيم المتعلقة والنظريات األساليب بعض تطور أن كما

 سلوك فهم على تساعد القواعد التي لمجموعة التمهيد الجزء هذا يحاول لذا المباشر، األجنبي االستثمار

 .للجنسيات المتعدية الشركات

 اإلنتاج نظرية أن المباشر، إالّ  األجنبي االستثمار أسباب لشرح النظريات من العديد قمدمت اإلطار هذا وفي

، Vernonل فيرنون  اإلنتاج ، ونظرية تدويل Coaseل كوس  التبادل تكلفة ، ونظريةHymerالدولي ل هيمر 

 تحليل على وقدرة قبوال األكثر هي النظريات الدولي اإلنتاج في Dunningل دنينج  االنتقائية والنظرية

 .المباشر األجنبي االستثمار

 التبادل تكلفة نظرية المطلب األول:

 اإلنتاج يتم أكثر؟ ولماذا أو دولتين في لإلنتاج الجنسيات المتعددة الشركة تتجه لماذا هو هنا المثار التساؤل

 منشآت مستقلة؟  من بدال المنش ة نفس طريق عن مختلفة مواقع في

ا تعود التبادل تكلفة نظرية أن القول يمكن  أن المنش ة على يعتقد أنه إذ لإلدارة، المتناقصة العوائد إلى أساسا

 السوق في للتكاليف اإلضافية مساوية التبادل تكاليف عندها تكون التي النقطة إلى والتبادالت اإلنتاج تزيد

 .1المفتوح

 بين ميز أنه كما الكاملة، للمنافسة سوقاا ليس المعرفة سوق ب ن لالعتقاد الحقاا Hymer دفع   ما هذا ولعل

 السوق، بهيكل ( المرتبط Market Imperfectionالكمال )   عدم األول :الكاملة غير من األسواق نوعين

 عدم هي الثاني القلة، أما احتكار شركاتبين  المتبادل واالعتماد والبيع، الشراء قوة بتركيز إليه يشار والذي

ا والتعاقدات، الملكية حقوق سبيل تعريف في التبادل تكاليف بتحمل المرتبط السوق كمال  كال ب ن علما

                                                 
، أطروحة دراسة تطبيقية( 2006-1225أثر االستثمار األجنبي المباشر على قطاع الصناعة التحويلية األردني )حسام الدين علي فارس داود،  1

 . 34 :(، ص2020دكتوراه في إدارة األعمال غير منشورة، ) كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية، عمان، أيار 
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 نقص عن الناتجة المرتفعة التبادل ببعض ) فمثال تكاليف مرتبطان بعضهما مؤثران الكمال عدم من النوعين

 .1المتاجرة ( سلع قيمة على ويؤثر االحتكار وجود يشجع والنوعية األسعارفي  يتعلق فيما المعلومات

 العالمي اإلنتا  أو المباشر األجنبي االستثمار نظرية المطلب الثاني: 

Theory of FDI or International Production 

 السوق على في السيطرة المنش ة رغبة هو المباشر األجنبي لالستثمار األساس الدافع أن النظرية هذه ترى   

 نشاطاتها بش ن القلة احتكار مزايا تستحوذ على لجنسياتا ةدمتعد الشركات أن النظرية هذه وتعتقد الخارجي،

 رغبة هو المباشر األجنبي لالستثمار دافع أهم أن أوضح من أول  Hymer هايمر وكان  ، 2األم الدولة في

 يعوض مما احتكارية، أسواق ظل في المنش ة بها تتمتع التي الميزات على اعتماداا تعظيم العائد في المنش ة

 .3الخارجية األسواق في باإلنتاج المرتبطة والمخاطرة، التكلفة

 األجنبية األسواق لخدمة الخارج في لها كامل فرع إنشاء لها المفيد من أنه القلة احتكار شركات تجد لذلك

 تقليل على تعمل فهي ملحوظ، وبهذا غير كمال بعدم الدولي السوق يتصف عندما وذلك الصادرات من بدال

 االستثمار العتبار البعض دفع ما الوسيطة، ولعل ذلك السلع أسواق في المنش ة تتحملها التي التبادل تكاليف

ا إال ليس لجنسياتا ةدمتعد الشركات تقوده والذي المباشر األجنبي  لألنشطة العالمي االنتشار من نوعا

مزايا  لديهم األجانب المستثمرين أن هو النظرية لهذه األساسي المبدأ أن يتضح سبق للمنافسة، مما المناهضة

 االستثمار األجنبي األجنبي، وأن السوق في والمنافس الناجح اإلنتاج من تمكنهم  "المعرفة " احتكارية

نما فحسب؛ المال رأس يتضمن ال المباشر  . اإلدارية التكنولوجيا يتضمن وا 

 

                                                 
 .34، ص: المرجع نفسه حسام الدين علي فارس داود، 1
 .36، ص: المرجع نفسه 2
 .36، ص: المرجع نفسه 3
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 المنتج تدويل ونظرية المنتج حياة دورة المطلب الثالث: نظرية

Product Life Cycle's Theory & The Internalization Theory 

 حياة دورة ، فنظرية بآخر أو بشكل مرتبطتان أنهما على وتدويلها المنتج حياة دورة لنظريتي النظر يمكن

 الزمن، فالمنش ة عبر موقع النشاط في المتعلقة للتغيرات تفسير عن عبارة هي فيرنون وضعها كما المنتج

 المنتج مرحلة خالل األولى، أما في المراحل تصديرية فرص عن للبحث تسعى سوف الجديد للمنتج المبتكرة

 في بها خاصة إنتاج أدوات بإنشاء وذلك األجنبي المباشر باالستثمار تقوم المبتكرة المنش ة فإن الناضج،

 وثمة التصدير، خالل من األولى المرحلة خالل خلقته سوقها الذي حماية هو لها الرئيس والسبب الخارج

 على الضرائب فرض بسبب المنافسة على القدرة عدم :منها الخارج في بالمنش ة لالستثمار تدفع أخرى أسباب

باالستثمار  المنش ة قيام في دورا والشحن النقل تكاليف تؤدي وقد المستوردة، الدولة قبل المستوردات من

  .1التصدير ثم الدولة في باإلنتاج القيام من بدال المباشر

 توضيح ( في  Product Differentiationالسلعي ) التمييز على لالعتماد Vernonدفع  ما ذلك ولعل

 ينتج مما والموزعين، المنتجين بين العالقات وتعقدت توثقت التنوع ازداد فكلما المباشر، األجنبي االستثمار

 آخر، ولذلك جانب من تكاليف اإلنتاج وارتفاع جانب، والمستهلكين( من المنتجين توقيت ) بين مشاكل عنه

 وأقل كفاءة أكثر اإلنتاج عملية يجعل المشاكل، وأن تلك يحتوي أن يمكنه المباشر األجنبي االستثمار فإن

 .2تكلفة

 المنش ة تفضيل في الكامن السبب تفسير فتحاول  The Internalization Theory اإلنتاج تدويل نظرية أما

 بوسائل الملكية ميزات استغالل من المباشر بدال األجنبي االستثمار خالل من األجنبية األسواق إلى الدخول

 لشرح ك داة التبادل تكاليف مفهوم على كبير تعتمد بشكل النظرية هذه فإن الصادرات، ولهذا مثل أخرى

 .نشاطها االقتصادي أو إنتاجها بتدويل المنش ة قيام أسباب

                                                 
1 Vintila Denisia، Foreign Direct Investment Theories:An Overview of the Main FDI Theories, European Journal of  

Interdisciplinary Studies, Issue 3, December  2010, p: 55. 
2 IDEM, p :55-56. 
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 يكون عندما وذلك أسواقها الداخلية تطوير في ت مل المنش ة أن مفادها فكرة على تركز اإلنتاج تدويل فنظرية

 األجنبية األسواق تنافسية عدم هذه النظرية تعتقد المنش ة، لذا إطار داخل أقل بتكلفة يمكن انجازه انتقال هناك

 . Downstream 1الخلفي  اإلنتاج في أو Upstream األمامي  اإلنتاج في سواء

 األذرع من تكاليف بدال الخارج في كامل فرع إنشاء  -للمنش ة بالنسبة - أفضلية النظرية هذه تؤكد كما

 ألن وذلك (، االستثمار على مباشرة سيطرة تتضمن ال التي االستثمار أشكال جميع بذلك قصدويالطويلة ) 

 عالية وتوزيعية تسويقية وطرق مدخالت إلى حاالت الحاجة في كمال، وكذلكلا بعدم يتصف الدولي السوق

 وترشيد االحتكارية، مزاياها حماية من يمّكنها المضيفة في الدولة فرعها بإنشاء المنش ة التخصص، فقيام

 .2والتقنية والفكرية المادية ممتلكاتها على سيطرتها إحكام وبالتالي Transaction Costsالتبادل  تكاليف

 الدولي  اإلنتا  في االنتقائية المطلب الرابع: النظرية

Eclectic Theory On The International Production  

 تكاليف الملكية (، وتحليل الصناعية ) ميزات المؤسسات ونظريات دراسات على هذه النظرية تاعتمد    

 االجتماعية والعلوم السياسي المقارن باالقتصاد االرتباط شديدة ومفاهيم ،"تدويل اإلنتاج ميزات" التبادل

  ." ( Locational   Factors"  الموقع إلى الراجعة العوامل )  األخرى

  :3هي اعتبارات لثالثة الخارج في باالستثمار تقوم المؤسسة فإن االنتقائية، للنظرية فوفقاا

 ويمكن ذاتها، إلى المؤسسة الراجعة الميزات وهي  Ownership Specific Advantage :الملكية  ميزات -1 

 البشري، المعرفة، المال رأس للمؤسسة مثل المملوكة الملموسة غير باألصول الميزات تلك عن التعبير

 .والتكنولوجيا التجارية والعالمات السلعي، والتمييز

                                                 
 .32ص:  مرجع سابق،حسام الدين علي فارس داود،  1
 .32ص:  المرجع نفسه،  2
 (.  Vintila Denisia, OP.CIT, p: 57، و )(38ص:  مرجع سابق،حسام الدين علي فارس داود، لمزيد من التفصيل أنظر كل من : )  3
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 الدولة لبيئة الراجعة الميزات وهي  Location Specific Advantages:المضيفة بالدولة الموقع ميزات -2

 في الحكومي التدخل ذلك ومثال .دون أخرى دولة في باالستثمار المنش ة قيام المفيد من تجعل التي المضيفة

 األجنبي االستثمار على المفروضة والقيود الكمية، والقيود غير الجمركية بالتعريفة المتعلقة السياسات

 .المباشر

 انتقال خالل من التدويل الداخلي أو الذاتية االعتبارات  Internalization Advantages:التدويل ميزات -3

 المرتبطة التبادل تكاليف لتقليل وذلك .المستوى الدولي على المنش ة داخل والتكنولوجيا المال ورأس العمالة

 بإنشاء المنش ة قيام أن كما.  الصرف وأسعار التجارة بعوائق المرتبطةالتكاليف  وكذلك السوق، كمال بعدم

 .1إل  ( ... التجارية االحتكارية ) العالمة مزاياها حماية من يمكنها الدولة المضيفة في فرعها

 األجنبي فإن االستثمار فحسب؛ للملكية الراجعة االعتبارات على يعتمد حين فإنه االنتقائية، للنظرية ووفقاا

 تلك تدويل أمكن إذا ولكن  .مرتبة واحدة في أي للتطبيق قابلة جميعهاا سيكون والتراخيص والتصدير المباشر

 منح على والتصدير المباشر األجنبي من االستثمار كل ستفضل المنش ة فإن للملكية؛ الراجعة الميزات

 العتبارات الوطنية الحدود خارج الملكية ميزات لتدويل استغالل المنش ة المربح من كان إذا ولكن. التراخيص

 االستثمار - تردد أي وبدون- ستفضل المنش ة فإن أخرى؛ دول في االستثماري المربح الموقع إلى راجعة

 .Dunning, 1973)التراخيص ) ومنح التصدير من كلعلى  المباشر األجنبي

 ونظريات المنظمات الصناعية مثل االقتصاد فروع من للعديد تجميع إال هي ما االنتقائية النظرية أن ويبدو

 آلخر، وقت من للتغير وقابليتها والتدويل مرونتها والموقع الملكية فكرة يميز وما. الموقع واقتصاديات التجارة

 على تطبيقها يمكن ثم ومن االستثمار حدوث في كانت سبباا والتي الدولة محددات تغير حالة تقبل أنها كما

 .والحاالت الدول من العديد

                                                 
1

 .23ص: المرجع السابق، حسام الدين علي فارس، 
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 ميزات عن التي تمعبر للعوامل بالنسبة أما السابقة؛ النظريات عرض عند األولين العنصرين عرض تم لقد

 ( Push Factorsطاردة )  عوامل في تلخيصها يمكن - االنتقائية للنظرية ووفقاا- المضيفة بالدولة الموقع

 أقل سوقاا األم الدولة سوق من تجعل العوامل التي فهي الطاردة العوامل أما ( Pull Factors)  وعوامل جاذبة

 تدفع عوامل أنها أي األم الدولة في طاردة عوامل هي إال ما الضرائب وزيادة التوسع على فالقيود ،جاذبية

 .األم سوق الدولة غير آخر سوق عن للبحث المنش ة

 األجنبي جاذباا لالستثمار سوقاا األجنبي السوق من تجعل التي العوامل تلك فهي الجاذبة العوامل وأما

  1يمكن أن تصنف كالتالي: تلك، الجذب عوامل فإن والتجارية، االقتصادية للعوامل فباإلضافة المباشر،

 والقريبة للمناطق المشابهة أكبر تفضيل لديها المنش ة أن يعتقد : Cultural Proximityالثقافي  التقارب -أ

 .الخارجي التوسع من األولى المرحلة في الثقافة في

االستثمار األجنبي  من األشكال بعض تمركز على يؤثر أن يمكن الثقافي التقارب أن من الرغم وعلى

 التي االستثمارات مثل المباشر األجنبي لالستثمار األخرى األنواع تفسير على قادر غير أنه إال المباشر،

 الطبيعية. الموارد استغالل إلى تهدف

 قد والتكنولوجية التقنية قدرتها من االستفادة تعظيم في المنش ة رغبة إن Market Size:السوق  حجم -ب

 في حتى الدولة تلك في الكبير للسوق الحجم من لالستفادة وذلك الخارج، في باالستثمار القيام نحو تدفعها

 .المضيفة بالدولة مخاطر وجود ظل

 بالنسبة األهمية كبير من جانب على يكون ربما المضيفة للدولة المحلي السوق حجم أن من الرغم وعلى

 من القدر ذات على يكون أنه لن إال المضيفة، للدولة المحلي السوق خدمة بهدف تنتج التي للشركات

 .التصدير أجل من تنتج التي للشركات بالنسبة األهمية

                                                 
 .39 ص: المرجع السابق، حسام الدين علي فارس،  1
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 أن ممكن األولى الخطوة ميزة : Competitor's Movements األجنبي السوق المنافسين في تحركات -جـ

ا فالمنافسون الخارجي، السوق المنافسون دخل ما إذا أهميتها تفقد  ومنع فروعهم مواقع ت مين إلى يسعون دائما

 على سيطرتها في حاسماا ذلك كان الدولي؛ المنش ة بالتوسع اهتمام عظم وكلما ،األخرى الشركات دخول

ن منافسينوجود  عند خاصة الخارجية األسواق  .ذاتها األم الدولة ذات من كانوا وا 

 من العديد تتجه: Geographical Proximityالمضيفة  والدولة األم الدولة من كل الجغرافي بين التقارب -د

 تخفيض في رغبة وذلك األم، للدولة األقرب جغرافياا األسواق نحو خارجياا التوسع إلى الدولية الشركات

 تكاليف مع أكبر وسيطرة رقابة يعني الجغرافي التقارب أن الخارجي، كما واالتصالوالشحن  النقل تكاليف

 .بالفروع األم عالقة المنش ة في أقل اتصال

 هدفها واحدة نظرية في جميعاا دمجها تم ( Dunning)  دنينج تبناها التي الثالثة العناصر أن سبق مما يتضح

 هي وما ولماذا؟ القيام به، سيتم وأين األجنبي؟ االستثمار يحدث لماذا : اآلتية األسئلة عن اإلجابة

 هل بمعنى ؟"السوق الخارجي إلى األجنبية المنش ة دخول طريقة" المنش ة ستتبناها التي االستراتيجية

 أجل من لإلنتاج سيكون أو أنه المضيفة الدولة في األجنبي السوق خدمة بغرض سيكون االستثمار

  التصدير؟

 في للجنسيات المنش ة المتعدية لنظرية االقتصادي التحليل من إليه التوصل عما تم الكشف يمكن فإنه وهكذا

 :اآلتية النقاط

 .التبادل تكاليف أسلوب على بناء المنش ة تنظيم تطور السابقة النظريات تعكس -2

 :1النشاط دولية لتصبح المنش ة دافع توضيح خالله من يمكن بتفسير نظرية كل ساهمت -2

                                                 
  المباشر  األجنبي االستثمار أشكال كافة على أفكارها تعميم السابقة النظريات حاولتFDI  على التي  تؤثر صحيحا، فالعوامل نراه ال ما وهو 

 .الخدمات قطاع في على االستثمار تؤثر التي العوامل عن أهميتها في تختلف أنها فترضي التحويلية الصناعة قطاع في المباشر األجنبي االستثمار
 .50ص: المرجع السابق، حسام الدين علي فارس، 1
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 خالل من ذكرت لإلدارة ) المتناقصة العوائد أن الجنسيات، متعددة  للمنش ة نظريته في هايمر بين  - أ

 الخارج ) من في عملياتها للمنش ة لتوسيع المشجعان السببان هما المعرفة وملكية ( 2932 عام كوس

 االحتكاري (. الطابع ذات معرفتها استثمار خالل

 استثمار هو اإلنتاج الدولي إلى الشركات دافع أن اعتقدوا فقد بعيداا، وكاسون وبكلي فيرنون ذهب  - ب

 من اإلنتاجية العملية لمراحل التبادل لتكاليف لتقلي وكذلك المنش ة، تملكها التي االحتكارية المزايا وحماية

 (.الرأسي  ) التكامل الموارد بمشكلة يتعلق اإلنتاجية فيما العملية محددات احتواء خالل

 امتالك هو استثمار الدولي اإلنتاج إلى الشركات دافع أن وذكر السابقة، النظريات دنينج لخص  - ت

الرأسي (،  التكامل للشركات ) للمزايا االحتكارية الداخلي بالتدويل الخاصة مزاياها واستثمار المعرفة،

 خالل ) من الموقع مزايا استثمار على القدرة لديها المنش ة الدولية ب ن اعتقاده خالل من أسهم ولكنه

 األخرى(. والتكاليف النقل وتجنب تكاليف الخارج في اإلنتاج

 من أبعد إلى المنش ة المعرفة تستثمر أن أجل من أنه حقيقة االعتبار بعين ت خذ لم ل كوس المنش ة نظرية -3

لى اإلدارية إمكاناتها  توسع إلى الحاجة- المنظمات من لنوع جيد حاجة هناك فإن المحلية حدودها من أبعد وا 

 لتوسع الحاجة تخلق لإلدارة المتناقصة العوائد فإن ولهذا .-لإلدارة المتناقصة العوائد عن الناتج الشركات

 مراحل احتواء خالل من السوقية قوتها من يزيد مما الجنسيات لتصبح متعدية المنش ة يدفع مما المنش ة،

 .التنافسية مزاياها تحمي أنها كما ،(الرأسي التكامل خالل من)اإلنتاجية  العملية

 .ل دنينج االنتقائية ل كوس والنظرية التبادل تكاليف نظرية بين الرابط هو الدولي للتوسع الحاجة فإن ولذلك

 ملكية :هما رئيسين حول عنوانين تدور للجنسيات المتعدية بالشركات المتعلقة النظرية أن القول يمكن وعليه؛

 الرابط أن يتضح هنا ومن، الدولة المضيفة ) التوسع ( مزايا الستثمار الشركات تلك وحاجة المعرفة، وحماية

 الشركات بين المنافسة ) المعركة ( ما تلك المعرفة، مما يعكس وجود هو الدارسة وأهداف النظريات هذه بين
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 متعدية الشركاتو ، MNE’sللجنسيات  المتعدية معرفة الشركات على للحصول محاولتها في المحلية

 المضيفة. للدولة المحلية المزايا استثمار في واستخدامها المعرفة هذه لحماية محاولتها الجنسيات في

 المتعدية لنظرية المنش ة االقتصادي التحليل من إليها التوصل تم التي الرئيسة النتيجة ب ن القول يمكن لذا

 االستثمار آثار سيحدد ما هو ( الطرفين كال ) من  المعرفة استثمار على القدرة أن هي MNE’sللجنسيات 

 أن يمكن اإلنتاجية نمو أن بديال (، كما أم مكمال أثراا يكون هل التجارة ) بمعنى على FDIالمباشر  األجنبي

 الدولة استطاعت إذا أو صناعاتها في األجنبية بعض المعرفة دمج استطاعت إذا المضيفة الدولة إليها تصل

 .التقني االبتكار إلى تصل أن المضيفة

 بطريقة خيارها على المملوكة يعتمد المعرفة حماية على للجنسيات المتعدية الشركات قدرة فإن أخرى جهة من

المباشر(  األجنبي االستثمار المضيفة )محددات الدولة خصائص على وكذلك الخارجي، السوق إلى دخولها

 .باالستثمار لالهتمام للجنسيات المتعدية الشركات ستحفز والتي

 باالعتماد مواردها ال توزع المنظمات ب ن االعتراف ظل في أنه سبق ما كل من القول إلى نخلص أن ويمكن

 نمو في أساسي كعنصر الحقيقي للمنظم التقييم أن االعتبار بعين األخذ ومع السوق، آليات على فقط

 هذا يساهم الدولية، إذ للتعامالت التوجهات الفعلية أساس يوضح التبادل تكاليف أسلوب فإن المنش ة؛

 المتناقصة العوائد ب ن التبادل تكلفة نظرية إليه ما أشارت وهو لإلدارة، المتناقصة العوائد بفكرة األسلوب

 كبيرة منش ة قيام من بدال الجنسيات متعدية المشاريع إلى اللجوء بالشركات إلى يدفع الذي السبب هي لإلدارة

 اقتصاد فكرة على يعتمد المنش ة في الداخلي اإلداري التنظيم حوافز أن إلى ذلك يضاف ،باإلنتاج وحيدة

 اإلنتاج إلى داخلياا( للوصول المصادر توزيع عن مسؤوال المنظم يكون عندما المصروفات )وذلك بعض

 استيراد المعرفة، على أساساا تعتمد إنما للجنسيات المتعدية المنش ة نظرية نذلك فإ عن فضالو  .1أكبر بكفاءة

لى اإلدارية إمكاناتها من أبعد إلى المعرفة المنش ة تستثمر وحتى  حاجة هناك فإن حدودها المحلية من أبعد وا 

                                                 
1 Vintila Denisia, OP.CIT, p : 56. 
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 المنش ة فكرة العالمي اإلنتاج نظرية طورت وقد . Coase نظرية إليه أشارت حسبما المنظمات من جديد لنوع

 الشركات منافسة على للجنسيات المتعدية الشركات قدرة وراء األسباب الكامنة بينت إذ للجنسيات، المتعدية

 وكذلك للجنسيات، المتعدية الشركات تمتلكها التي المعرفة على باالعتماد هذه المنافسة نجاح وعللت المحلية،

 لألسواق األجنبية للنفاذ الجنسيات ةمتعدي للشركات تسمح والتي الدولية بالتجارة للقيام جديدة تطورت أشكال

 وتوصلوا العالمي اإلنتاج أطروحة بتوسيع البعض قام كما .1المنافسة للشركات التنافسية مزاياها نشر دون

 التكاليف تجنب أجل من المشترك ( ) االستثمار الدولية بالنشاطات المنش ة تقوم أن مفادها نتيجة إلى

 على السيطرة درجة أن القول يمكن تقدم ما على وبناءا  .2الفرص النتهاز السوق، وكذلك بمعرفة المتعلقة

 اختيار وراء الكامنة األسباب هي المستهدف للسوق األخرى والمزايا والمخاطرة والربح األجنبية، العمليات

 أنها إال المستثمرة، للمنش ة أكبر مخاطرة تمثل بالكامل المملوكة فالفروع . محددة لطريقة دخول الشركات

 عملية مشاركة فيعد المشترك االستثمار أسلوب لألرباح، أما الكبير والهامش الكاملة السيطرة توفر للمستثمر

 من وذلك تقلل المخاطر أنها كما العمليات، على للجنسيات المتعدية المنش ة بسيطرة االحتفاظ مع بالمخاطرة

 كانت نإ حالة في مهماا أسلوباا والتراخيص تمعد االمتيازات فإن باألرباح وعليه؛ المحلية المنش ة مشاركة خالل

 .السوق األجنبي لتزويد مخاطرة األقل األسلوب هي الصادرات

 األنماط لتوضيح كاف ( غير التبادل تكلفة للمنش ة ) أسلوب الداخلي التنظيم أن حقيقة سبق مما يتضح

 لالقتصادي للمنش ة متعدية الجنسيات االنتقائية النظرية إلى األسلوب هذا تطور فإن ولهذا للتجارة، الفعلية

ا أوجد قد Dunningدنينج   أن القول يمكن حال أي على .الدولي النشاط في الحالية االتجاهات لتوضيح أساسا

 دخول للجنسيات ) طريقة المتعدية المنش ة تحدد استراتيجيات أسباب هي التنافسية المزايا وحماية التكاليف

 بذلك. للقيام كفاءة األكثر وكذلك االستراتيجية المضيفة (، الدولة سوق إلى المنش ة

 

                                                 
  .52ص: المرجع السابق، حسام الدين علي فارس، 1
 .52ص: ،نفسهالمرجع  2
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 خالصة:

بعدما أثقلت المديونية الخارجية ) الديون الخارجية ( كاهل الدول المستدينة، ظهر االستثمار األجنبي     

المباشر لينقذها من التبعية االقتصادية للدول التي منحت لها القرض، وأصبحت االستثمارات األجنبية 

وأصبحت سمة من سمات  المباشرة أفضل أداة لتمويل التنمية، فتطورت تلك االستثمارات عبر الزمن،

العولمة، وسبيل لالندماج في االقتصاد العالمي، وظهرت عدة نظريات تفسرها، وهذا ما رأيناه من خالل 

 استخلصنا بعض النتائج يمكننا ذكرها فيما يلي:وقد  ،دراستنا لهذا الفصل

 

رها، وما وصلت التطور التاريخي لظاهرة االستثمارات األجنبية المباشرة، كان من أهم عوامل تطو  -

 إليه حاليا، حيث أصبحت ظاهرة اقتصادية يعتمد عليها الكثير من الدول، خاصة تلك النامية منها.

، تناول الكثير من النظريات االقتصادية دراسة العوامل المؤثرة على االستثمارات األجنبية المباشرة -

بين االقتصاديين على بعض  وقد أظهرت دراسات هذه النظريات وجود عوامل مشتركة أو شبه اتفاق

 المحددات والدوافع الخاصة باالستثمارات األجنبية.

تعبر اتجاهات االستثمارات األجنبية المباشرة عن تفضيل المستثمر للبلد المضيف واألنشطة التي  -

يتوجه إليها، وترتبط هذه االتجاهات بتطور االقتصاد العالمي، وتت ثر بمجمل التغيرات االقتصادية 

 الدولية.
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 تمهيد:

 

إنه من الصعب الوصول إلى الناتج الصافي لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية، سواء من    

الناحية اإليجابية أو السلبية، لصعوبة التعميم أوال، وألن حساب األرباح والخسائر لالستثمارات األجنبية 

كنولوجية وطنية واضحة ومحددة المباشرة يشتمل على عناصر غير متجانسة ثانيا، كما أن غياب سياسة ت

المعالم بالدول النامية تجعل من الصعب إلقاء اللوم على الشركات متعددة الجنسيات والدول النامية، والناتج 

أساسا من الطبيعة الدولية لقرارات هذه الشركات، وخاصة سعيها لتحقيق أقصى ربح دوليا، ومصالح الدول 

لتكنولوجي من جهة، وتوفير مصادر مالية خارجية لإلسراع بمعدالت النامية التي تسعى لتحقيق التمكن ا

التنمية من جهة أخرى، فإذا كان األثر السالب أكبر، فإن بعض اللوم يقع على الدول المضيفة، ذلك أنها لم 

تحقق الظروف المناسبة والموضوعية لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة، ولم تضع محددات وطنية 

نولوجية واضحة تقلل من هذه اآلثار السلبية، لذا ارت ينا في هذا الفصل، تقديم كل من اآلثار وأهداف تك

اإليجابية والسلبية لالستثمارات األجنبية المباشرة، وقبل ذلك بالتطرق إلى حاجة البلدان النامية لهذه 

 االستثمارات، وفق ثالثة مباحث كما يلي:     

 

                     األول: حاجة البلدان النامية لالستثمارات األجنبية المباشرة.المبحث 

                    .المبحث الثاني: اآلثار اإليجابية لالستثمارات األجنبية المباشرة 

                    .المبحث الثالث: اآلثار السلبية لالستثمارات األجنبية المباشرة 
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 النامية لالستثمارات األجنبية المباشرةالمبحث األول: حاجة البلدان 

منذ اتجاه البلدان النامية نحو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، أحست بالحاجة لرؤوس األموال     

الالزمة لتمويل مشروعاتها التنموية، إال أنها واجهت عجزا في مواردها الذاتية عن تدبير رؤوس األموال 

ا تعانيه الدولة من نقص في هذه الموارد لذلك وجدت هذه البلدان نفسها مضطرة الالزمة للتنمية، بسبب م

للجوء إلى رؤوس األموال األجنبية لتوفير ما تحتاج إليه لتحقيق التنمية االقتصادية، وحتى تستطيع هذه الدول 

  ل األجنبية.الحصول على رؤوس األموال األجنبية كان ال بد من توفر مناخ مناسب يساعد على جذب األموا

 المطلب األول: نقص رؤوس األموال الوطنية الالزمة لعملية التنمية في البلدان النامية

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يحاول رجال االقتصاد ت صيل أسباب التخلف االقتصادي والتعرف على     

 السياسات واألساليب التي من ش نها أن ت خذ بيد البلدان النامية وتساعدها على تحقيق تنميتها االقتصادية.

مة لتحقيق التنمية االقتصادية، وهو العنصر وقد أجمع االقتصاديون على أن رأس المال من أهم العوامل الالز 

(، كما أجمعوا على أنه  Kالذي يتماشى مع الموارد الطبيعية والبشرية في عملية اإلنتاج ) عنصر رأس المال 

من أهم الخصائص االقتصادية للبلدان النامية ندرة ونقص رأس المال الذي يتوافر لدى هذه الدول، وعدم 

 .1رات الالزمة لتحريك عملية التنميةكفايته لتمويل االستثما

وعلى الرغم من أن رصيد البلدان النامية من رأس المال يعتبر أقل من المستوى الالزم للتنمية االقتصادية، 

فإن هذا الرصيد المتواضع يساء استخدامه بواسطة عوامل كثيرة منها: االستهالك الترفي، والزيادة المعتبرة 

 اإلنفاق العسكري في معظم الدول النامية. لعدد السكان، كذلك زيادة

 ويرى االقتصاديون أن نقص رؤوس األموال في الدول النامية راجع لعدة أسباب من بينها:

                                                 
1
 Abdelhamid ahmed CHOUKRI, Fiscalité et Développement, la Fiscalité un instrument de développement 

Théorie et réalité les cas l’Egypte, de l’Algérie et de l’Arabie Saoudite, thèse de Doctorat ( université de Nice, 

Nice, 1984 ), p : 9.   
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يعتبر االدخار المشكلة األولى لتكوين رأس المال في البلدان النامية، فهو أساس التكوين  نقص االدخار: -1

الرأسمالي، فكلما زاد حجم االدخار زاد معدل تكوين رأس المال والعكس، ومشكلة االدخار لها وجهين، عرض 

ار، بينما الطلب وطلب رؤوس األموال، حيث يتوقف عرض رؤوس األموال على الرغبة واالستعداد في االدخ

 :1يتوقف على الحافز على االستثمار، وهذا ما يعرف عليه بالحلقة المفرغة للفقر، وذلك بـــ

البلدان النامية تتميز بضعف القدرة على االدخار، وهذا يؤدي إلى  بالنسبة لعرض رؤوس األموال: - أ

نقص رؤوس األموال، وبالتالي إلى ضعف اإلنتاجية، الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى الدخل، 

   مما يؤدي إلى ضعف القدرة على االدخار، وهكذا.

ل النامية، يترتب عنه نقص نالحظ ضعف الدافع لالستثمار في الدو بالنسبة لطلب رؤوس األموال:   - ب

رؤوس األموال الذي يؤدي إلى ضعف اإلنتاجية، ومن ثم انخفاض مستوى الدخل، الذي يؤدي بدوره 

 إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، وهذا ما يؤدي إلى ضعف الحافز على االستثمار، وهكذا.

ال في البلدان النامية هي أن من أهم أسباب نقص رؤوس األمو  هروب رؤوس األموال إلى الخار : -2

يداعها في البنوك األجنبية ظنا  أصحاب األعمال فيها يميلون إلى توجيه جزء كبير من أموالهم إلى الخارج وا 

منهم بوجود الضمان واألمان، أو من أجل الحصول على فوائد مرتفعة، رغم أنه بعد األزمة المالية العالمية، 

كبرى في الدول المتقدمة أصبحت عرضتا لإلفالس، باإلضافة تجميد أثبتت عكس ذلك كون أن البنوك ال

بعض الحسابات البنكية ألفراد مؤسسات ينتمون إلى الدول النامية من طرف بنوك الدول المتقدمة بداعي 

تموين اإلرهاب وغيرها من األسباب الواهية،...، وأيضا عملية االفالس المتتالية لبنوك أوربية نتيجة 

 .   2تقلبات أسعار صرف العمالت، وأسعار األسهم والسنداتالمضاربة و 

                                                 
 .6(، ص:  2002) دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  األثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية،نزيه عبد المقصود محمد مبروك،  1
) دون دار  العالقات االقتصادية الدولية،، نقال عن : محمد حافظ عبد الرهوان، أحمد جامع، 2ص:  مرجع سابق،وك، عبد المقصود محمد مبر  هنزي 2

 .24(، ص:  2999النشر، 
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حيث أثبتت بعض الدراسات إلى أن رؤوس األموال  توجيه االستثمار إلى العمليات غير المنتجة: -3

المتواجدة في البلدان النامية تتوجه إلى عمليات سريعة وذات فوائد كبيرة، بغض النظر عن اإلنتاج، كشراء 

 . 1العقارات واألراضي، أو توجيهها نحو عمليات المضاربة األصول العينية ك

حيث يالحظ أن طبقة األغنياء في البلدان النامية يوجهون جزءا كبير من أموالهم نحو االكتناز  االكتناز: -4

في شكل مجوهرات أو معادن نفيسة، أو احتجاز جزء من هذه األموال ومنعها من التداول، وهي ثقافة شائعة 

 ل النامية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة.في الدو 

ويقصد بذلك محاولة األفراد في البلدان النامية وبصفة خاصة األغنياء منهم تقليد أنماط  الميل للمحاكاة: -5

االستهالك الشائعة في البلدان المتقدمة، والتي يتعرفون عليها عن طريق السفر، أو عن طريق وسائل اإلعالم 

وبمجرد أن ينتقل نمط جديد لالستهالك الراقي إلى البلدان النامية فإنه ي خذ في االنتشار تدريجيا  المختلفة،

حتى ينتشر في النهاية بين جميع أفراد الفئات مرتفعة الدخل، فيقبلون على شراء السلع االستهالكية الحديثة، 

نقص االدخار أو ضعف التكوين مما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على االستهالك، الذي يؤدي بدوره إلى 

 .2الرأسمالي

كذلك من بين أهم المشاكل التي تعيق تكوين رؤوس األموال في  نقص وعدم كفاية منشآت االدخار: -6

البلدان النامية النقص في عدد منشآت االدخار ) بنوك تجارية، بنوك ادخار، صناديق توفير ...(، هذا 

تها على الوجه األكمل وبما يتالءم مع ظروف هذه البلدان، على الرغم باإلضافة إلى عدم كفايتها ألداء رسال

من أهمية هذه المنشآت ليس فقط من حيث تجميع المدخرات، ولكن أيضا فيما يتعلق بتوجيه االستثمارات 

 .    3وفقا الحتياجات التنمية االقتصادية

                                                 
 .22(، ص:  2932) مكتبة عين شمس، القاهرة،  التنمية االقتصادية، دراسة تحليلية،علي لطفي،  1
 .4ص:  ،التنمية االقتصادية، مرجع سابقعلي لطفي،  2
 .22ص:  المرجع نفسه، 3
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يعتبر عدم توفر الموارد العينية من أهم  دة:عدم توفر الموارد العينية الالزمة لتكوين االستثمارات الجدي -3

عقبات تكوين رؤوس األموال في البلدان النامية، كعدم توفر اآلالت والمعدات والمواد األولية والعمل الفني، 

وهو ما يمثل أهمية كبيرة في عملية التنمية، وعدم توفر السلع االستثمارية يرجع إلى عدم وجود قطاع 

 .1وعدم استعمال التكنولوجيات اإلنتاجية بشكل واسع من جهة أخرىصناعي متقدم من جهة، 

 المطلب الثاني: حاجة البلدان النامية لرؤوس األموال األجنبية

من المالحظ في العقدين األخيرين أن البلدان النامية ركزت وبشدة على التعجيل في التنمية االقتصادية من   

ليصل إلى مستوى الدول المتقدمة وب سرع ما يمكن، باإلضافة إلى أنه أجل الزيادة في الدخل الحقيقي للفرد 

من أهم خصائص البلدان النامية نقص وندرة رؤوس األموال الالزمة لتمويل الحد األدنى من االستثمارات 

الالزمة لتحريك عملية التنمية، وبالتالي تولدت الحاجة إلى رؤوس األموال األجنبية لما تتمتع به من وفرت 

رأس المال العيني )كالمعدات واآلالت ( والفني ) كالتكنولوجيا الحديثة ... ( األمر الذي يساعد على تنمية 

قامة قاعدة صناعية تصلح أساسا الرتكاز صرح التنمية عليها في تلك الدول، ثم أن  الموارد اإلنتاجية، وا 

واالجتماعية، وذلك ألن زيادة حجم  االستثمارات األجنبية تساعد على التعجيل في التنمية االقتصادية

االستثمارات ال بد وأن تؤدي إلى زيادة في الناتج الوطني، وبالتالي اإلسراع في التنمية االقتصادية، باإلضافة 

إلى ذلك فإن رؤوس األموال األجنبية من ش نها التخفيف من التضحيات التي يمكن أن تفرض على الشعب 

الداخلي من أجل استيراد اآلالت والمعدات المطلوبة لمشروعات التنمية، كما  في حالة االعتماد على االدخار

أنها تخفف من حدة التضخم التي تصاحب عادة عملية التنمية االقتصادية، نتيجة زيادة القدرة الشرائية 

ي الناشئة عن التشغيل، حيث أن رأس المال األجنبي يساعد على استيراد سلع من الخارج وزيادة العرض ف

 .2السوق المحلي مما يقلل من حجم التضخم

                                                 
(،  2993) دار النهضة العربية، القاهرة،  أصول االقتصاد،، نقال عن: السيد عبد المولى، 9ص:  المرجع السابق، نزيه عبد المقصود محمد مبروك، 1

 .255ص: 
2

 .22ص:  المرجع السابق، نزيه عبد المقصود محمد مبروك،  
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وعندما يتخذ رأس المال األجنبي شكل استثمار مباشر في المشروعات االقتصادية فإنه يجلب معه    

التكنولوجيا الحديثة، والخبرة اإلدارية والمهارة التنظيمية التي يمكن أن تستفيد منها البلدان النامية والتي من 

حقيقية إلى القدرة اإلنتاجية لهذه البلدان، وبالتالي تساهم في التعجيل بعملية التنمية ش نها أن تضيف زيادة 

االقتصادية، ولهذا فإن البلدان النامية تحتاج لرؤوس األموال األجنبية لتحقيق عدة أغراض أهمها غرضين 

 أساسين نذكرهما فيما يلي:

ى من االستثمارات الالزمة لتحريك عملية سد عجز المدخرات المحلية الالزمة لتمويل الحد األدن -1

تعتبر رؤوس األموال المحرك األساسي للمدخرات الوطنية، وبالتالي إتاحة الفرصة لتحقيق معدل التنمية: 

أعلى من تكوين رأس المال، يؤكد ذلك انخفاض مستوى االدخار الوطني في المراحل األولى للتنمية، وكبر 

قيق معدل مناسب للتنمية، ولذلك تشتد حاجة البلدان النامية لرؤوس األموال مقدار االستثمارات المطوية لتح

 :1األجنبية لعدة أسباب أهمها

أنها تحتاج إلى توجيه جزء كبير من االستثمارات لبناء المرافق األساسية فيها، كالطرق والمواصالت  2-2

لذي ال يظهر أثرها والري والصرف والطاقة ...، وهي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة في الوقت ا

 إال في المدى البعيد، وبصفة غير مباشرة.

في أغلب األحيان ترتبط أسالب اإلنتاج الحديثة، باإلنفاق على البحث العلمي التطبيقي ويتم ذلك  2-2

بواسطة المنشآت االقتصادية التي تحتكر نتائج هذا البحث في صورة براءات اختراع أو ملكية 

قل بإنتاجها، فقد بدت الحاجة إلى رؤوس األموال األجنبية، من الدول مسجلة أو آالت أو معدات تست

المتقدمة صناعيا، توصال إلى اإلفادة من التكنولوجيا المرتبطة برأس المال، سواء أكان ذلك في 

 صورة استثمارات أجنبية خالصة، أم في صورة مشروعات مشتركة في رأس المال الوطني واألجنبي.

                                                 
1

 .32، 32ص:   المرجع السابق، نزيه عبد المقصود محمد مبروك، 
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توقف على معدل التقدم التكنولوجي، ومن المعروف أن هذا المعدل يكون بطيئا إنتاجية رأس المال ت 2-3

في البلدان النامية، ولهذا تضعف إنتاجية رأس المال في هذه البلدان عنه في البلدان المتقدمة، ومن 

 ثم تزداد الحاجة إلى الجديد من رأس المال.

نقص المهارات البشرية والخبرة لديها، والتي ضعف إنتاجية رأس المال في البلدان النامية يرجع إلى  2-5

يطلق عليها رأس المال البشري، ومن ثم تضعف القدرة على استيعاب رؤوس األموال، وتحتاج إلى 

منها، لتوجه إلى  40تخصيص نسبة مرتفعة من حجم االستثمارات في خطط التنمية قد تصل إلى 

ت ال يظهر أثرها إلى المدى البعيد، وبطريقة غير مرافق التعليم والتكوين والصحة، وهذه االستثمارا

 مباشرة.

فإنه  سد العجز في ميزان المدفوعات الناجم عن زيادة الواردات عن الصادرات عند بدء عملية التنمية: -2

على فرض وجود مدخرات محلية تكفي لتمويل الحجم الالزم من االستثمارات فإن البلدان النامية تكون في 

حاجة إلى رؤوس األموال األجنبية لسد العجز في ميزان المدفوعات الناجم عن عملية التنمية لعدة أسباب، 

 :1نذكر أهمها

امية ال تصلح لمواجهة الحاجات االستثمارية، إذ تحتاج إن المدخرات المحلية التي تملكها البلدان الن 2-2

عملية التنمية معدات وآالت ومستلزمات إنتاج ال يتم إنتاجها في الغالب داخل البلدان النامية، ومن ثم ال بد 

 من تحويل هذه المدخرات عن طريق التجارة الخارجية الستبدالها بالسلع االستثمارية الالزمة لعملية التراكم.

إن تنفيذ االستثمارات يسبب ارتفاعا كبيرا في الواردات ال يقابله ارتفاع مماثل في الصادرات، ذلك أن  2-2

تحويل هيكل الصادرات يتوقف على هيكل اإلنتاج في الداخل، ولن يتم هذا األخير إال بعد قطع شوط كبير 

الواردات فإنه يبدأ في التغيير بمجرد في عملية التنمية وتنفيذ المشروعات االستثمارية المتعددة، أما هيكل 

البدء في تنفيذ هذه المشروعات االستثمارية حين تزداد الواردات من السلع االستثمارية على حساب الواردات 

                                                 
 .24، 25ص:  المرجع السابق،نزيه عبد المقصود محمد مبروك،  1
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من السلع االستهالكية، ومن ثم فإن التنمية تؤدي إلى العجز في الميزان التجاري، يجب مواجهته عن طريق 

 يمكن االستمرار في عملية التنمية على نحو يكفل نجاحها. رؤوس األموال األجنبية حتى

ولتحقيق الغرضين السابقين، كانت حاجة البلدان النامة إلى رؤوس األموال األجنبية ماسة، لكن ال يجب     

عليها االعتماد على هذه األموال، ألن ذلك يعرضها إلى الخطر، كانحراف بنيان الجهاز االنتاجي وارساء 

صاد ثنائي، وهذا ما خلص إليه " سنجر " من أن رؤوس األموال األجنبية ال تساهم في تنمية دعائم اقت

     اقتصاديات البلدان النامية، بقدر ما تساهم في تزويد البلدان المتقدمة بالمواد األولية. 

 المبحث الثاني: اآلثار اإليجابية لالستثمارات األجنبية المباشرة

ستثمارات األجنبية المباشرة أن فوائد ومنافع هذه االستثمارات للدول النامية إنما تتمثل يرى الفريق المؤيد لال  

فيما يترتب عنها من رفع لمعدالت النمو االقتصادي، وخلق فرص العمل والتخفيف من البطالة، وتحسين 

 ميزان المدفوعات ونقل للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير االستثمارات المحلية. 

 ول: األثر على النمو االقتصادي المطلب األ 

ـــــة بـــــين االســـــتثمار األجنبـــــي المباشـــــر والنمـــــو       إن األســـــاس النظـــــري للدراســـــات التجريبيـــــة الســـــابقة للعالق

االقتصادي يتم اشتقاقه من النمـاذج النيوكالسـيكية للنمـو أو نمـاذج النمـو الـداخلي، ففـي النمـاذج النيوكالسـيكية 

مـــن عـــاملين همـــا التقـــدم التكنولـــوجي و/أو نمـــو القـــوة العاملـــة، وهـــذين العـــاملين للنمـــو ينـــتج النمـــو االقتصـــادي 

يمعالجان كمتغيرات خارجية، ويعني ذلـك أن قـيم كـل مـن العـاملين المـذكورين تتحـدد بقـيم متغيـرات أخـرى خـارج 

القصـير فقـط، هذا النموذج، وطبقاا لهذا النموذج يـؤثر االسـتثمار األجنبـي المباشـر علـى نمـو النـاتج فـي األجـل 

األجنبــي المباشــر  حيــث أنــه فــي األجــل الطويــل، وفــي ظــل افتــراض تنــاقص الغلــة لــرأس المــال، فــإن االســتثمار

سـوف ال يكــون لــه تـ ثير علــى معــدل النمــو االقتصـادي، ويعنــي ذلــك أن االسـتثمار األجنبــي المباشــر ســوف ال 
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. ومــن ثــم فــإن 1قص الغلــة لــرأس المــاليكــون لــه أثــر دائــم علــى معــدل النمــو االقتصــادي فــي ظــل افتــراض تنــا

التقـــدم التكنولـــوجي يعتبــــر القنـــاة األساســـية التــــي مـــن خاللهـــا يــــؤثر االســـتثمار األجنبـــي المباشــــر علـــى النمــــو 

 االقتصادي.

 2أوال: أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي من خالل التفسير الكالسيكي

اهتمــت النمــاذج الكالســيكية بالبحــث عــن العوامــل المســببة للنمــو االقتصــادي، حيــث ركــزت علــى أهميــة      

االستثمار األجنبي المباشر، وتمثلـت المسـاهمة المباشـرة التـي قـدمتها تلـك النمـاذج فـي تحليـل العالقـة بـين نمـو 

ج، وهــــي رأس المــــال، واألرض   النــــاتج كتعبيــــر عــــن النمــــو االقتصــــادي، والنمــــو فــــي مــــدخالت عناصــــر اإلنتــــا

والعمل، والتكنولوجيا المصـاحبة لالسـتثمار األجنبـي المباشـر، وذلـك فـي شـكل نمـاذج قياسـية للنمـو، وعلـى هـذا 

األسـاس، اهتمــت بكيفيـة تخصــيص المـوارد اإلنتاجيــة فـي عمليــة التنميـة االقتصــادية فـي ظــل أسـواق حــرة تتســم 

ثبـــات العائـــد بالنســـبة للحجـــم، وقابليـــة رأس المـــال للتنقـــل بـــين مختلـــف بالمنافســـة الكاملـــة وتـــوافر المعلومـــات، و 

 الدول، وفقا الختالف العائد على رأس المال.

()، و Robert Solow( 1965 -1957تمثلـت أبـرز اإلسـهامات فـي هـذا المجـال فـي جهـود كـل مـن )
Swan 

(1956. ) 

I-   تفسير نموذSwan- Solow  : االسـتمرار فـي اسـتخدام المزيـد مـن العمـل يقـوم هـذا النمـوذج علـى فرضـية

ورأس المـال، طالمـا أن التكـاليف الحديــة أقـل مـن العوائـد الحديــة حتـى يـتم التسـاوي بينهــا، ونظـرا الفتقـار الــدول 

الناميـة لعنصـر رأس المـال مقارنـة بالـدول الصـناعية، فـإن اإلنتاجيــة الحديـة لـرأس المـال تكـون مرتفعـة فـي تلــك 

 من ش نه تشجيع انتقاله من الدول ذات الوفرة إلى الدول النامية في شكل استثمار أجنبي.الدول، األمر الذي 

                                                 
حول إشكالية , مداخلة في الملتقى العلمي الدولي الثاني  MINAأثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي لدول مجدي الشوربجي ,   1

 .249، فندق األوراسي الجزائر ، ص:2005نوفمبر  MINA ،14-15النمو االقتصادي في دول 
 .39/42، ص: مرجع سبق ذكرهقويدري محمد،    2


 Swan :أستاذ بجامعة Paris Dauphine. 
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 The Growthبنــاء نمــوذج قياســـي لقيــاس النمــو، أطلـــق عليــه المــنهج المحاســبي للنمـــو  Solowاســتطاع   

Accounting Approachف إلــى ، مـن خـالل معاملـة االسـتثمار األجنبـي المباشـر باعتبـاره عنصـرا جديـدا أضـي

 دالة اإلنتاج، وبالتالي يمكن أن تكون الدالة على النحو اآلتي: 

                    Y= A (K،L،F،Z). 

 حيث أن:    

Y  .تشير إلى الناتج كتعبير عن النمو االقتصادي : 

K  .تمثل رأس المال المحلي : 

L .تشير إلى عنصر العمل : 

 F المباشر الوارد.: تمثل تدفقات االستثمار األجنبي 

A  .تمثل كفاءة اإلنتاج بفعل التكنولوجيا : 

Z  تمثــل العوامــل األخــرى المــؤثرة فــي النــاتج مثــل: الصــادرات، والــواردات، والمتغيــرات الوهميــة :(Dummy 

variables). 

فــي تحليلــه علــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري مقاســا بنســبة طــالب الجامعــات،  Solowلقــد ركــز         

النمـو فـي  والعملية التكنولوجية، معبرا عنه باإلنفاق على البحوث والتطوير وأهميـة هـذين العنصـرين فـي تحفيـز

، محــدود فــي أن تــ ثير االســتثمار األجنبــي المباشــر علــى النمــو االقتصــادي Solowالــدول الناميــة، كمــا أوضــح 

دون تغيير، رغـم هـذا  األجل القصير، ويقتصر ت ثيره على مستوى الدخل، تاركا معدل النمو في األجل الطويل

ــح  إلــى دور االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي تعظــيم عوائــد اإلنتــاج بفعــل التكنولوجيــا الحديثــة   Solowفقــد لمَّ

 المصاحبة له.

صـيب الفـرد مـن النـاتج الــداخلي الخـام ، تـ ثر طرديـا برصـيد الفــرد اتضـح أن ن  Solowوعنـد اختبـار نمـوذج   

من رأس المال، والعمالة، ونصـيب السـكان الـذين أتمـوا التعلـيم  العـالي، ودرجـة االنفتـاح، كمـا تـم اختبـار تـ ثير 
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دور الحكومـــة ) معبــــرا عنــــه بنصــــيب الفـــرد مــــن االســــتهالك الحكــــومي ( والتشـــوهات الضــــريبية )معبــــرا عنهــــا 

ب العمل، وضرائب رأس المال كنسبة مـن النـاتج الـداخلي الخـام( علـى نصـيب الفـرد مـن النـاتج الـداخلي بضرائ

 الخام ، حيث دلت النتائج على عدم معنوية معلمات المتغيرات سالفة الذكر. 

علـى مجموعــة مـن الـدول مــن بينهـا تــايوان، مـع األخــذ بعـين االعتبــار دور   Solowوقـد تـم تطبيــق نمـوذج    

 :  1قدم التكنولوجي، واالستثمار في رأس المال البشري وقد دلت النتائج على ما يليالت

 معنوية معلمات متغيرات النتائج. -   

تترتــــب علــــى زيــــادة االســــتثمار فــــي رأس المــــال البشــــري حــــدوث تحســــن فــــي البحــــوث والتطــــوير والتقــــدم  -   

 التكنولوجي.

%  29% و32ورأس المــال البشــري زيــادة الــدخل بنســبة بلغـت نســبة مســاهمة كــل مــن رأس المــال المـادي  - 

 على التوالي.

II-   تفســير نمــوذHorrod-Domar
فــي إيجــاد صــيغة موحــدة ومتكاملــة للنمــو  Horrod-Domarلقــد بحــث  :2

وعناصر النمو االقتصادي، وقد بين أهميـة االسـتثمار األجنبـي المباشـر  تعتمد على الجمع بين التحليل الكنزي

 في تحفيز النمو، وكان شرط التوازن عنده على النحو اآلتي:

           G = Y/Y = (S/Y)/ (K/Y) 

 حيث أن:  

    G: .يمثل معدل النمو االقتصادي، وهو التغير في الدخل على الدخل 

    Y: .يمثل الدخل أو الناتج 

    S: .يمثل االدخار 

    K :يمثل رصيد رأس المال. 
                                                 

 .53، ص:نفس المرجع السابققويدري محمد،   1
العربية للترجمة، الطبعة الثانية، )بيروت، لبنان، ، المنظمة نظرية النمولمزيد من التفصيل أنظر: روبرت صولو )جائزة نوبل( )ترجمة ليلى عبود(،   2

 (.2003أكتوبر 
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 G = (S/Y)/ (K/Y) = s/k …………. () 

 حيث أن:

s:تمثل معدل االدخار) وهو عبارة عن حاصل قسمة االدخار بالنسبة لوحدة نقدية واحدة من الدخل، أي : 

 s = S/Y .) 

k تمثل معامل رأس المال ) وهو عبـارة عـن حاصـل قسـمة رصـيد رأس المـال بالنسـبة لوحـدة نقديـة واحـدة مـن :

 ، وفي حالة تساوي معامل رأس المال الحدي مع المتوسط تصبح k= K/Yالدخل، أي: 

k= K/Y = ∆K/∆Y .) 

أي كلمـا  sعدل االدخـار له عالقة طردية مع م G( نجد أن معدل النمو االقتصادي ومنه وحسب العالقة )  

أي كلمــا انخفــض  kزاد معـدل االدخــار أو االســتثمار زاد معــدل النمــو، وعالقــة عكســية مــع معامــل رأس المــال 

 معامل رأس المال زاد معدل النمو عن طريق استخدام تكنولوجيا حديثة وأساليب إنتاجية حديثة.

إلـــى التغيـــر التقنـــي الحيـــادي، والـــذي قصـــد بـــه اكتشـــاف طـــرق إنتـــاج جديـــدة ضـــمن دالـــة  Horrodوأشـــار      

اإلنتـاج، وبالتـالي يمكننــا اعتبـار هـذا الطــرح اعترافـا ضـمنيا ب هميــة االسـتثمار األجنبـي المباشــر، ومـا يصــاحبه 

 من تكنولوجيا راقية تساهم في زيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج.

 نبي المباشر على النمو االقتصادي من خالل التفسير النيوكالسيكيثانيا: أثر االستثمار األج

انتهـى التحليـل النيوكالسـيكي فـي تفسـيره لمسـببات النمـو إلـى أهميـة التقـدم التكنولـوجي المصـاحب لتـدفقات     

البحـث االستثمار األجنبي المباشر. إال أن هذه النماذج لم تتطرق إلى الكيفية التي يؤثر بهـا اإلنفـاق ألغـراض 

 والتطوير على التقدم التكنولوجي.

إن قصــور التحليـــل هـــذا، دفـــع بالعديـــد مـــن االقتصــاديين إلـــى تطـــوير التحليـــل، وتفســـير التقـــدم التكنولـــوجي     

  :Arow(، أي ينشــ  مــن داخــل النظــام نفســه، ومــن بيــنهمExplained Endogenouslyكعامــل ذاتــي المنشــ  )

                                                 
  -  Arow.اقتصادي أمريكي له عدة مؤلفات في التحليل االقتصادي الكلي : 

      - Uzawa أستاذ بجامعة :Grenobleبفرنسا ،. 
      - Lucas أستاذ بجامعة :Paris X . 
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(1962 ،)Uzawa (1965 ،)Lucas (1988و )Rower (1990 الــــــذين أكــــــدوا أن الســــــمة الرئيســــــية لهــــــذه )

النماذج تتمثل في كونها تحـدد قطاعـا للبحـث والتطـوير، يسـتعين بـرأس المـال البشـري، وكـذلك الرصـيد المتـوفر 

مــن المعــارف التكنولوجيــة فــي إنتــاج معــارف جديــدة. ومــن ثــم تشــترك هــذه النمــاذج جميعهــا فــي تركيزهــا علــى 

 .  1مال البشري باعتباره عنصرا حاسما في عملية النمو االقتصاديأهمية رأس ال

وبعــد أن تناولنــا أثــر االســتثمار األجنبــي المباشــر علــى النمــو االقتصــادي فإنــه ينبغــي أن نشــير هنــا إلــى أن   

لالستثمار األجنبي المباشر أثرين على النمو، أحدهما مباشر واألخر غيـر مباشـر، وسـنتعرض لهمـا فـي الفقـرة 

 لتالية:ا

I- يتحقــق األثــر المباشــر الموجــب : 2األثــر المباشــر لالســتثمار األجنبــي المباشــر علــى النمــو االقتصــادي

لالستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في الدول المضيفة إذا أدى هذا االستثمار إلى زيـادة معـدل 

(، ويفتــرض فــي هــذا الشــكل وجــود 1-3بالشــكل رقــم )نمــو االســتثمارات المحليــة. ويمكــن بيــان ذلــك باالســتعانة 

صناعتين داخل الدولة المضيفة: أولهما صناعة السلع الوسيطة، وثانيهما صناعة السلع النهائيـة، كمـا يفتـرض 

أن الشــركات الوطنيــة تعمــل فــي مجــال هــاتين الصــناعتين، فــي حــين أن الشــركات األجنبيــة )الشــركات متعــددة 

 ناعة السلع النهائية فقط.الجنسية( تعمل في مجال ص

قبل دخول الشركات األجنبية مجـال العمـل فـي صـناعة السـلع النهائيـة يتحقـق التـوازن عنـدما يقطـع منحنـى     

( منحنــى عـدد الشـركات الوطنيـة العاملــة FFعـدد الشـركات الوطنيـة العاملـة فــي مجـال صـناعة السـلع النهائيـة )

، ويكــون عــدد الشــركات Bم يتحقــق شــرط التــوازن عنــد النقطــة (، ومــن ثــIIفــي مجــال صــناعة الســلع الوســيطة )

، وعدد الشركات الوطنية العاملـة فـي مجـال صـناعة OI1الوطنية العاملة في مجال صناعة السلع الوسيطة هو 

 .   OF1السلع النهائية هو 

                                                 
،العدد 21، ) مجلة آفاق اقتصادية، المجلد النمو االقتصادي دولة اإلمارات العربية المتحدة حالة تطبيقيةاحتساب محددات شهاب محمد عبد السالم،  1

 . 42، ص:  مرجع سبق ذكرهقويدري محمد،  . نقال عن: 18(، ص:  2000، 83
 (.262-243) ، ص:مرجع سبق ذكرهمجدي الشوربجي،   2
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منافســة فــي فســوف تزيــد ال يــتم دخــول الشــركات األجنبيــة مجــال العمــل فــي صــناعة الســلع النهائيــة، وعنــدما  

 السوق المحلية، األمر الذي يؤدي إلى تقليل عدد الشركات الوطنية العاملة في مجال صناعة السلع النهائية 

)أثر مزاحمة الشركات األجنبية للشركات الوطنية( مع عـدم حـدوث تغيـر فـي عـدد الشـركات العاملـة فـي مجـال 

، وبالتـــالي تصـــبح نقطـــة  F1F1ســـوف ينتقـــل إلـــى األســـفل  FFصـــناعة الســـلع الوســـيطة. ومـــن ثـــم فـــإن منحنـــى 

وهـو   OFO1 يكون عدد الشركات الوطنيـة العاملـة فـي مجـال صـناعة السـلع النهائيـةو  ،B1التوازن الجديدة هي 

أقـــل مـــن عـــدد الشـــركات الوطنيـــة فـــي مجـــال هـــذه الصـــناعة قبـــل دخـــول الشـــركات األجنبيـــة فـــي مجـــال عمـــل 

عــدد الشــركات الوطنيــة العاملــة فــي مجــال صــناعة الســلع الوســيطة عنــد مســتواه الصــناعة المــذكورة، بينمــا ظــل 

 السابق لم يتغير.

 األثر المباشر لالستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي. :(1-3لشكل رقم )ا

 
 .262 ص: ،مرجع سبق ذكره ،مجدي الشوربجي:  المصدر

I3 I1 I2 

F3  
  F1  

       

 F2    

        
   

 

   

FO1  

I 

   F 

 O 

  I  .عدد الشركات الوطنية العاملة في صناعة السلع الوسيطة= 
 F = عدد الشركات الوطنية العاملة في صناعة السلع النهائية.
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وفــي حالــة قيــام الشــركات األجنبيــة بالحصــول علــى احتياجاتهــا مــن الســلع الوســيطة مــن المــوردين الــوطنيين   

)الشــركات الوطنيــة( )أثــر الــروابط الخلفيــة علــى الشــركات الوطنيــة المتحقــق بواســطة الشــركات األجنبيــة(، فــإن 

يتوقـف علـى عمـا إذا كانـت نسـبة  التغير في عدد الشركات الوطنية العاملـة فـي مجـال صـناعة السـلع الوسـيطة

طلــب الشــركات األجنبيــة علــى الســـلع الوســيطة تســاوي أو تقــل عــن نســـبة طلــب الشــركات الوطنيــة علــى هـــذه 

السـلع، فــإذا كانــت نســبة طلــب الشـركات األجنبيــة علــى الســلع الوســيطة مسـاوية لنســبة طلــب الشــركات الوطنيــة 

ة في مجال صناعة السلع المـذكورة لـن يتغيـر. ومـن ثـم فـإن على هذه السلع، فإن عدد الشركات الوطنية العامل

، ويكـــون عـــدد الشـــركات الوطنيـــة B1وتكـــون نقطـــة التـــوازن الجديـــدة  I1I1ســـوف ينتقـــل إلـــى األســـفل  IIمنحنـــى 

 .OI1العاملة في مجال صناعة السلع الوسيطة عند مستواه السابق وهو 

لع الوســيطة أقــل مــن نســبة طلــب الشــركات الوطنيــة أمــا إذا كانــت نســبة طلــب الشــركات األجنبيــة علــى الســ   

على هذه السلع، فـإن عـدد الشـركات الوطنيـة سـواء فـي مجـال إنتـاج السـلع الوسـيطة أو فـي مجـال إنتـاج السـلع 

. وبالتـــالي تكـــون نقطـــة I2I2ســـوف ينتقـــل إلـــى األعلـــى أي إلـــى   IIالنهائيـــة ســـوف يقـــل، ومـــن ثـــم فـــإن منحنـــى 

وهـو  ) OI2عدد الشركات الوطنية العاملة فـي مجـال صـناعة السـلع الوسـيطة هـو ، ويكون B2التوازن الجديدة 

 OF2(، فــي حــين يكــون عــدد الشــركات الوطنيــة العاملــة فــي مجــال صــناعة الســلع النهائيــة هــو OI1أقــل مــن 

 (.OFO1 وهو أقل من  )

ال يوجـــد أثـــر للشـــركات األجنبيـــة علـــى االســـتثمارات فـــي مجـــال إنتـــاج الســـلع  B1الحـــظ أنـــه عنـــد النقطـــة      

ــB2. الحــظ أيضــاا أنــه عنــد النقطــة Bالوســيطة كمــا هــو الحــال عنــد النقطــة   ى، فــإن الشــركات األجنبيــة أدت إل

ر تقليل االستثمارات المحلية، غير أنه إذا قامت الشركات األجنبيـة سـواء بإنتـاج سـلع موجهـة خصيصـاا للتصـدي

أي عـدم وجـود أثـر مزاحمـة مـن جانـب  لن ينتقل ) FFأو بإنتاج سلع تحل محل السلع المستوردة، فإن منحنى 

. حيـث نالحـظ أنـه عنـد هـذه B3(، ولهذا فإن نقطـة التـوازن الجديـدة تكـون  الشركات األجنبية للشركات المحلية

النقطــة أدت الشــركات األجنبيــة إلــى زيــادة االســتثمارات المحليــة ســواء فــي مجــال إنتــاج الســلع الوســيطة أو فــي 



  الفصل الثالث: آثار االستثمارات األجنبية المباشرة على االقتصاديات المضيفة
 

89 

 

مجال إنتاج السلع النهائية من خالل الروابط الخلفية التـي تنشـ  مـن معـامالت الشـركات األجنبيـة مـع الشـركات 

(. ويعنـى ذلـك OF2أو  OFO1أو  OF1أكبـر سـواء مـن  OF3، و OI2أو  OI1أكبر سواء من  OI3الوطنية )

أن األثر الموجب للشركات األجنبية على االستثمارات المحلية يتحقـق فـي حالـة عـدم وجـود مزاحمـة مـن جانـب 

هـــذه الشـــركات للشـــركات الوطنيـــة، وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن األثـــر الموجـــب للشـــركات األجنبيـــة علـــى االســـتثمارات 

ا كانــت العالقــة بــين اســتثمارات هــذه الشــركات واالســتثمارات المحليــة عالقــة تكامليــة ) امثـــر المحليــة يتحقــق إذ

 (.    Crowding-in Effectالتكامل 

ويتضح مما سبق أن األثر الصافي للشركات األجنبية على االستثمارات المحلية يتوقف عما إذا كانـت هـذه    

تنــتج ســلعا خصيصــاا مــن أجــل التصــدير أو تنــتج ســلعا تحــل  الشــركات تنــتج ســلعا للبيــع فــي الســوق المحليــة أو

محــل الســلع المســتوردة أو عمــا إذا كانــت نســبة طلــب هــذه الشــركات علــى الســلع الوســيطة تســاوي نســبة طلــب 

 الشركات الوطنية على هذه السلع أو تقل عنها. 

II-  :يتحقــق األثــر غيــر المباشــر األثــر غيــر المباشــر لالســتثمار األجنبــي المباشــر علــى النمــو االقتصــادي

الموجــب لالســتثمار األجنبــي المباشــر علــى النمــو االقتصــادي فــي الــدول المضــيفة إذا صــاحب هــذا االســتثمار 

آثــار خارجيـــة موجبـــة تــؤدي إلـــى زيـــادة إنتاجيـــة عنصــري العمـــل ورأس المـــال فـــي هــذه الـــدول، وتتحقـــق اآلثـــار 

 :  1لمباشر من خالل أربعة قنوات هيالخارجية الموجبة التي تصاحب االستثمار األجنبي ا

تركز قناة المنافسة على أن دخول الشركات األجنبية إلى الـدول المضـيفة يـؤدي إلـى زيـادة قناة المنافسة:  -1

المنافسة في السوق المحلية لهـذه الـدول، األمـر الـذي يـدفع الشـركات الوطنيـة نحـو اسـتخدام التكنولوجيـا القائمـة 

بواســطة تحــديث قاعــدتها التكنولوجيــة طبقــاا للتكنولوجيــا الحديثــة المطبقــة فــي مجــال إنتــاج ب ســاليب أكثــر كفــاءة 

 الشركات المنافسة لها.

                                                 
 .262/264ص:  المرجع السابق،مجدي الشوربجي،    1
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تنشـــ  قنـــاة التــدريب فـــي حالــة إذا كـــان إدخـــال التكنولوجيــات الجديـــدة إلــى الـــدول المضـــيفة قنــاة التـــدريب:  -2

ث أن تطويـع التكنولوجيـا للظـروف المحليـة يتطلب تحديث رصيد رأس المال البشري المتاح في هذه الـدول، حيـ

للــدول المــذكورة ال يتــ تى إال مــع تواجــد قــوى عاملــة مدربــة ومؤهلــة بالشــكل الــذي يجعلهــا قــادرة علــى اســتيعاب 

واســتخدام هــذه التكنولوجيــا. حيــث أن دخــول الشــركات األجنبيــة إلــى الــدول المضــيفة يــؤدي إلــى تــدريب وت هيــل 

ول مــن خــالل قيــام الشــركات األجنبيــة بخلــق الحــافز لــدى الشــركات الوطنيــة نحــو العمالــة المحليــة فــي هــذه الــد

تـدريب العمالــة الخاصـة بهــا مـن ناحيــة، وانتقـال العمالــة المدربـة والمؤهلــة مـن الشــركات األجنبيـة إلــى الشــركات 

 الوطنية من ناحية أخرى.

ي الــدول المضــيفة ســوف تصــبح أكثــر تقــوم قنــاة التقليــد علــى فكــرة أن الشــركات الوطنيــة فــقنــاة التقليــد:  -3

إنتاجيـة مـن خـالل قيامهـا بتقليـد التكنولوجيـات األكثـر تقـدماا أو الممارسـات اإلداريـة للشركــات األجنبيـة المتاحــة 

 في هذه الدول.

: تركــز قنــاة الــروابط علــى أن االســتثمار األجنبــي المباشــر ســوف يــؤدي إلــى زيــادة إنتاجيــة قنــاة الــروابط -4

ج للشــركات الوطنيـة داخــل الــدول المضـيفة مــن خــالل الـروابط األماميــة والخلفيــة التـي تحــدث بــين عوامـل اإلنتــا

الشركات األجنبية والشركات الوطنية، فبالنسـبة للـروابط األماميـة فتنشـ  مـن خـالل معـامالت الشـركات األجنبيـة 

لوطنيــة، فالشـركات األجنبيـة تقــوم المباشـرة مـع العمــالء، وتـؤدي هـذه الــروابط إلـى زيـادة التقــدم الفنـي للشـركات ا

نتــاج منتجـات جديــدة، ممــا  باإلنفـاق علــى البحـوث والتطــوير بالقـدر الــذي يـؤدي إلــى تطـوير منتجــاتهم القائمـة وا 

يترتـب عليـه حــدوث منافسـة داخــل السـوق المحليــة، وتشـجع هــذه المنافسـة الشــركات الوطنيـة علــى القيـام بزيــادة 

ا يؤدي إلى زيادة التقدم الفنـي لهـذه الشـركات، ويترتـب علـى هـذا فـي النهايـة إنفاقهم على البحوث والتطوير، مم

 حدوث زيادة في إنتاجية عوامل  إنتاج الشركات المذكورة.

أما الروابط الخلفية فتنش  من خالل معامالت الشركات األجنبية مع الشركات الوطنية، وتـؤدي هـذه الـروابط    

إلى نقل التكنولوجيا الجديـدة إلـى الشـركات الوطنيـة مـن خـالل حصـول الشـركات األجنبيـة علـى احتياجاتهـا مـن 
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(، فالعالقـــة القويـــة بـــين الشـــركات  لوطنيـــةالمـــواد الخـــام والســـلع الوســـيطة مـــن المـــوردين الـــوطنيين ) الشـــركات ا

األجنبيــة )المشــتري( والشــركات الوطنيــة )البــائع( مــن الممكــن أن تتطــور لتشــمل قيــام الشــركات األجنبيــة بتقــديم 

المساعدات الفنية وبرامج التدريب إلى الشركات الوطنيـة مـن أجـل تحسـين جـودة منتجاتهـا القائمـة أو المسـاعدة 

 ة، األمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجية هذه الشركات.في إنتاج منتجات جديد

ـــة الموجبـــة       التـــي يـــتم مـــن خاللهـــا نقـــل التكنولوجيـــا بواســـطة االســـتثمار األجنبـــي  -وت خـــذ اآلثـــار الخارجي

ثالثة أشكال هي: البحوث والتطوير، المعرفة الجديدة، وتراكم رأس المال البشري كما هـو مبـين فـي  -المباشر 

، طبقــاا لهــذا الشــكل فــإن أنشــطة البحــوث والتطــوير التــي تصــاحب االســتثمار األجنبــي المباشــر (2-3الشــكل )

تــؤدي إلــى خلــق منافســة داخــل الــدول المضــيفة، ممــا يــؤدي إلــى تشــجيع الشــركات الوطنيــة علــى زيــادة أنشــطة 

علـى هـذا تحسـين البحوث والتطوير الخاصة بهم، األمر الذي يؤدي إلـى زيـادة حجـم المعرفـة الجديـدة، ويترتـب 

نتاج منتجات جديدة من ناحيـة وزيـادة إنتاجيـة عوامـل اإلنتـاج مـن ناحيـة أخـرى، وهـو  جودة المنتجات القائمة وا 

 ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي. 

 االقتصادينبي المباشر على النمو األثر غير المباشر لالستثمار األج  :(2-3شكل رقم )ال

 
 .265 ص: ،مرجع سبق ذكره ،: مجدي الشوربجيالمصدر

 االستثمار األجنبي المباشر

 تراكم رأس المال البشري المعرفة الجديدة البحوث والتطوير

 التقدم الفني

 إنتاجية عوامل اإلنتاج

 النمو االقتصادي

 تحسين منتجات قائمة وإنتاج منتجات جديدة
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 المطلب الثاني: األثر على نقل التكنولوجيا واالستثمار المحلي

لالستثمارات األجنبية المباشرة أثار إيجابية في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف وكذا تفعيل االستثمار 

 االحتكاك والتقليد.المحلي عن طريق 

 أوال: األثر على نقل التكنولوجيا

توجــد فــي األدبيــات االقتصــادية الكثيــر مــن الطــرق لقيــاس أثــر االســتثمار علــى التقنيــة المســتخدمة لكــن هــذه    

الطرق تحتاج إلى بيانـات دقيقـة إال أن هـذه البيانـات يصـعب توفرهـا فـي بعـض البلـدان لـذا يكـون هنـاك مشـكل 

 في الدراسة.

ــتعلم مــن خــالل احتكــاك الشــركات المحليــة بالشــركات    ويظهــر هــذا األثــر بشــرط قــدرة البلــد المضــيف علــى ال

األجنبيــة المــوردة للتكنولوجيــا الجديــدة والعاليــة، خاصــة إذ ســتتبع ذلــك مســاعدة تقنيــة وتكوينــا للعمــال المحليــين. 

حليـة، تــدفع بهـا إلــى إدخـال التكنولوجيــات كمـا أن المنافسـة التــي تمارسـها الشــركات األجنبيـة علــى الشـركات الم

 الحديثة لضمان البقاء واالستمرار.

يطرح التحويل التكنولوجي في الواقع، مشكل التحكم في التكنولوجيا من قبل الدول التي تريد استعمالها،   

بعين  وهذا ما يدفع بالدول النامية إلى ضرورة بناء نظام وطني لإلبداع مترابط ومتكامل ومنسجم ي خذ

االعتبار وفوراتها من عوامل اإلنتاج وحاجات السوق الفعلية اآلنية والمستقبلية، كما أن التحول التكنولوجي 

ليس أكيدا لكون التكنولوجيات المستعملة في الدول المتقدمة ليست بالضرورة مالئمة لظروف وواقع توليفة 

 .1عوامل اإلنتاج في الدول النامية

 ستثمار المحليثانيا: األثر على اال

االسـتثمار عنصــر مـن العناصــر المكونـة للطلــب الفعـال فزيادتــه تــؤدي إلـى زيــادة أكبـر فــي الـدخل الــوطني مــن 

، عـن طريـق أثـر مضـاعف االسـتثمار، وعليـه مـن المتوقـع أن يرتفـع معـدل Y=C+I+G+(X-M)خـالل العالقـة 
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ن  هذا الطرح قد ينطبق هو اآلخر على تدفق االستثمار ا ألجنبي المباشر فـي الـدول المضـيفة، حيـث النمو، وا 

 أن :

I = FDI + LI 

 I هو حجم االستثمار اإلجمالي في االقتصاد محل الدراسة :. 

LI .هو حجم االستثمار المحلي : 

FDI .هو حجم االستثمار األجنبي المباشر : 

ألجنبية، كمـا يمكـن لجـوء ومن المفترض أن يتم تمويل االستثمار األجنبي المباشر بواسطة رؤوس األموال ا   

المستثمرين األجانب إلى تمويل استثماراتهم عن طريق االقتراض من السوق المحلية للدولـة المضـيفة، وبالتـالي 

فـــإن جـــزءا مـــن المـــدخرات المحليـــة يـــتم توجيهـــه إلـــى الشـــركات األجنبيـــة، األمـــر الـــذي قـــد يترتـــب عنـــه تطـــوير 

خراتهم فــي البنــوك التــي تعــود علــيهم بالفوائــد مــن جهــة، واالحتكــاك المســتثمرين المحليــين اســتثماراتهم لزيــادة مــد

بالمســتثمر األجنبــي ألخــذ الخبــرة والتكنولوجيــا الحديثــة منــه، باإلضــافة إلــى تطــوير منتوجاتــه لمنافســة المســتثمر 

 األجنبي األمر الذي يساهم في نوعية المنتجات المحلية. 

 المطلب الثالث: األثر على التشغيل

يعتبر التشغيل أحد األهداف األساسية للسياسات االقتصادية، وينظر إلى االستثمار األجنبي المباشر على   

أنه وسيلة لخلق مناصب العمل، والعالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والعمالة تتسم بالتعقيد، خاصة وأن 

ن االستثمار األجنبي المباشر العالمي ما تحليل هذه العالقة يفتقر إلى األسس النظرية، فلقد تضاعف مخزو 

ثالث مرات، إال أن مناصب العمل التي وفرتها الشركات متعددة الجنسيات لم ترتفع في  1992-1985بين 

 . 1% 12الفترة إال بـ 
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وعلى العموم من المحتمل قيام الشركات األجنبية بدور هام في النهوض بمستويات التوظيف من خالل    

لمباشرة، التي يتيحها انسياب رؤوس األموال األجنبية إلى الدول المضيفة، إضافة إلى ذلك قد فرص العمل ا

تنش  العديد من فرص العمل غير المباشرة، والتي تتحقق نتيجة دعم الروابط الخلفية واألمامية مع الصناعات 

 .1المحلية

والتخفيض من نسب البطالة من خالل  ويمكن أن تساهم االستثمارات األجنبية المباشرة في خلق فرص العمل

 االعتبارات التالية:

أن وجود الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم باالستثمار في الدول المضيفة سوف تؤدي إلى خلق  -2

عالقات تكامل رأسية أمامية وخلفية بين أوجه النشاط االقتصادي المختلفة في الدولة، من خالل 

مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة الالزمة، أو المواد الخام للشركات تشجيع المواطنين على إنشاء 

األجنبية وهذا سوف يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الوطنية الجديدة ومن ثم خلق فرص جديدة 

 للعمل.

أن الشركات االستثمارية األجنبية سوف تقوم بدفع ضرائب على األرباح المحققة، وهذا سوف يؤدي  -2

ئد الدولة، ومع بقاء العوامل األخرى ثابتة فإن زيادة عوائد الدولة سوف يمكنها من إلى زيادة عوا

التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية ) صناعية، تجارية وخدماتية ... ( جديدة ومن ثم سيترتب 

 على هذا خلق فرص جديدة للعمل.

ى األفقي أو الرأسي مع إن توسع الشركات االستثمارية األجنبية في أنشطتها سواء على المستو  -3

 ؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق النائية.شار الجغرافي لهذه األنشطة سوف ياالنت

إن إنشاء المشروعات االستثمارية الموجهة للتصدير، والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة  -5

 سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
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االستثمارية األجنبية ذات األجور والمكافآت المرتفعة مقارنة بالشركات المحلية، إن وجود الشركات  -4

 فإنه من المحتمل أن تتجه العمالة المؤهلة وذات الخبرة إلى تلك الشركات األجنبية. 

 المطلب الرابع: األثر على ميزان المدفوعات والنقد األجنبي

 :1ودراسة ما يليلدراسة وتقييم هذا األثر يستلزم تحديد    

 أوال: التدفقات الداخلة

 يمكن أن يؤثر االستثمار األجنبي على التدفقات الداخلة من خالل:

مقدار مساهمة المستثمر األجنبي في المشروع االستثماري ) هل المشروع مملوك ملكية كاملة  -2

المشروع للمستثمر األجنبي، أم نسبة منه فكلما زادت نسبة مساهمة المستثمر األجنبي في 

 االستثماري كلما زاد حجم التدفق من النقد األجنبي للبلد المضيف.

 الناتج عن الوفرة من الواردات من السلع والخدمات المختلفة. مقدار الوفرة من النقد األجنبي -2

 مقدار التدفق من النقد األجنبي نتيجة التصدير. -3

 القروض التي تحصل عليها الشركات األجنبية من الخارج. -5

ار التدفق الداخل من النقد األجنبي في شكل مساعدات تحصل عليها الشركات األجنبية من مقد -4

 حكومات الشركات األم.

 ثانيا: التدفقات الخارجة

 والتي تتمثل في:

 مقدار التدفقات الخارجة من النقد األجنبي الستيراد مواد خام ومواد أولية أو مستلزمات االنتاج. -2

 والحوافز الخاصة بالعاملين األجانب المحولة للخارج.مقدار األجور والمرتبات  -2

 مقدار األرباح المحولة للخارج بعد بدء مرحلة اإلنتاج والتسويق. -3
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 فروق أسعار تحويل المواد الخام والمواد األولية. -5

 ثالثا: عوامل أخرى تؤثر بصورة أو بأخرى على ميزان المدفوعات

 يمكننا تلخيصها فيما يلي:

نشاء مراكز وأنشطة البحوث والتنمية البشرية مدى مساهمة  -2 الشركات االستثمارية األجنبية في دعم وا 

 والفنية.

 نوع المشروع االستثماري وهل هو يتصف بكثافة رأس المال أو العمالة. -2

 عدد العمال المحليين في المراكز الوظيفية أو التنظيمية المختلفة مقارنتا بالعمالة األجنبية. -3

 دفقات الداخلة والخارجة واتجاهاتها السنوية.معدالت نمو الت -5

درجة فعالية ومدى تواجد المناطق الحرة وشروط ممارسة األنشطة االنتاجية والتسويقية داخلها  -4

 وخارجها.

 .؟درجة التوجه بمشروعات االستثمار، هل هي مشروعات موجهة للتصدير أو لتخفيض الواردات -6

 ائدة.فرق العملة ومعدالت التضخم، وأسعار الف -2

 االقتراض بالعملة األجنبية من البنوك الوطنية أو األجنبية داخل الدولة المضيفة. -3

 القيمة المضافة على مستوى االقتصاد القومي. -9

ومن خالل ما سبق فإن البلدان النامية تفتح أبوابها أمام االستثمارات األجنبية بهدف دعم موازين مدفوعاتها   

أن تكون معظم المشروعات االستثمارية الجديدة موجهة نحو التصدير، أو  وتحسينها، فإن هذا يعني ضرورة

نحو إحالل الواردات بغيرها من المنتجات والسلع المنتجة محليا، فضال عن هذا سيقع على عاتق الدولة 

المضيفة تبني إجراءات وسياسات من ش نها تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة للتوجه نحو تلك 

ت هذا من جهة، وتقليل التدفقات من النقد األجنبي الخارج في شكل تحويالت أرباح أو مرتبات المشروعا

العمال األجانب من جهة أخرى، فتحسين ميزان المدفوعات ببلدان تتميز بضخامة حجم رؤوس األموال 
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ناتج المحلي األجنبية المستثمرة فيها يتطلب نموا سريعا في الصادرات، ليس فقط أسرع من نمو إجمالي ال

نما أيضا أعلى من معدل نمو الواردات، فإذا لم تساهم االستثمارات األجنبية المباشرة وسياسات  فحسب، وا 

التنمية المطبقة في زيادة حجم الصادرات عن حجم الواردات فليس باإلمكان أن يتغلب االقتصاد الوطني على 

 طويل.ظاهرة العجز في ميزان المدفوعات في األجل المتوسط وال

 المطلب الخامس: األثر على زيادة معدل التكوين الرأسمالي

ني من نقص رؤوس األموال الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية، بسبب اإن معظم الدول النامية تع   

وصعوبة االدخار فيها، مما تضطر لتعويض هذا النقص إما باللجوء إلى القروض  انخفاض دخلها الوطني

ما تلج  األجنبية ذات  التكاليف والفوائد الثقيلة، والمضرة على المدى القصير والمتوسط باالقتصاد الوطني، وا 

إلى االستثمارات األجنبية المباشرة والتي ت تي معظمها من جانب الشركات األجنبية التي تستثمر أموالها في 

قدرة هذه الشركات األجنبية قطاعات اقتصادية متطورة يصعب على الشركات الوطنية الدخول فيها، وذلك ل

 .1على تحمل مخاطر في ميادين قد تحمل الدولة المستقبلة تكاليف باهظة

وتظهر أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة في زيادة معدل التكوين الرأسمالي، من الزيادة المستمرة في    

لتي تقوم باالستثمار األجنبي المباشر في تدفق هذه االستثمارات إلى الدول النامية، كما أن الشركات الدولية ا

البلدان النامية تساهم في حل مشكلة قصور التمويل أو عجز الموارد المالية في هذه البلدان عن الوفاء 

 باحتياجات التنمية وذلك إما مباشرة بتوفيرها داخليا أو من أسواق المال أو ب سلوب غير مباشر بطرق ثالثة:

توفير التمويل الالزم عن طريق دعوة شركات دولية أخرى لالشتراك معها في تستطيع هذه الشركات  -2

 بعض المشروعات بالبلدان النامية.

                                                 
أطروحة دكتوراه غير منشورة، ) كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مصر،  المشروعات المشتركة وفقا لقوانين االستثمار، فاضل حمة صالح الزهاوي، 1

 .200(، ص:  2935
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توفر تلك الشركات األموال عن طريق تدفقات المعونات الرسمية من الدول األم، ذلك أن ممارسة  -2

واق يكون عامال تلك الشركات لنشاطها في الدول المضيفة وحرية دخول رؤوس األموال لهذه األس

 مشجعا لتدفقات المعونة األجنبية.

 تستطيع تلك الشركات تعبئة المدخرات المحلية بتقديمها فرص مغرية لالستثمار. -3

إذن فالشركات األجنبية تساهم في زيادة معدل التكوين الرأسمالي من خالل تدفقات االستثمارات األجنبية 

ي األنشطة األساسية أو األنشطة المكملة، ومن ثم ارتفاع المباشرة، ومن خالل جذب المدخرات المحلية ف

 عوائد الملكية وهو ما يدفع بدوره إلى زيادة المدخرات وبالتالي االستثمارات. 

ويمكننا تلخيص أهم إسهامات الشركات متعددة الجنسيات في التنمية الشاملة بالدول النامية في الجدول رقم 

 (3-2   .) 

 إسهامات الشركات متعددة الجنسيات في التنمية الشاملة بالدول النامية بعض(:  1 -3الجدول ) 
أسباب وعوامل تساعد على  المنافع

 تحقيق المنافع
 األثار الثانوية األثار األولية

تدفق رؤوس األموال 
واألثر على ميزان 

 الدفوعات

استغالل الموارد  -
 المحلية.

فتح أسواق جديدة  -
 للتصدير.

 عدم تحويل جزء كبير -
 من األرباح.

عدم تطبيق سياسة  -
متعسفة بالنسبة ألسعار 

 التحويل.
بناء عالقات اقتصادية  -

بين قطاعات النشاط 
 االقتصادي المختلفة.

تحسن متوقع لميزان 
المدفوعات وزيادة في 
المتحصالت من النقد 

 األجنبي.

تحسين القدرة والنمو االقتصادي 
والسياسي نتيجة االستخدام 

لموارد الفعال والمنتج ل
االقتصادية وانخفاض األسعار 
وزيادة الصادرات وتدعيم 
االقتصاد وتنمية أو خلق هوية 
مستقلة للدول المضيفة بين دول 

 العالم.

استيراد عدد أو كمية قليلة من  تنمية الناتج الوطني
المستلزمات والمواد الخام، بصفة 
عامة ال تدخل الشركات األجنبية 

احتمال خروج بعض أو 
عدد قليل من الشركات 

 الوطنية.

تحسين القدرة أو النمو 
االقتصادي والسياسي بالدول 

 المضيفة نتيجة اآلتي:
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في نفس مجاالت النشاط 
قتصادي الذي تمارسه اال

الشركات الوطنية وهذا يضمن 
عدم خروج أي شركة وطنية من 

 السوق.

زيادة حصيلة الدولة  -
من الضرائب على 
األرباح وتنمية الملكية 

طنية وخلق طبقات الو 
جديدة من رجال 

 األعمال.
اختفاء بعض األنواع  -

من المنتجات الوطنية 
 من األسواق.

تحسين القدرة التنافسية  -
واالنتاجية للشركات 
الوطنية عن طريق 
إدخال تحسينات على 
طرق اإلنتاج واإلدارة 
وقيام هذه الشركات 
بتقليد الشركات متعددة 

 الجنسيات.
 اختفاء الشركات التي -

تتعرض لخسارة بصورة 
 مستمرة.

تقديم برامج تنمية  - نقل التكنولوجيا
وتدريب للموارد البشرية 
) حتى في حالة تركيز 
الشركات متعددة 
الجنسيات ألنشطة 
وبرامج التنمية والبحوث 

 في وطنها األم (.
إدخال التكنولوجيا  -

المتقدمة من خالل 
تشجيع الحكومات 

 المضيفة. 

المباشر االستثمار األجنبي 
عن طريق الشركات 

متعددة الجنسيات تساهم 
في قدر ملموس من 

التكنولوجيا أو المعرفة إلى 
الدول المضيفة ) بالمقارنة 
باألساليب األخرى ( هذا 
باإلضافة إلى التحديث 
 والتطوير التكنولوجي.

تنمية المهارات  -
 والمعرفة الحالية.

إدخال أنواع جديدة من  -
المهارات والمعارف في 

تى الميادين ش
 االقتصادية.

اكتساب مهارات  -
ومعارف جديدة لهذه 
الدول من خالل تقليد 
العمالة الوطنية 
لنظيرتها األجنبية في 
كافة المجاالت ) الفنية 

 واإلدارية (.
تدعيم وتنمية الروابط  -

االقتصادية بين 
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قطاعات النشاط 
 االقتصادي المختلفة. 

تقديم منتجات جديدة  -
بمستوى عال من 

ودة وب سعار الج
 منخفضة.

إدخال أنماط جديدة 
 لالستهالك

تنمية وخلق المنتجات  -
 واألسواق الجديدة.

تطوير وتغيير  -
المنتجات وبرامج 
وخطط التسويق 
وسياساته وكسر حدة 

 االحتكار.

الت ثير على أو تغيير 
 أنماط االستهالك.

تحسين الموقف  -
االقتصادي للدول 
النامية كنتيجة إلدخال 

جديدة أو منتجات 
تطوير وتنمية 
استخدامات المنتجات 

 الحالية.
نشر أو إدخال أساليب  -

تسويقية حديثة 
والمساهمة في بناء 
وتنمية معايير أو 
مستويات إنتاجية 
دارية جديدة ) من  وا 
حيث الكم والكيف (، 
رفع إنتاجية العمالة 
الوطنية ورأس المال 
الوطني، تنويع 
تاحة فرص  المنتجات وا 

ددة أمام وبدائل متع
المستهلك لالختيار من 

 بينها.
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 المبحث الثالث: اآلثار السلبية لالستثمارات األجنبية المباشرة

وفي مقابل الفوائد واألثار اإليجابية التي تترتب على سياسة تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة، فإنه    

ي البلدان النامية المضيفة، سنتناولها باختصار هناك أعباء وأثار سلبية تترتب على وجود استثمارات أجنبية ف

 في هذا المبحث.

المطلب األول: مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة وضياع بعض الموارد المالية على الدول 

 النامية

ات يمكن أن تنجم أثار سلبية على اقتصاديات الدول المضيفة لالستثمارات األجنبية المباشرة من خالل مدفوع

 خدمتها، وضياع بعض الموارد المالية لتلك الدول جراء التسهيالت المقدمة لجذب مثل هذه االستثمارات.

 أوال: مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة

ال شك أن مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية المباشرة تشكل عبئا كبيرا على البلدان النامية التي تستضيف 

مارات، بل إن هناك من الحاالت الواضحة التي تدل على أن هذه االستثمارات تجني من وراء هذه االستث

أعمالها في بعض الدول ما يفوق أضعاف ما تستثمره بها، وعموما فإن مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية 

 :1المباشرة تتمثل فيما يلي

يتمثل العبء الرئيسي الذي ينش  على االستثمارات األجنبية المباشرة  األرباح المحولة إلى الخار : -1

في البلدان النامية، فيما تقوم به هذه االستثمارات من تحويل جانب كبير من أرباحها إلى بالدها 

 األصلية. ويمكن أن نستدل على مدى ضخامة هذا العبء إذا ما أخذنا في اعتبارنا الحقائق التالية:

عظم حجم أرصدة رؤوس األموال التي تستثمرها البلدان المتقدمة في البلدان النامية في شكل  2-2

استثمار مباشر، حيث زاد حجم االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى البلدان النامية 

في السنوات األخيرة، بعد أن قام عدد كبير من هذه البلدان بتوفير المناخ المناسب 
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ات األجنبية المباشرة، ومنحها العديد من الضمانات القانونية والحوافز الضريبية لالستثمار 

 وتشجيعها على االنسياب إليها. 

ارتفاع األهمية النسبية لالستثمارات األجنبية المباشرة من إجمالي االستثمارات الموجودة في  2-2

 الدول النامية.

 جنبية المباشرة في البلدان النامية.ارتفاع معدالت األرباح التي تحققها االستثمارات األ 2-3

وال شك أن تحويل األرباح يشكل عامل ضغط على ميزان مدفوعات أي دولة، في الوقت الذي هو عامل 

إيجاب في ميزان مدفوعات الدول المتقدمة التي حولت األموال إليها. كما أن تحويل الجزء األكبر من أرباح 

لدول المتقدمة المصدرة لهذه االستثمارات يعني عملية نقل عكسي للموارد االستثمارات األجنبية المباشرة إلى ا

من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، مما يعني عبئا ال يستهان به على كاهل الدول النامية خاصة إذا ما 

  كانت هذه االستثمارات تمثل النسبة األغلب من إجمالي االستثمارات الموجودة في البلدان النامية.

أي التكنولوجيا المستخدمة في المشروعات االستثمارية والتي تتمثل  مدفوعات خدمة نقل التكنولوجيا: -2

في رسوم وبراءات االختراع والعالمات التجارية والتراخيص ونفقات اإلدارة والخبرات الفنية األجنبية 

اهظة نظير ما تستخدمه األخرى. وعادة ما تقوم االستثمارات األجنبية المباشرة بتحويل مدفوعات ب

في مشروعاتها من تكنولوجيا متطورة، فتقوم بدفع مقابل استخدامها لهذه التكنولوجيا، باإلضافة إلى 

 .1دفع مرتبات مرتفعة للخبراء األجانب المرافقين لهذه المشروعات

 الفائدة على رأس المال المستثمر. -3

 مدفوعات استعادة رأس المال المستثمر. -5

 مرتبات العاملين األجانب في المشروعات االستثمارية إلى بالدهم. تحويالت جزء من -4
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 ثانيا: ضياع بعض الموارد المالية على الدول النامية

إذا كان يترتب على وجود الشركات االستثمارية األجنبية بعض الزيادة في الموارد العامة للدولة المضيفة      

نتيجة لفرض الضرائب والرسوم الجمركية على نشاط هذه الشركات، فإنه ال ينبغي أال ينظر إلى هذه الزيادة 

جنبية المباشرة عادة ما تلج  البلدان النامية في الموارد كمكسب صافي، ألنه في سبيل اجتذاب االستثمارات األ

المضيفة إلى منح هذه االستثمارات العديد من المزايا والتسهيالت واالعفاءات الضريبية للمستثمرين األجانب، 

ويقابل هذه المزايا والتسهيالت واإلعفاءات تكلفة تتمثل في ضياع موارد محتملة أو ابتالع موارد حكومية كان 

لتلك الدولة أن تستخدمها في أغراض التنمية االقتصادية، وقد تضطر البلدان النامية في سبيل  من الممكن

المساواة بين المستثمر األجنبي والمستثمر المحلي إلى منح هذا األخير نفس المزايا واإلعفاءات التي قدمت 

 .1ةلنظيره األجنبي، مما يعني التضحية بالمزيد من اإليرادات الحكومية المحتمل

لذلك يتعين على الدولة قبل منح المشروعات االستثمارية المزايا واالعفاءات الضريبية أن تفحص األثار     

التي يمكن أن تترتب على وجود هذه المشروعات، فهذه األخيرة يمكن أن تكون ذا أثر إيجابي على المستوى 

الي خصوصا اعتبارات ضياع بعض االقتصادي، ولكن يمكن أن يكون األثر سلبيا على المستوى اإلجم

 .  2الموارد المالية على الدولة

 المطلب الثاني: أثر االستثمارات األجنبية المباشرة على زيادة االستهالك وارتفاع معدالت التضخم

بدخول االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول النامية يت ثر أفراد تلك الدول في زيادة استهالكاتهم، 

 إلى زيادة المستوى العام لألسعار وبالتالي زيادة معدالت التضخم. باإلضافة
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 الستثمارات األجنبية المباشرة وزيادة االستهالكا أوال:

إن قيام مشروعات االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية سوف يؤدي إلى تحقيق وفرات     

اقتصادية للمستهلك تتمثل في توافر العديد من السلع االستهالكية وهذا يؤدي إلى جانب نقل أنماط 

مية المستضيفة لالستثمارات االستهالك السائدة في المجتمعات المتقدمة، إلى زيادة االستهالك في البلدان النا

قبال المواطنين على مثل هذه  األجنبية. فالشركات االستثمارية األجنبية غالبا ما تنتج سلعا عالية الجودة، وا 

المنتجات من الممكن أن يولد لديهم أنماط استهالكية تبدد مدخراتهم والمدخرات الوطنية بصفة عامة، 

ن يكف األفراد عن االستهالك المفرط حرصا على توفير الموارد الوطنية والواجب في المراحل المبكرة للتنمية أ

. ولعل ما تقوم به الشركات األجنبية من حمالت إعالنية لتسويق منتجاتها له ت ثير قوي 1للمجاالت اإلنتاجية

قبال المسته لكين على المستهلكين، حيث تقوم بدور فعال في تسويق منتجات االستثمار األجنبي المباشر، وا 

على هذه المنتجات، وفي نفس الوقت فإن ما تنفقه هذه الشركات من أموال على الحمالت اإلعالنية فيه 

كما أن وجود االستثمار األجنبي  تبديد للموارد المحلية التي تكون الدولة في أشد الحاجة إليها لتمويل التنمية.

االستهالك ال تتالءم وخصائص تلك البلدان  المباشر في البلدان النامية يؤدي إلى جلب أنماط جديدة من

ومتطلبات التنمية فيها، ويرجع ذلك إلى ما تقوم به الشركات االستثمارية األجنبية من ممارسات وأنشطة 

تسويقية من ش نها ترويج أفكار جديدة وأنماط جديدة لالستهالك، وزيادة رغبة أفراد المجتمع وخاصة القادرين 

نت اج سلع استهالكية بدل اإلنتاجية، األمر الذي يؤدى إلى ارتفاع الميل الحدي منهم على التغيير وا 

خفاض المكون الرأسمالي أي انخفاض الميل الحدي لالدخار، مما يترتب عليه عجز نلالستهالك وبالتالي ا

ماط كذلك يترتب على وجود االستثمارات األجنبية المباشرة تشويه أن .2في تمويل التنمية في تلك البلدان

اإلنتاج واالستهالك، وبالتالي سوء تخصيص الموارد وسوء توزيع الدخل، فطبيعة السلع والخدمات التي تجذب 

االستثمارات األجنبية المباشرة هي سلع وخدمات من نوع خاص يحقق الربح السريع ألنه يتناسب مع حاجيات 
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ر هذا النوع من اإلنتاج يشوه االنماط وأذواق الفئة ذات الدخل المرتفع من المستهلكين، كذلك فإن انتشا

االستهالكية لعدد جديد من المواطنين حيث يظهر أثر المحاكاة أو التقليد في زيادة االستهالك وتقليل 

االدخار، ويكون هذا األثر قويا، حيث تبدأ الطبقات االجتماعية األغنى في سلوك أنماط استهالكية أعلى، 

ماعية األقل غنى لتقليدها األمر الذي يؤدي إلى زيادة االستهالك، ويقل مما يدفع الطبقات والفئات االجت

 .  1بالتالي االدخار الوطني

 ثانيا: االستثمارات األجنبية المباشرة وارتفاع معدالت التضخم

في واقع األمر فإن تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة على البلدان النامية يتسبب في بعض األحيان في    

 :2اث موجات تضخمية تجتاح اقتصاديات هذه البلدان، ويظهر ذلك على النحو التاليإحد

عندما ت تي االستثمارات االجنبية المباشرة إلنشاء مشروعات معينة في البلدان النامية، فإن تنفيذ هذه  -2

المشروعات عادة ما يتطلب جزءا من اإلنفاق االستثماري عليها عن طريق التمويل المحلي، كالعمل على 

صاالت السلكية والالسلكية توفير البنية األساسية مثل الطرق ووسائل النقل، والمواصالت، وخطوط االت

وغيرها ...، وسوف يترتب على تنفيذ هذه المشروعات زيادة واضحة في القدرة الشرائية في البلدان النامية، 

ذا لم يكن التمويل المحلي للمشروعات نابعا من موارد حقيقية بالداخل،  وبالتالي زيادة الطاقة على اإلنفاق، وا 

ي عن طريق التمويل التضخمي، أي بزيادة حجم االئتمان من الجهاز ولج ت الدولة إلى التمويل المحل

المصرفي، فإنها تعمل بذلك على زيادة كمية النقود المتداولة، وبالتالي زيادة حدة الضغط التضخمي وتميل 

األسعار نحو االرتفاع، وحتى لو تم التمويل المحلي من مصادر حقيقية غير تضخمية، أي عن طريق 

حلية، فإن ارتفاع األسعار ال بد منه في المراحل األولى من بداية المشروع، حيث أن زيادة المدخرات الم

االستثمار تخلق دخوال نقدية، ألنه لكل استثمار طبيعة مزدوجة، فهو من جهة يخلق طاقة إنتاجية معينة، 

ذا لم يزد عر  ض المنتجات من ومن جهة أخرى يولد طلبا فعاال عن طريق الدخول الناشئة عن إنفاقه، وا 
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السلع والخدمات، خاصة الضرورية منها، بنسبة مساوية على األقل لنسبة زيادة الطلب عليها، ف سعارها ال بد 

 أن تتجه نحو االرتفاع.

تزداد حدة الضغط التضخمي إذا كان االنفاق االستثماري موجها إلى إنشاء مشروعات ال تنتج إنتاجا  -2

نما إنتاجا غير مباش ر، فالناتج من هذه المشروعات إنما هو ناتج غير مباشر ال يصلح لالستهالك مباشرا وا 

من جهة، ومن جهة أخرى فإن مشروعات االستثمارات األجنبية المباشرة تحتاج إلى فترة إنشاء معينة 

 يصاحبها اختالل في توازن قوى العرض والطلب األمر الذي يدفع إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار.

استمرار تزايد أعباء خدمة التمويل الخارجي بصفة عامة يؤدي إلى امتصاص نسبة متزايدة من إن  -3

حصيلة النقد األجنبي المتحققة من صادرات السلع والخدمات للدول النامية، األمر الذي يعني أنه كلما 

لدان إلنتاج المزيد من تزايدت حدة هذه األعباء على البلدان النامية كلما أدى ذلك إلى تزايد توجيه هذه الب

السلع والخدمات للتصدير، وفي حالة ما إذا كانت هذه الصادرات من تلك السلع والخدمات التي تستهلك 

 محليا فقد ينخفض عرضها محليا، مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار.  

 لدول الناميةالمطلب الثالث: االستثمارات األجنبية المباشرة وتلوث البيئة والسيطرة على اقتصاديات ا

كما يمكن لالستثمارات األجنبية المباشرة أن تؤثر سلبا على البيئة، من خالل تلوثها وهي مشكلة تشغل     

بال الباحثين سواء على مستوى االقتصاد الوطني أو االقتصاد العالمي، وكذلك يمكن أن تسيطر الشركات 

 الهيمنة.متعددة الجنسيات على اقتصاديات الدول النامية من خالل 

 أوال: االستثمارات األجنبية المباشرة وتلوث البيئة

يمكن أن يكون لالستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية آثار سلبية على بيئة تلك الدول،     

كونها تتركز على األنشطة التي يمكن أن تساهم في تفاقم مشكلة تلوث البيئة من خالل توطنها في بعض 

لنفطية، والتعدينية والغاز الطبيعي األنشطة الصناعية الملوثة للبيئة، مثل الصناعات االستخراجية ا

والبتروكيماوية و وصناعة االسمنت واألسمدة بدال من توطينها في دولها لمعايير بيئية مشددة ال تتوفر في 
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كما أن االستثمارات األجنبية المباشرة عند انتقالها إلى البلدان النامية تصطحب معها أحدث  البلدان النامية.

خدمها في أنشطتها في تلك الدول، وهذه التكنولوجيات من أهم األسباب التي تؤدي إلى التكنولوجيات التي تست

ويؤكد علماء البيئة أن التكنولوجية المستعملة في  التلوث البيئي، كما هو الحال في استخدام الطاقة النووية.

مما حمل حكومات صناعات المشروعات االستثمارية تعتبر أهم عامل لكسر االنسجام في النظام البيئي، 

البلدان الصناعية المتقدمة إلى إلزام المصانع التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة باتخاذ إجراءات تحد من 

التلوث البيئي، ولما كانت هذه اإلجراءات مكلفة للغاية اتجهت تلك الشركات إلى تكثيف نشاطها في البلدان 

وهكذا يترتب على وجود االستثمارات األجنبية المباشرة في  .1النامية، التي ال تفرض عليها مثل تلك القيود

البلدان النامية، وما تجلبه من تكنولوجيا متقدمة معها، مزيد من التلوث البيئي، والذي بدوره يؤدي إلى مزيد 

لى من التكاليف االقتصادية واالجتماعية، حيث تنقل االستثمارات األجنبية المباشرة أنشطتها الملوثة للبيئة إ

البلدان النامية، نظرا للقيود المفروضة عليها في بالدها، ومن تقوم بالت ثير السلبي على البيئة، في ظل غياب 

الرقابة الفعالة على أنشطتها في البلدان النامية، وتعد ظواهر تلوث الهواء والماء وظهور األمراض الناجمة 

ين األثار السلبية لالستثمارات األجنبية المباشرة على عن الصناعات الملوثة للبيئة من أكثر األمثلة التي تب

ونظرا لآلثار السلبية لالستثمارات األجنبية المباشرة، ونظرا لحاجة البلدان النامية لهذه االستثمارات،  .2البيئة

م فإنه يتعين على حكومات هذه البلدان أن تتدخل إللزام الشركات األجانب باتباع المعايير السائدة في دوله

 األصلية في مجال سالمة البيئة، وبهذا األسلوب يمكن تحقيق التنمية مع حماية البيئة. 

 ثانيا: االستثمارات األجنبية المباشرة والسيطرة على اقتصاديات الدول النامية

ها مشروعات االستثمار األجنبي المباشر تملك من القدرات المالية والتنظيمية، وربما السياسة، ما يمكن إن    

خضاعها لشروط بما يتفق ومصالحها كمؤسسات تعمل فقط  من السيطرة على اقتصاديات البلدان النامية وا 

من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح، وهذه السيطرة االقتصادية يمكن أن تتحول إلى سيطرة 
                                                 

 .403ص:  مرجع سابق،نزيه عبد المقصود محمد مبروك،  1
2

(، ص:  3001) دار النفائس، األردن،  االستثمار األجنبي المباشر في الدول االسالمية في ضوء االقتصاد االسالمي،يز عبد هللا عبد، محمد عبد العز 
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تبر أثر الشركات متعددة ويع .1سياسية تؤثر على حرية الدولة في اتخاذ القرارات االقتصادية والسياسية

الجنسيات ) كونها تمثل أهم صور االستثمارات األجنبية المباشرة ( ضارا بالبلدان النامية، ألن هذه الشركات 

تعمل وفق استراتيجية عالمية تخدم الدول الرأسمالية الكبرى، وتستهدف تحقيق مصالحها، ومن ثم فإن هذه 

نشودة في البلدان النامية، وعلى ذلك فإن االستثمارات األجنبية الشركات لن تحدث التغيرات الهيكلية الم

المباشرة تعد أداة لالستعمار الهيكلي الذي يعتبر تطورا لصور االستعمار واالستغالل التي اعتادت عليه 

ن الدول الكبرى المصدرة لالستثمار األجنبي مع الدول النامية، فاستعمار األمس كان سياسيا أو ماديا، أما اآل

، 2أصبح عن طريق إقامة شركات متعددة الجنسيات والتي تقوم باالستغالل وتحويل األرباح للشركة األم

والسيطرة على االقتصاديات النامية، والتبعية االقتصادية، ألن أغلب تلك المشروعات تعد جزءا ال يتجزأ من 

ير تلك التي تحرك مجهودات الدول الهيكل االقتصادي للنظام الرأسمالي العالمي، الذي تحركه أولويات غ

النامية من أجل التنمية، فتكون بذلك النتيجة النهائية هي أال تستطيع اإلدارة الوطنية أن تحقق سيطرتها على 

كذلك فاالستثمارات األجنبية المباشرة من ش نها أن تؤدي إلى استمرار ظاهرة  الموارد الوطنية في هذه البالد.

الوطني، اقتصاد يعتمد على االستثمارات األجنبية المباشرة تعمل ب حدث التكنولوجيات االزدواج في االقتصاد 

والتقنيات اإلنتاجية، وأخرى وطنية تستخدم أساليب إنتاج غير متطورة، مما ينتج عنه زيادة الفجوة بين الفقراء 

عالية، ومستويات أفضل  واألغنياء، ويزداد توسع الدخل، حيث يتمتع العمال في الشركات األجنبية بمرتبات

 للمعيشة، وعكس ذلك بالنسبة لعمال الشركات الوطنية أو المحلية. 

 

 

 

 

                                                 
1
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  خالصة:

سلبية على  خرىوأ، هناك أثار إيجابية رة الحظنا أنمن خالل دراستنا ألثار االستثمارات األجنبية المباش   

   يلي: مافي نذكرها ،البلدان النامية

في دعم االدخار المحلي كمصدر أساسي للتنمية االقتصادية، وذلك بمساهمته األثار اإليجابية تتمثل  -

بتقليص الفجوة بين االستثمار واالدخار المحليين، مما يساهم في زيادة االستخدام للموارد المادية والبشرية 

والدخل الوطني، ويساهم في تصحيح العجز في ميزان المدفوعات وذلك لدخوله في قطاع الصناعات 

تصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، وكذلك يعمل على زيادة صادرات الشركات المحلية من خالل ال

منتجاتها التي تعد منتجا وسيطا للمنتج النهائي للشركات األجنبية، مع توفير المستوى التكنولوجي العالي 

كنولوجيا متطورة تتميز بمستوى الكفاءة وال سيما في القطاع الصناعي، العتماد المستثمرين األجانب على ت

عالي التقنية، فضال عن تقليص مستوى البطالة من خالل رفع مستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة 

 عن طريق التوسع األفقي في مشاريع االستثمار وقد يؤدي االستثمار األجنبي إلى التقليل من حدة التضخم.

ة المباشرة فتتلخص في أن تحويالت األرباح والعائدات المترتبة على أما األثار السلبية لالستثمارات األجنبي -

االستثمار تقلل من االدخارات المحلية اإلجمالية، حيث ينش  عن ذلك تجاوز المدفوعات العكسية لعائدات 

ن االستثمار تدفقات رؤوس األموال الجديدة ال سيما أن هذا االستثمار يتضمن استخداما لموارد مالية محلية م

خالل االقتراض من البنوك المحلية مولدا عجزا في الموارد المالية للبلد، وقد تتوجه هذه االستثمارات نحو 

أنشطة ال تساهم في زيادة الصادرات، فضال على ذلك فإنه من الممكن أن تؤثر االستثمارات األجنبية 

لمضيف من طرف الشركات متعددة المباشرة على االستقرار السياسي للبلد من خالل الهيمنة على البلد ا

ر مرتفعة لتحقيق ربح أكبر مما يؤثر ذلك على االجنسيات وتهديد سيادته، باإلضافة إلى فرض أسع

االدخارات المحلية، وقد يقوم االستثمار األجنبي المباشر باستنزاف الفائض االقتصاد للبلد النامي من خالل 

 لوجيا عالية التكلفة والتي تساهم في تخفيض العمالة.تسريب موارده للخارج، وكذلك استعمال التكنو 
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 تمهيد:
 

ال شـك أن لالســتثمارات األجنبيــة المباشـرة دور مهــم فــي تنميـة اقتصــاديات الــدول، وال أحـد يتجاهــل أهميتهــا    

في دفـع عجلـة التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة للدولـة، وأن لهـا دور فـي زيـادة القـدرات اإلنتاجيـة للدولـة، ورفـع 

ســعت الكثيــر مـن دول العــالم والــدول العربيــة  معـدل نموهــا االقتصــادي، وتحسـين الوضــع االقتصــادي فيهــا، لـذا

 من بينها لتحسين مناخها االستثماري لجذب أكبر قدر ممكن من االستثمارات األجنبية المباشرة.

وأصــبحت بيئــة االســتثمار التــي توفرهــا الــدول الناميــة والــدول العربيــة خاصــة وتمتــاز بهــا عــن غيرهــا، هــي      

ارات، ثم ظهرت التكتالت اإلقليميـة الكبـرى التـي تتوحـد فيهـا قـوى أكثـر مـن المحدد الرئيسي لجذب تلك االستثم

 دولة وتتكامل اقتصاداتها ومواردها الطبيعية والمالية والبشرية في وجه الدول واالقتصاديات الكبرى. 

الل العربيـة فقـد ارتفعـت بشـكل واضـح خـ فـي الـدول أما فيمـا يخـص تـدفقات االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة    

السنوات القليلة الماضية، إال أن تلك التـدفقات ال زالـت متواضـعة إذا مـا قورنـت بالتـدفقات االسـتثمارية المباشـرة 

في األقاليم االقتصادية حول العالم، والسيما دول االتحـاد األوروبـي واآلسـيان والنافتـا فـي أمريكـا الشـمالية، ولـذا 

 األداء العربي في هذا المجال. فإن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة تقييم

 لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

 

          .المبحث األول: االستثمارات األجنبية المباشرة على المستوى العالمي 

          ة.ألجنبية المباشرة في الدول الناميالمبحث الثاني: االستثمارات ا 

           في الدول العربية.المبحث الثالث: االستثمارات األجنبية المباشرة 
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 المبحث األول: تطور االستثمارات األجنبية المباشرة على المستوى العالمي

تزايدت خالل األعوام القليلة الماضية األهمية النسبية لالستثمار األجنبـي المباشـر ك حـد مكونـات التـدفقات     

الرأســـمالية إلـــى الـــدول الناميـــة. وفـــي حـــين تقاربـــت نســـب االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر مـــع التـــدفقات اإلنمائيـــة 

يات القــرن الماضــي إال أن نصــيب االســتثمار الرسـمية األخــرى فــي النصــف الثــاني مــن ثمانينيـات وبدايــة تســعين

 .  1% من إجمالي التدفقات الرأسمالية للدول النامية22األجنبي المباشر وصل حاليا إلى 

ال يمثـل  –رغـم أهميتـه–وفي ذات الوقت فإنه من المهم أن نؤكد في البداية أن االستثمار األجنبـي المباشـر    

، مـع تبـاين نسـبي بـين منـاطق العـالم 2لي الثابـت علـى مسـتوى العـالم% من إجمالي التكوين الرأسما3أكثر من 

 حيث ترتفع قليال في الدول النامية والدول األقل نموا عنها في الدول المتقدمة كمتوسطات عامة.

 المطلب األول: التدفق اإلجمالي لالستثمارات األجنبية المباشرة عبر العالم

والتطــورات الســلبية فــي االقتصــاد العــالمي، فقــد شــهدت تـــدفقات  علــى الــرغم مــن التــوترات وتصــاعد المخــاطر

   .االستثمارات األجنبية المباشرة عبر العالم ارتفاعا، سواء من حيث الصادر أو الوارد

       أوال: التدفقات الداخلة والخارجة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مجموع االقتصاديات

( 2999-2995ختلـف الـدول مـن االسـتثمار األجنبـي المباشـر خـالل الفتـرة )لقد كان التدفق الداخل إلـى م    

أعلــى  2000مليــار دوالر، بينمــا شــهد عــام  443.2مليــار دوالر أمــا الخــارج فكــان  453.2كمتوســط ســنوي 

مليـار دوالر،  2509.6معدالت لتـدفق االسـتثمار األجنبـي المباشـر علـى مسـتوى العـالم حيـث بلـغ هـذا التـدفق 

تراجـع هـذا التـدفق بشـكل حـاد ولـم يتجـاوز  2002التاري  فإن التدفق شهد تراجعا مستمرا، ففـي عـام  ومنذ ذلك

ن كـــان بشـــكل أقـــل حـــدة عـــام  332.2  622.2ليصـــل إلـــى  2002مليـــار دوالر، وواصـــل التـــدفق انخفاضـــه وا 

المسـتوى  % مـن30مليار دوالر، وهو مـا يعـادل  442.2إلى  2003مليار دوالر، ثم انخفض مرة أخرى عام 

مليــــار دوالر  220.3حيــــث بلــــغ  2004و 2005، ليحقــــق معــــدالت نمــــو ايجابيــــة عــــام 2000المحقـــق عــــام 

                                                 
1

   UNCTAD, world investment report 2004, The Shift Toward Services, UN , New York & Geneva 2004, p:4. 
2
   IBID, p:3. 
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( يوضح ذلك، وقبـل الـدخول فـي أيـة تفصـيالت تتعلـق 2-5مليار دوالر على التوالي، والجدول رقم ) 926.3و

ولـة عـرض بعـض التفسـيرات التـي بالمراكز النسبية لمجموعات الدول المتقدمة أو النامية فإنه من المنطقي محا

 طرحت لتفسير هذا التراجع المستمر. 

وأول هـذه األســباب ولــيس بالضــرورة أكثرهــا أهميــة هــو حالــة البورصــات العالميــة والتــي رغــم بعــض التحســن    

 .2000في مؤشراتها إال أنها مازالت بعيدة عن المعدالت المحققة عام 

ـــى عـــدم الثقـــة فـــي احتمـــاالت النمـــو وفـــي ذات الوقـــت فـــإن هـــذا األداء مـــع ظـــ     ـــة أخـــرى أدى إل روف عالمي

 االقتصادي في كثير من دول العالم ومن ثم تراجع االستثمار فيها.

باإلضــافة إلــى مـــا أثيــر فـــي الواليــات المتحـــدة األمريكيــة مـــن تســاؤالت حـــول مــدى التـــزام بعــض الشـــركات     

بمبــاد  الحكومــة، وارتفــاع االعتمــاد علــى القــروض كمصــدر مــن مصــادر التمويــل فضــال عــن مشــاكل الســيولة 

 التي واجهت بعض الشركات متعددة الجنسيات.

ثمار األجنبــي المباشــر النــاجم عــن عمليــات االنــدماج واالســتحواذ مــن ومــن ناحيــة أخــرى فــإن تراجــع االســت    

يفسـر جانبـا أخـر مـن أسـباب التراجـع العـام  2003مليـار دوالر عـام  292إلـى  2002مليار دوالر عام  320

فــــي االســــتثمار األجنبــــي المباشــــر، ودون الــــدخول فــــي تســــبيب دائــــري، فــــإن تراجــــع االســــتثمار فــــي االنــــدماج 

ود في جانب منه إلى التراجع في عمليات الخوصصـة أو انتهاؤهـا فـي بعـض الـدول، ففـي الـدول واالستحواذ يع

مليــار دوالر  33الناميـة علــى سـبيل المثــال تراجــع حجـم االســتثمار األجنبـي المباشــر المــرتبط بالخوصصـة مــن 

يـر فـي بعـض ، وقـد يكمـن جانـب مـن تفسـير هـذا التراجـع لمـا أث2003مليار دوالر عـام  3.4إلى  2993عام 

الــدول الناميــة خاصــة فــي دول أمريكــا الالتينيــة مــن تســاؤالت حــول مزايــا ومنــافع الخوصصــة، وهــو مــا انعكــس 

بـــدوره علـــى التعـــديالت التشـــريعية واإلجرائيـــة المرتبطـــة باالســـتثمار األجنبـــي المباشـــر والتـــي صـــدرت منـــذ عـــام 

تنظيميــة لصــالح تشــجيع االســتثمار صــدور تعــديالت  2004إلــى  2000، وقــد شــهدت الفتــرة منــذ عــام 2000
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األجنبي المباشر، إال أنه مـن المثيـر لالهتمـام أن التعـديالت غيـر المشـجعة لالسـتثمار األجنبـي المباشـر سـواء 

 .20031تعديال عام  25وارتفعت إلى  2000بزيادة الرقابة أو تقليل الحوافز كانت ثالثة فقط عام 

مليـــار دوالر، أي مـــا  452جنبـــي المباشـــر إلـــى الـــدول المتقدمـــة بلـــغ تـــدفق االســـتثمار األ 2004وفـــي ســـنة    

، في حين زاد التدفق في البلدان النامية فبلغ أعلى مستوى له على اإلطـالق 2005% مقارنة بعام  32يعادل 

، وارتفع نصيب البلدان المتقدمة بعض الشيء، من حيـث النسـبة المئويـة إلـى 2004مليار دوالر عام  335.3

%  36مـوع االسـتثمار األجنبــي المباشـر الـوارد علــى نطـاق العـالم، وبلــغ نصـيب البلـدان الناميــة % مـن مج49

، وعلـى الـرغم مـن التـوترات وتصـاعد المخـاطر 2%5ونصيب جنوب شرق أوروبا ورابطـة الـدول المسـتقلة نحـو 

شـرة فـي العـالم ارتفاعـا والتطورات السـلبية فـي االقتصـاد العـالمي فقـد شـهدت تـدفقات االسـتثمارات األجنبيـة المبا

مليــــار دوالر خــــالل ســــنة  2309، مــــن 2022مليــــار دوالر خــــالل ســــنة  2425.522لتبلــــغ   22بنســــبة 

ــــرة )  ،2020 ــــة خــــالل الفت ــــذلك متوســــط مــــا قبــــل األزمــــة الماليــــة العالمي ــــالغ  2002-2004ومتجــــاوزة ب ( الب

إال  مليــار دوالر، 2340.92لتصــل  2022خــالل ســنة  22.5وانخفضــت بنســبة  مليــار دوالر. 2542.23

مليـــار  2924.432أي  2002عـــن الـــذروة التـــي بلغتهـــا خـــالل ســـنة   23أن التـــدفقات ال تـــزال أقـــل بنحـــو 

 دوالر. 

أما فيما يخص التوزيع الجغرافي فشمل هذا االرتفاع جميع المجموعـات ) مجموعـة االقتصـاديات المتقدمـة،    

ــــى  مجموعــــة االقتصــــاديات ــــواردة إل ــــدفقات ال ــــث ارتفعــــت الت ــــة ( حي ــــة، ومجموعــــة االقتصــــاديات المتحول النامي

مليـــار دوالر، وكــذلك مجموعــة االقتصـــاديات  252.36لتبلــغ   22مجموعــة االقتصــاديات المتقدمـــة بنســبة 

ــــ  22الناميـــة بنســـبة  مليـــار دوالر، كمـــا شـــهدت مجموعـــة االقتصـــادات  635.5لبلـــغ مســـتوى قياســـيا قـــدر بــــ

 مليار دوالر. 92.26لتبلغ   24المتحولة نموا بنسبة 

     
                                                 

 .3 ، ص:2006، االستثمار في ظل العولمة " تطوير اإلدارة العربية لجذب االستثمار"المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   1
) النسخة العربية(، مؤتمر الوارد من االقتصاديات النامية واالنتقالية وآثاره على التنميةاالستثمار األجنبي المباشر ، 2006تقرير االستثمار العالمي   2

 .2 ، ص:2006األمم المتحدة للتجارة والتنمية، األمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 
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 الوحدة ) مليار دوالر(                                            (.          2022-2000تدفق االستثمار األجنبي المباشر بحسب المنطقة ) (:1-4الجدول رقم )
 التدفق الخارج من االستثمار األجنبي المباشر التدفق الداخل من االستثمار األجنبي المباشر المنطقة

2000-
2004 

المتوســــط 
 السنوي

2006 2002 2003 2009 2020 2022 2022)*( 2000-
2004 

المتوســــط 
 السنوي

2006 2002 2003 2009 2020 2022 2022)*( 

االقتصاديات 
 المتقدمة.

423.4
2 

932.32 2320.52
4 

2029.64 606.22 623.4
9 

252.3
6 

460.2
23 

632.2
3 

2242.0
3 

2329.43 2430.2
4 

342.29 939.43 2232.
42 

909.3
33 

االقتصاديات 
 النامية.

239.3
2 

522.26 425.32 640.02 429.22 626.6
6 

635.5 202.3
26 

39.34 239.35 326.36 323.22 263.53 500.25 333.2
4 

526.0
32 

االقتصاديات 
 المتحولة

22.33 45.32 90.3 222.05 22.39 23.24
4 

92.26 32.33
2 

3.5 23.22 42.433 60.562 53.35 62.655 23.23
4 

44.59
2 

350.2 العالم
4 

2563.3
4 

2924.45 2290.22 2292.3
2 

2309 2425.
52 

2340.
926 

233.4
2 

2524.2 2293.02
4 

2969.3
5 

2224.2
2 

2542.36
4 

2695.
5 

2390.
946 

172.-UN , New York & Geneva 2012, p:169 Towards a New Generation of Investment Policies,, world investment report 2012UNCTAD,  :Source 

            
)*(

 UNCTAD, world investment report 2013, global value chains: investment and trade for development, UN , New York & Geneva 2013, p:213-216.
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الثــاني علــى التــوالي حــوالي نصــف تــدفقات أمــا مجموعــة االقتصــاديات الناميــة والمتحولــة فقــد اســتقطبتا وللعــام 

، ويرجـع ذلـك إلـى ارتفـاع التـدفقات الـواردة إلـى الـدول 2022االستثمارات األجنبية المباشرة العالمية خالل سـنة 

مليــــار دوالر، مقارنــــة بــــــــ  325.524لتصــــل إلــــى   23الناميـــة فــــي آســــيا ) باســــتثناء غــــرب آســــيا ( بنســــبة 

، كما شهدت دول أمريكا الالتينية ومنطقة بحـر الكـاريبي ارتفاعـا فـي 2020ة مليار دوالر خالل سن 324.32

مليــار دوالر  226.933إلــى  2020مليــار دوالر ســنة  232.502أي مــن  23.6التــدفقات الــواردة بنســبة 

ـــك بنســـبة 2022خـــالل ســـنة  ـــات االنـــدماج والتمل . كمـــا شـــهدت مجموعـــة  32، وذلـــك رغـــم انخفـــاض عملي

، مـــن  20ولـــة هـــي األخـــرى نمـــوا قويـــا فـــي جـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة بنســـبة االقتصــادات المتح

ـــار دوالر ســـنة  23.244 ـــى  2020ملي ـــار دوالر ســـنة  92.263إل  49.55وانخفضـــت بنســـبة ، 2022ملي

ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد صــفقات االنــدماج والتملــك مــع مليــار دوالر،  32.33لتصــل  2022خــالل ســنة 

 قطاع الطاقة.روسيا في 

وبالنسبة للدول المتقدمة فقد نمت تدفقات االستثمارات األجنبيـة المباشـرة الـواردة إليهـا بعـد ثالثـة سـنوات متتاليـة 

مليــار دوالر  252.360إلــى  2020مليــار دوالر ســنة  623.436أي مــن   22.3مــن االنخفــاض، بنســبة 

وحســـب التقســيم الجغرافـــي فقـــد ارتفعـــت  مليـــار دوالر، 460.22لتصــل  2022وانخفضـــت ســـنة ، 2022ســنة 

لـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة بنســـبة 26.24بنســـبة  2022خـــالل ســـنة  التـــدفقات الـــواردة إلـــى أوروبـــا ، وا 

22.3   2020مقارنة بسنة. 
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التدفق الداخل لالستثمارات األجنبية المباشرة اإلجمالي وحسب مجموع االقتصاديات  (:1-4الشكل رقم )

(2995-2022). 

 
 

 (.2 -5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم )  الشكل:

   

( نالحظ أن التدفق الداخل لالستثمارات األجنبية المباشرة على المستوى  2-5من خالل الشكل رقم )      

حيث قدر بــ  2002العالمي أي اإلجمالي تزايد خالل السنوات األولى ليصل إلى أعلى قيمة له خالل سنة 

وعاود االرتفاع لكن ليس بنفس الوتيرة التي  2009مليار دوالر، ثم بدأ في االنخفاض حتى سنة  2924.45

، كذلك 2002ألزمة المالية العالمية التي مست بعض الدول المتقدمة بعد سنة لان يزداد بها وذلك راجع ك

نفس األمر إذا ما قمنا بتحليل تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة حسب مجموع االقتصادات الدول، ففي 

ليصل إلى  2000إليها تزايد خالل سنة اقتصادات الدول المتقدمة فكان تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة 

، ليصل إلى أقل قيمة له سنة 2002، 2002مليار دوالر، ثم بدأ في االنخفاض خالل السنوات  2233.2

مليار دوالر، وعاود االرتفاع مرة أخرى لكن بوتيرة أكبر من سابقتها ليصل إلى أعلى  343.4بلغت  2003
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الر، وانخفض مرة أخرى، وسبب هذا االنخفاض األخير مليار دو  2320.53بلغت  2002قيمة له سنة 

 األزمة االقتصادية التي مست معظم اقتصاديات الدول المتقدمة.

بينما الحظنا في اقتصاديات الدول النامية تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إليها، ارتفع خالل سنة     

وبعدها عاود االرتفاع لكن بقيم أقل خالل ، 2002، 2002، ثم بدأ في االنخفاض خالل السنوات 2000

مليار  640.02وبلغت  2003ليصل إلى أعلى قيمة له خالل سنة  2006و 2004وحتى  2005، 2003

مليار  202.32ويصل أعلى قيمة له بلغت  2022دوالر، وعاد في التذبذب مرة أخرى، ليرتفع خالل سنة 

صالحات وطبقت سياسات تساعد على جذب االستثمارات دوالر، وهذا دليل على أن الدول النامية قامت بإ

األجنبية المباشرة، وكذا اتجاهات بعض الشركات التي كانت تستثمر في الدول التي مستها األزمة المالية 

 ها.العالمية إلى الدول النامية، التي كانت في من ى عن

أما االقتصادات المتحولة فكانت تكاد تكون منعدمة في السنوات األولى، وبدأت في االرتفاع لتصل إلى     

مليار دوالر بعدها عاودت االنخفاض خالل سنتي  222.05بلغت  2003أعلى قيمة لها خالل سنة 

ل سنة ، وانخفضت خالمليار دوالر 92.26لتصل  2022ثم ارتفعت قليال خالل سنة  2020، 2009

 .مليار دوالر 32.33لتصل  2022

اما في ما يخص التدفقات الخارجة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مجموع اقتصادات الدول، ف خذت   

نفس منحى التدفقات الداخلة ألنه كل ما هو داخل لدول من استثمارات يعتبر خارج للدولة المصدرة لتك 

ت الخارجة ت خذ نفس منحى التدفقات الداخلة، إال أنه هناك تغير في االستثمارات، فبطبيعة الحال التدفقا

 القيمة ألن االستثمارات الخارجة موزعة على مجموعة من الدول.

، ثم بدأت في  2000حيث يالحظ بالنسبة للتدفقات الخارجة على المستوى العالمي ارتفعت خالل سنة  

مليار دوالر، ثم ارتفعت لتصل  439.4قدرت بـــ  2002االنخفاض لتصل إلى أقل قيمة لها خالل سنة 

مليار دوالر، ثم  223.2إلى  2004مليار دوالر، وانخفضت خالل سنة  323.2إلى  2005خالل سنة 

مليار دوالر، ثم عاودت االنخفاض  2293.024إلى  2002ارتفعت لتصل إلى أعلى قيمة لها خالل سنة 
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مليار دوالر،  2695.5لتصل إلى  2022قليال سنة  ، وارتفعت 2020، 2009، 2003خالل السنوات 

ما  2022، وعاودت االنخفاض سنة وهذا راجع إلى األزمة المالة التي مست بعض الدول خاصة المتقدمة

 . مليار دوالر 2392يقارب 

مة وأيضا لوحظ تذبذب في التدفقات الخارجة بالنسبة القتصادات الدول، فبالنسبة القتصادات الدول المتقد   

، ثم 2002مليار دوالر خالل سنة  534.2، ثم انخفضت لتصل إلى  2000فكانت مرتفعة خالل سنة 

مليار دوالر، ثم بدأت في  2329.43بلغت  2002عاودت االرتفاع لتصل إلى أعلى قيمة لها خالل سنة 

ر مليا 2232.42لتصل إلى  2022وارتفعت قليال خالل سنة  2020و 2009، 2003االنخفاض خالل 

 . مليار دوالر 909.33لتصل  2022، ثم انخفضت سنة دوالر

التدفق الخارج لالستثمارات األجنبية المباشرة اإلجمالي وحسب مجموع االقتصاديات  (: 2 -4الشكل رقم ) 

( 2000-2022 .) 

 

 

 (.2 -5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم )  الشكل:

بينما اقتصاديات الدول النامية فشهدت هي األخرى تذبذبات في التدفقات الخارجة لالستثمارات األجنبية 

 34.6مليار دوالر، ثم انخفضت لتصل إلى أقل قيمة لها بلغت  253.3قيمة  2000المباشرة، فبلغت سنة 
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ار دوالر، وانخفضت ملي 323.22إلى قيمة  2003، ثم ارتفعت لتصل سنة 2003مليار دوالر خالل سنة 

مليار دوالر، ثم شهت  500.25قدرت بـــ  2020، ثم ارتفعت لتصل إلى أعلى قيمة لها سنة 2009سنة 

وبالنسبة لالقتصادات المتحولة  .22بنسبة  2022وارتفعت سنة  ،2022انخفاضا طفيف خالل سنة 

مليار دوالر، ثم انخفضت  60.56إلى  2003فكانت تكاد تكون منعدمة ثم بدأت في االرتفاع لتصل سنة 

مليار دوالر ثم عاودت االرتفاع لتصل إلى أعلى قيمة لها سنة  53.35لتصل إلى  2009خالل سنة 

فشهدت انخفاضا في قيمة الوارد خاصة  2022مليار دوالر، أما في سنة  23.23قدرت حوالي  2022

مليار دوالر، والعالمي  32.33مليار دوالر، والدول التحويلية  460.223الدول المتقدمة وصل ما قيمته 

 مليار دوالر. 202.33مليار دوالر، أما االقتصاديات النامية فعرف ارتفاع وصل ما قيمته  2340.93

 ثر.، يوضح ذلك أكعاله( أ 2-5والشكل رقم ) 

 ثانيا: التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة عبر العالم

 –مع النمو المتزايد لمساهمة قطاع الخدمات في الناتج الداخلي الخام في مختلـف المجموعـات االقتصـادية    

% مــن النــاتج الــداخلي الخــام فــي  20حيــث تجــاوز نصــيب قطــاع الخــدمات مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين 

هــذا القطــاع مــن االســتثمار  كــان مــن الطبيعــي أن يتزايــد نصــيب -% فــي الــدول الناميــة42الــدول المتقدمــة و

 األجنبي المباشر. 

وال شــك أن الخطــوات التــي اتخــذتها الكثيــر مــن الــدول فــي اتجــاه اقتصــاديات الســوق واالنــدماج فــي األســواق    

العالميــة وتحريــر القطاعــات المختلفــة بمــا فيهــا الخــدمات قــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تزايــد توجــه االســتثمارات 

اع الخدمات خاصة تلك التي ال بد أن تمنـتج وتمقـدم محليـا فـي الدولـة المسـتهلكة، والجـدول األجنبية المباشرة لقط

 ( المبين في األسفل يوضح ذلك:2-5رقم )
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التوزيع القطاعي لمشاريع االستثمارات األجنبية المباشرة عبر العالم خالل الفترة (:  2 -4الجدول رقم ) 
 (2004-2022) 

 الخدمات الصناعة الصناعات األولية السنوات

القيمة بالبليون 

 الدوالر

النسبة 

 المئوية

القيمة 

بالبليون 

 الدوالر

النسبة 

 المئوية

القيمة 

بالبليون 

 الدوالر

النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 السنوي

 (2004-

2002 ) 

 230 3.02 620 52.36 320 40.62 

2003 230 20 930 52 2230 53 

2009 220 23 420 39 630 53 

2020 250 22 620 40 590 39 

2022 200 25 660 56 420 50 
UN ,  Towards a New Generation of Investment Policies,, world investment report 2012Source: UNCTAD, 

New York & Geneva 2004, p:10. 

 

االستثمارات األجنبية من خالل الجدول أعاله نالحظ أن قطاع الخدمات كان دائما ي خذ الحصة األكبر من 

  .ر، وأصبح قطاع الصناعة هو األكثرتغير األم 2020المباشرة، ويليه قطاع الصناعة، بينما ابتداء من سنة 
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 2020التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة عبر العالم خالل سنة  (:3-4الشكل رقم ) 

 

 
 ( 2-5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم )  الشكل:

بينما   39بينما قطاع الخدمات فقد بلغت نسبته  40قطاع الصناعة نسبة  2020حيث بلغ سنة   

 ( يوضح ذلك أكثر.3-5، والشكل رقم ) 22قطاع الصناعات االولية أو االستخراجية فبلغ نسبة 

 2022لالستثمارات األجنبية المباشرة عبر العالم خالل سنة التوزيع القطاعي (: 4-4) رقم الشكل

 
 (. 2-5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم )  الشكل:

ــــد بلغــــت نســــبة قطــــاع الصــــناعة  2022بينمــــا خــــالل ســــنة  قطــــاع  أمــــا، 50، وقطــــاع الخــــدمات 56فق

    أكثر.( يوضح ذلك 5-5، والشكل رقم )25الصناعات األولية فبلغت نسبته 

الصناعات األولية  
(11 )% 

 % ( 50) الصناعة 

 % ( 39) الخدمات  

) الصناعات األولية  
14 ) % 

 % ( 46) الصناعة 

 % ( 40) الخدمات  
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 : اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر بين الدول المتقدمة والدول النامية  نيثاالمطلب ال

-2994 هيكل تدفق االسـتثمار األجنبـي المباشـر خـالل الفتـرة ) أدناه( المبين  3-5 يعرض الجدول رقم )   

المتوســط مــن االســتثمار األجنبــي % فــي  20( حســب أقــاليم العــالم المختلفــة، إذ يالحــظ أن مــا يقــارب  2022

% 43.2المباشــر توجــه للــدول المتقدمــة خــالل الفتــرة، إال أن مــن المالحــظ أن هــذا النصــيب تزايــد تــدريجيا مــن 

إالَّ أنــه أخــذ فــي التراجــع النســبي ليصــل عــام  2000% عــام 30.53ليصــل إلــى  2992-2994خــالل الفتــرة 

 2022، ثم بدأ في االنخفـاض ليصـل سـنة 62.2 ليصل إلى 2006%، ثم ارتفع سنة 49.23إلى  2004

 وذلك راجع إلى الجهود المبذولة من قبل الدول النامية لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة.  59.06إلى 

 (الوحدة )   (2022-2994لمباشرة خالل الفترة )هيكل تدفق االستثمارات األجنبية ا (:3-4الجدول رقم )
المتوسط  

السنوي 
 (2994-

2992 ) 

المتوسط 
السنوي 

 (2993-
2004 ) 

2006 2002 2003 2009 2020 2022 

2022 

اقتصاديات 
 الدول المتقدمة

43.2 63.54 62.2 66.33 46.95 40.62 52.26 59.06 
65,38 

اقتصاديات 
 الدول النامية

33.2 23.4 29.2 29.02 36.3 53.34 52.22 55.9 
30,63 

االقتصاديات 
 التحويلية

3.2 3.04 3.2 5.6 6.26 6.05 4.63 6.05 
3,99 

 (.2 -5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم )  المصدر:

   

والـــذي شـــهد أعلـــى  2000أمـــا بالنســـبة للـــدول الناميـــة فقـــد شـــهد نصـــيبها النســـبي تراجعـــا مســـتمرا حتـــى عـــام   

وعـاود  2002معدالت تدفق لالستثمار األجنبي المباشر، إال أن هذا النصيب النسبي تصاعد مـرة أخـرى عـام 

هتمـــام هـــو التقلـــب % .  إال أن المثيـــر لال36.53ليصـــل إلـــى  2004ثـــم ارتفـــع عـــام  2002االنخفـــاض عـــام 

الكبيــر داخــل مجموعــة الــدول الناميــة فعنــد تحليــل تــدفق االســتثمار لشــمال إفريقيــا علــى ســبيل المثــال نجــد تلــك 

انخفضــت بمقــدار  2002إال أنهــا فــي عــام  2000% عــن عــام 33قــد ارتفعــت بمقــدار  2002التــدفقات لعــام 
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لــى العمــوم فقــد بلغــت نســبة تــدفقات ، وع 2003% عــام  49ثــم ارتفعــت بمقــدار  2002% مقارنــة بعــام 35

ـــة المباشـــرة فـــي المتوســـط الســـنوي ) بلغـــت  2006، وفـــي ســـنة 23.4( 2004-2993االســـتثمارات األجنبي

وفـــي  52.22إلــى  2020ثــم بــدأت فـــي االرتفــاع لتصــل ســنة  2002ســنة  29.02، و29.2النســبة 

. وهـذا مـا قتصادات المتحولـةشيء بالنسبة االونفس ال ،2022سنة  30.63، و55.9بلغت  2022سنة 

 ( أدناه. 4-5نالحظه من خالل الشكل رقم ) 

 (2022-2994توزيع تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة حسب اقتصاديات الدول خالل الفترة ) (: 5 -4الشكل رقم ) 

 
 (.2 -5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم )  الشكل:

 

% 3.3ارتفاعـا فـي التـدفقات الداخلـة إليهـا بمقـدار  2002غـرب أسـيا والتـي شـهدت عـام بالنسبة لمنطقـة أما   

%، ثــم ارتفاعــا عــام 52انخفاضــا فــي هــذه التــدفقات بمقــدار  2002، فــي حــين شــهد عــام 2000مقارنــة بعــام 

%، وذلــك علــى عكــس منطقــة وســط أســيا والتــي شــهدت تزايــداا مســتمراا فــي تــدفق االســتثمار 26بمقــدار  2003

نما بمعدالت متفاوتة خالل الفترة ذاتها. وعموما فإن نسبة تـدفق االسـتثمارات األجنبيـة األ جنبي المباشر إليها وا 

المباشرة في االقتصادات المتحولة أخذت في االرتفاع خالل السنوات األخير، حيث بلغت أعلـى قيمـة لهـا سـنة 

   .6.26حوالي  2003

 

0

100

)%(االقتصاديات المتحولة   

)%(اقتصاديات الدول النامية   

)%(اقتصاديات الدول المتقدمة   
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 نبية المباشرة في الدول النامية: تطور االستثمارات األجالمبحث الثاني

تطورت تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة في الدول النامية في السنوات األخيرة حيث بلغت خالل     

من اإلجمالي العالمي، وبدأت في التزايد حتى  29.2مليار دوالر بنسبة  522.26قيمة  2006سنة 

 من اإلجمالي العالمي. 55.9مليار دوالر بنسبة  635.5قيمة  2022وصلت سنة 

 الدول النامية إلىالواردة الستثمارات األجنبية المباشرة ا: تدفقات المطلب األول

 54ة ارتفاعا ملموسا بنسبة تقارب شهدت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول النامي

 62.33في إفريقيا و  6.23، حيث انقسمت تلك النسبة عن 2022من اإلجمالي العالمي خالل سنة 

، والجدول رقم ( Oceaniaأوسيانيا )  في 0.23في أمريكيا الالتينية والكراييب، و  32.2في آسيا، و

 ( يوضح ذلك.5-5)

مجموع الدول النامية خالل الفترة  إلىالواردة الستثمارات األجنبية المباشرة اتدفقات  (:4-4الجدول رقم )
 (      الوحدة بالمليار الدوالر2006-2022)

 2006 2002 2003 2009 2020 2022 2022)*( 

 40,052 52.642 53.222 42.654 42.352 42.529 36.233 إفريقيا

 506,22 523.242 335.063 324.233 330.360 359.522 290.902 آسيا

أمريكيا 

الالتينية 

 والكراييب

93.224 222.232 209.422 259.502 232.502 226.933 

253,36 

أوسيانيا  

 (Oceania ) 

2.293 2.239 2.293 2.950 2.024 2.602 
2,245 

UN ,  Policies,Towards a New Generation of Investment , world investment report 2012: UNCTAD, Source

New York & Geneva 2004, p:169-172. 

)*( 
 UNCTAD, world investment report 2013, global value chains: investment and trade for development, UN , 

New York & Geneva 2013, p:213-216. 
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إفريقيا تزايد من سنة ألخرى لتصل من خالل الجدول نالحظ أن تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في   

من إجمالي الدول  3.9مليار دوالر أي بنسبة  42.654قدرت بــ  2003إلى أعلى قيمة لها خالل سنة 

، ثم تراجعت 53.9مليار دوالر أي ما نسبته  23.225النامية، تمثلها ب كبر نسبة دول شمال إفريقيا بــ 

، ويرجع االرتفاع إلى السياسات 6.23ر دوالر أي بنسبة مليا 52.642إلى  2022مرة أخرى لتصل سنة 

المتبعة خاصة في دول شمال إفريقيا، من خالل التسهيالت الممنوحة واالصالحات الهيكلية لجذب أكبر قدر 

من االستثمارات األجنبية المباشرة، أما االنخفاض فراجع ألثر األزمة المالية التي مست بعض الدول المتقدمة 

 تبر المصدر األول لتلك االستثمارات إلى الدول النامية.والتي تع

أما منطقة آسيا فقد شهدت هي األخرى تذبذبا في تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إليها، رغم 

 2006مليار دوالر خالل سنة  290.902أنها أخذت حصة األسد من بين الدول النامية، فبلغت ما قيمة 

 330.360لتصل إلى  2003و 2002من إجمالي الدول النامية، ثم ارتفعت خالل سنتي  63.20بنسبة 

، وانخفاض النسبة مع زيادة التدفق دليل على أن التدفق ارتفع في المناطق 43.42مليار دوالر أي بنسبة 

مليار دوالر أي  324.233ليصل إلى  2009، ثم انخفض في سنة 2006األخرى بوتيرة أكبر من سنة 

ليصل إلى أعلى  2022، 2020من إجمالي الدول النامية، ثم عاود االرتفاع خالل سنتي  60.22سبة بن

 من إجمالي مجموعة الدول النامية. 62.33مليار دوالر أي بنسبة  523.242بلغت  2022قيمة له سنة 

األجنبية الواردة إليها، حيث  وبالنسبة لدول أمريكيا الالتينية والكراييب فلوحظ أي تزايد في تدفق االستثمارات  

من إجمالي الدول النامية، ثم تزايدت  22.93مليار دوالر أي بنسبة  93.224قيمة  2006بلغت سنة 

من إجمالي الدول النامية، ثم انخفضت  32.23مليار دوالر، بنسبة  209.422قيمة  2003لتصل سنة 

 .مليار دوالر 253.36قدرت بـــ  2022سنة  ، ثم عاودت االرتفاع لتصل إلى أعلى قيمة لها2009سنة 

فنصيبها من تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة ضئيل جدا، حيث  ( Oceaniaأوسيانيا )  بينما دول   

 2.3( من إجمالي الدول النامية، بقيم لم تتجاوز 2022-2006خالل السنوات ) 0.4أنها لم تتجاوز 

 مليار دوالر. 2.293قدرت بـــ  2003قيمها لها خالل سنة مليار دوالر، حيث بلغت أعلى 
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                (     2022-2006مجموع الدول النامية خالل الفترة ) إلىالواردة الستثمارات األجنبية المباشرة اتدفقات  (:6-4الشكل رقم ) 

 
 (.5-5من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم ) الشكل:

ومنه نقول أن تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة إلى الدول النامية عرفت تذبذبات خالل السنوات 

مليار دوالر، وتركزت هذه  202.32قدرت بـــ  2022(، حيث بلغت أعلى قيمة لها سنة 2006-2022)

التدفقات بقيمة أكبر في منطقة آسيا، وذلك راجع إلى أهم السياسات المتبعة من طرف تلك الدول في جذب 

أكبر قدر من االستثمارات األجنبية المباشرة، وكذلك عزوف بعض الدول المتقدمة والتي ت ثر باألزمة المالية، 

ه عال( أ6-5مية أكثر جذبا لمثل تلك االستثمارات، والشكل رقم )مما جعل بيئة االستثمار في الدول النا

  يوضح ذلك.

التوزيع النسبي للتدفقات الواردة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مجموع الدول النامية  (:5-4الجدول رقم )
 (%(   الوحدة )2022-2006خالل الفترة )

  2006 2002 2003 2009 2020 2022 2022 
 7,12 6,23 6,99 10,14 8,90 8,96 8,61 إفريقيا
 57,88 61,83 62,28 60,71 58,52 60,84 68,10 آسيا

 34,70 31,70 30,39 28,77 32,23 30,00 22,98 أمريكيا الالتينية والكراييب
 0,30 0,20 0,35 0,37 0,34 0,23 0,31 ( Oceaniaأوسيانيا )  

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 اإلجمالي
 (.5-5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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التوزيع النسبي للتدفقات الواردة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مجموع الدول النامية  (:3-4الشكل رقم )

 (2022-2006خالل الفترة )

 
 (4-5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل:    

عموما منطقة آسيا أخذت الحصة األكبر من تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إليها، تلتها دول أمريكيا 

-5(، والجدول رقم ) Oceaniaالالتينية ودول الكراييب، ثم دول إفريقيا، وفي مؤخرة الترتيب دول أوسيانيا ) 

 ه يوضحان ذلك أكثر.عال( أ2-5( والشكل رقم )6

 ثاني: التدفقات الصادرة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول الناميةالمطلب ال

-2006شهدت التدفقات الصادرة لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية تذبذبات خالل الفترة )  

، حيث  23مليار دوالر، ما نسبته  500.255قدرت بـــ  2020لى قيمة لها سنة (، حيث بلغت أع2022

أن تلك االستثمارات الصادرة كانت مقسمة على كل من دول إفريقيا، آسيا، أمريكيا الالتينية والكراييب 

 .( Oceaniaأوسيانيا ) و 

مليار دوالر، ما نسبته  242.5ما قيمته  2006وجاءت في المرتبة األولى دول آسيا حيث بلغت سنة   

63  مليار دوالر، بعدها بدأت في  223.245إلى  2002من إجمالي الدول النامية، ثم ارتفعت سنة

لى لتصل إلى أع 2022و 2020ثم عاود االرتفاع خالل سنتي  2009و 2003االنخفاض خالل سنتي 

من إجمالي الدول النامية، ويرجع هذا  23مليار دوالر، بنسبة  230.523قدرت بــــ  2022قيمة لها سنة 
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التغير في االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من دول آسيا إلى لجوء بعض دول تلك المنطقة إلى 

( عن االستثمارات  المالية العالمية الدول التي ت ثرت باألزمة االستثمار في الخارج بعد عزوف بعض الدول )

 األجنبية المباشرة، باإلضافة إلى الفوائض المالية التي توفرت في بعض دول آسيا كدول الخليج مثال. 

أمريكيا الالتينية وتبعت دول آسيا من حيث تصدير االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول النامية، دول    

، وشهدت تذبذب  33أي بنسبة  2006مليار دوالر خالل سنة  29.62ه والكراييب حيث بلغت ما قيمت

 229.903قدرت بـــ  2020في قيمة تلك االستثمارات خالل الفترة، ووصلت إلى أعلى قيمة لها خالل سنة 

 من إجمالي الدول النامية. 30مليار دوالر، بنسبة قدرت بــتقريب 

مجموع الدول النامية خالل الفترة  منالصادرة الستثمارات األجنبية المباشرة اتدفقات  (:6-4الجدول رقم )
 الوحدة بالمليار الدوالر           (      2006-2022)

 2006 2002 2003 2009 2020 2022 2022)*( 

 25,296 3.422 2.022 3.269 2.396 9.322 3.224 إفريقيا

 303,249 230.523 223.033 220.924 223.226 223.245 242.5 آسيا

أمريكيا الالتينية 

 والكراييب

29.62 29.354 92.023 45.304 229.903 99.643 
203,054 

أوسيانيا  

 (Oceania ) 

0.05 0.052 0.096 0.022 0.226 0.220 
0,43 

مجموع الدول 

 النامية

239.336 326.363 323.222 263.526 500.255 333.245 
526,032 

Source: UNCTAD, world investment report 2012, Towards a New Generation of Investment Policies, UN , 

New York & Geneva 2004, p:169-172. 

)*( 
 UNCTAD, world investment report 2013, global value chains: investment and trade for development, UN , 

New York & Geneva 2013, p:213-216. 
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وجاءت في المرتبة الثالثة دول إفريقيا من حيث التدفقات الصادرة لالستثمارات األجنبية المباشرة من بين  

من إجمالي الدول  3.55أي بنسبة  2006مليار دوالر سنة  3.224الدول النامية، حيث بلغت ما قيمته 

 2009النامية، وشهدت هي األخرى تذبذبات في قيمة تلك االستثمارات حيث وصلت أدنى قيمة لها سنة 

، ويرجع هذا الضعف إلى هشاشة اقتصاديات دول إفريقيا،  2.23مليار دوالر بنسبة  3.269قدرت بــــ 

قبال االستثمارات األجنبية ال تصديرها، حيث أن معظمها مهتمة بتطوير اقتصادها من الداخل وتطمح في است

 عكس دول أسيا كالصين، ودول أمريكا الالتينية والكراييب.

مجموع الدول النامية خالل الفترة  منالصادرة الستثمارات األجنبية المباشرة اتدفقات (: 8-4الشكل رقم )

(2006-2022   ) 

 
 (.6-5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل:

ة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مجموع الدول صادر التوزيع النسبي للتدفقات ال (:3-4الجدول رقم )
 (%الوحدة )                                                     (2022-2006النامية خالل الفترة )

  2006 2002 2003 2009 2020 2022 2022 
 3,36 0,92 2,26 2,23 2,52 2,95 3,55 إفريقيا
 22,32 23,09 63,23 23,46 63,00 22,00 63,26 آسيا

 25,23 24,92 29,92 20,23 29,42 24,05 33,29 أمريكيا الالتينية والكراييب

 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 ( Oceaniaأوسيانيا )  
 (.6-5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
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فهي في المرتبة األخيرة من حيث التدفقات الصادرة (  Oceaniaأوسيانيا )  أما فيما يتعلق بدول    

لالستثمارات األجنبية المباشرة من مجموع الدول النامية، وتعتبر تلك االستثمارات ضئيلة وتكاد تكون منعدمة، 

مليار دوالر، ما  0.226قدرت بـــ  2020مليار دوالر، فكانت أعلى قيمة لها سنة  0.2قيمة ولم تتجاوز 

 من إجمالي الدول النامية.  0.05نسبته 

 التوزيع النسبي للتدفقات الواردة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مجموع الدول النامية (: 2-4الشكل رقم )

                
 (.2-5من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل:

 

-2006إذن التدفقات الصادرة لالستثمارات األجنبية المباشرة في مجموع الدول النامية خالل الفترة )   

ا دول أوسيانيا ( سيطرت عليها دول آسيا، ثم دول أمريكا الالتينية والكراييب، وتلتها دول إفريقيا بعده2022

 (Oceania  ،) 23ما قيمته  2022حيث بلغت على التوالي خالل سنة 26بالنسبة ألسيا، و  بالنسبة

 .( Oceaniaدول أوسيانيا ) بالنسبة ل 0.03بالنسبة إلفريقيا و 0.92، مريكا الالتينية والكراييبأل

، ية والكراييبمريكا الالتينبالنسبة أل 25بالنسبة ألسيا، و 22.3بلغت ما قيمته  2022وبالنسبة لسنة 

3.36 0.03بالنسبة إلفريقيا و بالنسبة ل ( دول أوسيانياOceania ). 

 ( يوضحان ذلك أكثر. 9-5 السابق، والشكل رقم ) ( 2-5 والجدول رقم )
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 : تطور االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربيةلثالثا المبحث 

 سنحاوللقد تطورت االستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربية سواء الواردة منها أو الصادرة وهذا ما  

 .في هذا المبحث التطرق إليه

 ول: االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربيةالمطلب األ   

خالل العشرية األخيرة، ولم تستفيد الدول العربية  ارتفعت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم   

بشكل واسع من هذه التدفقات، نظرا لمحدودية البيئة االستثمارية للدول العربية ولالعتقاد بارتفاع المخاطر 

فيها، وفي نفس الوقت شهدت الدول النفطية الخليجية ارتفاعا في الفوائض النفطية، ونتيجة لعدة عوامل فقد 

 ثمارات العربية البينية في االرتفاع.بدأت االست

 التدفقات الواردة لالستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول العربيةأوال:   

 64.233شهدت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية انخفاضا ملموسا من    

، وبالنظر إلى 32.53، أي بمعدل 2022مليار دوالر سنة  50.222إلى  2020مليار دوالر سنة 

حيث بلغت أعلى قيمة له قدرت بـــ  2003السنوات األخيرة فإن تلك االستثمارات عرفت انخفاضا منذ سنة 

 .2000مليار دوالر، بعدما شهدت انتعاشا منذ سنة  96.245

من اإلجمالي الوارد   2.62وشكلت االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته    

من إجمالي الوارد إلى الدول النامية والذي قدر   4.95مليار دوالر، و 2425.522العالمي والبالغ قيمة 

مليار دوالر، حيث شهدت حصة التدفقات الواردة من االستثمارات األجنبية المباشرة إلى الدول  635.399بــــ 

  0.52معدل  2000خالل السنوات السابقة حيث بلغت خالل سنة  العربية من اإلجمالي العالمي تذبذبا

 2002و 2006، ثم عاودت االنخفاض خالل سنتي  5.35نسبة  2004وبدأت في التزايد لتصل سنة 

  . 6.32بمعدل  2009وقدرت سنة  2009و 2003وارتفعت بعدها خالل سنتي 
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-2000إلى الدول العربية خالل الفترة )الواردة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة  (:8-4الجدول رقم )
 (        الوحدة بالمليون الدوالر2022

 (   www.unctad.orgالموقع اإللكتروني لألونكتاد )المصدر: 

 

 اقتصاد / السنة
متوسط 
2000-
2005 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  2422 2265 2256.5 2493.6 2662.3 2294.5 2032.2 293.2 الجزائر
  780,9  155,9  257,2  793,9 1  756,1 1  914,9 2  048,7 1  408,6 البحرين
  78,0  26,8  99,6  228,9  195,4  108,3  22,2  12,6 جيبوتي
 (482,7)  385,6 6  711,6 6  494,6 9  578,1 11  042,8 10  375,6 5  957,4 مصر
  616,7 1  396,2 1  598,3 1  855,7 1  972,0  383,0  515,3  257,8 العراق
  469,0 1  650,8 1  413,1 2  826,3 2  622,1 2  544,0 3  984,5 1  581,8 األردن
  398,6  318,7  113,6 1 (6,0)  111,5  121,3  233,9 (27,0) الكويت
  200,0 3  279,9 4  803,6 4  333,0 4  376,0 3  131,7 3  321,5 3  819,0 1 لبنان
  0,0  909,0 1  310,0 3  180,0 3  850,0 3  064,0 2  038,0 1  130,6 ليبيا

  45,2  130,5 (3,1)  342,8  139,4  154,6  814,1  135,5 ياموريتان
  519,1 2  573,9 1  951,7 1  487,1 2  804,5 2  449,4 2  654,0 1  384,1 1 المغرب
  213,8  180,0  300,5  51,5  28,3  18,6  46,5  31,5 فلسطين

  788,0  141,7 1  508,5 1  951,9 2  331,6 3  596,9 1  539,7 1  186,7 ناسلطنة عم
 (86,8)  670,3 4  124,7 8  778,6 3  700,0 4  500,0 3  500,0 2  599,0 قطر

  400,0 16  105,0 28  100,0 32  151,0 38  821,1 22  140,0 17  097,0 12  772,1 السعودية
  102,0  112,0  108,0  87,0  141,0  96,0  24,0 (1,0) الصومال
  936,0 1  063,7 2  816,2 1  600,5 2  425,6 2  534,1 3  304,6 2  907,9 السودان 
  059,5 1  850,0 1  514,0 1  467,0 1  242,0 1  659,0  583,0  195,0 سورية
  142,9 1  512,5 1  687,8 1  758,6 2  616,3 1  308,0 3  783,1  661,9 تونس
  679,0 7  500,0 5  002,7 4  723,6 13  186,5 14  806,0 12  899,9 10  006,5 3 ماراتاإل

 (712,8) (93,3)  129,2  554,6 1  917,3  121,0 1 (302,1)  78,5 اليمن
  426,5 38  149,3 63  827,3 73  940,8 93  094,8 79  973,7 68  763,6 46  378,5 12 اإلجمالي العربي

 العالم
837 

483,7  
980 

727,1  
1 463 
351,2  

1 975 
537,0  

1 790 
705,7  

1 197 
823,7  

1 309 
001,3  

1 524 
422,2  

 225 االقتصادات النامية
529,0  

327 
247,8  

427 
163,4  

574 
311,5  

650 
016,8  

519 
225,0  

616 
660,7  

684 
399,3  
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. وبالتعمق أكثر فقد لوحظ أن تدفقات االستثمارات األجنبية 2022و 2020بعدها انخفضت في سنتي و 

كانت تلك  2022المباشرة الواردة إلى الدول العربية كان مختلف األداء بين تلك الدول، فب خذ سنة 

تيب، فقد جاءت في المرتبة األولى المملكة العربية السعودية قدرت قيمة االستثمارات متمركزة حسب التر 

من إجمالي الدول العربية، بعدما كانت   50.22مليار دوالر ما نسبته  26.5االستثمارات الواردة إليها 

53.24   بته مليار دوالر ما نس 2.63، تلتها في المرتبة الثانية دولة اإلمارات المتحدة بقيمة 2020سنة

23.34   3.55من إجمالي الدول العربية، بعدما كانت   وفي المرتبة الثالثة جاءت لبنان 2020سنة ،

، 2020سنة   20.39من إجمالي الدول العربية، بعدما كانت   2.36مليار دوالر بنسبة  3.2بقيمة 

إجمالي الدول العربية،  من  6.32مليار دوالر بنسبة  2.42وجاءت في المرتبة الرابعة الجزائر بقيمة 

مليار  2.429، بعدها جاءت في المرتبة الخامسة المملكة المغربية بـــ 2020سنة   3.52بعدما كانت 

، ثم تلتها السودان وتونس، فيما كانت 2022من إجمالي الدول العربية خالل سنة   6.23دوالر أي نسبة 

ا الثورات التي مست بعض الدول كليبيا، مصر بعض الدول ضعيفة تلك التدفقات لعدة أسباب من بينه

 ( يوضح ذلك. 3-5والجدول رقم ) وسوريا...

 التدفقات الواردة لالستثمارات األجنبية المباشرة كنسبة من الناتج الداخلي الخام إلى الدول العربيةثانيا: 

فيما يتعلق بنصيب الدول العربية حسب التدفقات الواردة كنسبة من الناتج الداخلي الخام، فقد عرفت تلك 

( 2005-2000الدول تذبذب في التدفقات الواردة  إليها كنسبة من الناتج الداخلي الخام، فخالل الفترة )

، تلتها  9.59ي الخام قدرت بـــ احتلت المرتبة األول من حيث نسبة التدفقات الواردة من الناتج الداخل

، أما  4، أما بقية الدول لم تتجاوز نسبة  4.93، بعدها األردن بنسبة  3.22موريتانيا بنسبة 

خالل تلك الفترة، أما الدول النامية في نفس الفترة قدرت النسبة بــــ   2.52بالنسبة للعالم فكانت النسبة 

2.94  فهي األخرى شهدت تذبذبا في نسبة التدفقات الواردة من الناتج  2020-2004، أما خالل الفترة

تانيا قدرت بـــ يخصت دولة مور  2004الداخلي الخام في الدول العربية، حيث بلغت أعلى قيمة سنة 

32.22 2004، وأدنى قيمة أيضا سنة ( 2.69-قدرت بـــ .باليمن )  
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كنسبة من الناتج الداخلي الخام إلى الدول الواردة الستثمارات األجنبية المباشرة اتدفقات  (:2-4الجدول رقم )
 (2022-2000العربية خالل الفترة )

 ( www.unctad.orgإحصائيات متحصل عليها من الموقع اإللكتروني لألونكتاد ) المصدر: 

فقد شهدت هي األخرى تباينا في نسبة التدفقات الواردة من الناتج الداخلي الخام في  2022وفيما يخص سنة 

، تلتها في المرتبة الثانية لبنان بنسبة  9.42الدول العربية، حيث احتلت المرتبة األولى الصومال بنسبة 

2.24  6.22، ثم جيبوتي بنسبة5.33عة بنسبة ، بعدها األردن في المرتبة الراب  ثم العراق بنسبة ،

 االقتصاد / السنة
متوسط 
2000-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 1,38 1,43 1,99 1,51 1,23 1,53 1,05 1,27 الجزائر
 2,92 0,68 1,33 8,10 9,51 18,39 7,79 4,22 البحرين
 6,21 2,35 9,50 23,30 23,04 14,09 3,13 1,96 جيبوتي
 0,21- 2,97 3,57 5,76 8,76 9,32 5,69 1,13 مصر
 4,04 4,96 6,17 7,90 4,51 1,85 2,84 2,23 العراق
 4,83 6,00 9,62 12,45 14,76 22,65 15,76 5,98 األردن
 0,23 0,26 1,05 0,00- 0,10 0,12 0,29 0,07- الكويت
 7,75 10,90 13,91 14,48 13,47 13,96 15,19 9,49 لبنان
 0,00 2,65 5,63 3,91 6,14 3,75 2,28 0,45 ليبيا

 0,99 3,34 0,10- 9,25 4,15 5,08 37,27 8,27 موريتانيا
 2,51 1,72 2,14 2,80 3,73 3,73 2,78 3,20 المغرب
 2,91 2,45 4,44 0,82 0,55 0,40 1,00 0,78 فلسطين

 1,10 1,97 3,22 4,87 7,95 4,34 4,98 0,86 سلطنة عمان
 0,05- 3,67 8,31 3,28 5,90 5,75 5,61 2,55 قطر

 2,95 6,47 8,61 8,01 5,93 4,81 3,83 0,35 السعودية
 9,52 10,46 5,37 3,35 5,68 4,02 1,04 0,05- الصومال
)قبل السودان 

 2,44 2,60 2,76 4,01 4,24 7,81 6,55 4,51 االنفصال(

 1,83 3,09 2,80 2,79 3,09 2,02 2,05 0,90 سورية
 2,47 3,42 3,88 6,16 4,15 9,62 2,43 2,71 تونس
 2,13 1,85 1,48 4,36 5,50 5,77 6,03 2,19 االمارات
 1,90- 0,27- 0,47 5,42 3,87 5,36 1,69- 0,67 اليمن
 2,19 2,08 2,07 2,92 3,54 2,95 2,14 2,42 العالم

 2,87 3,00 3,00 3,70 3,81 3,38 3,02 2,95 االقتصادات النامية
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5.05 ( 2.9-، بينما المرتبة األخيرة فكانت من نصيب اليمن وقدرت النسبة بـــــ   فبالنسبة لهذا )

وعاودت االنخفاض لتصبح سالبة  2006ثم ارتفعت خالل سنة  2004األخير فكانت النسبة سالبة سنة 

-2000الم فقد شهدت النسبة استقرارا خالل الفترة أما فيما يخص دول الع .2022و 2020خالل سنتي 

دت (، وبالنسبة للدول النامية هي األخرى شه 3.45و 2.02حيث أنها كانت في حدود )  2022

(  9-5الجدول رقم ) ، و 2022خالل سنة   2.32أنها كانت في حدود  استقرارا خالل تلك الفترة حيث

 يمكن أن يوضح ذلك أكثر.

 الواردة كنسبة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت للدول العربية التدفقاتثالثا: 

فيما يتعلق بتصنيف الدول العربية بحسب التدفقات الواردة كنسبة من تكوين رأس المال الثابت من    

في كل الدول العربية حيث كانت أقل   2020-2004المالحظ أن النسبة تشهد تراجعا كبيرا خالل الفترة 

(، وأعلى قيمة كانت من نصيب جيبوتي   3.35-قدرت بــــ )  2004قيمة من نصيب اليمن خالل سنة 

فإن دولة الصومال  2020وحسب سنة  .2020-2004خالل الفترة   233.05قدرت بــــــ  2003سنة 

 42.46من إجمال تكوين رأس المال الثابت،  بنسبة جاءت في المرتبة األولى في التدفقات الواردة كنسبة 

 36.6، تلتها لبنان بنسبة  30.22، بعدها المملكة العربية السعودية بنسبة  ثم ليبيا بنسبة ،

23.25 25.2، وفي المرتبة الخامسة جاءت المملكة األردنية الهاشمية بنسبة  وفي المرتبة السادسة ،

، وجاءت اليمن في مؤخرة  20بقية الدول العربية لم تتجاوز نسبة الـــ  ، بعدها 20.39العراق بنسبة 

أما في حالة مقارنة نسب التدفقات الواردة من إجمالي تكوين  (.  2.42-الترتيب بنسبة سالبة قدرت بــــ ) 

فنالحظ أنه هناك تراجع في تلك النسب في معظم الدول  2020و 2004رأس المال الثابت بين سنتي 

عربية، وال سيما موريتانيا حيث هبطت فيه النسبة إلى أكثر من النصف، بينما لبنان والبحرين فهبطت أكثر ال

(،  0.32-، وبالنسبة للجزائر فكانت تقريبا ثابتة حيث أنها انخفضت بنسبة قليلة قاربت ) 30من 

ت نسبة االنخفاض بين (، بينما كل من المغرب، جيبوتي، قطر فتراوح 0.63-والكويت أيضا قاربت ) 

 (-5.45  (و )-2.02).  
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 (2020-2004في الدول العربية خالل الفترة )كنسبة من تراكم رأس المال الثابت الواردة الستثمارات األجنبية المباشرة اتدفقات (: 10-4الجدول رقم )
الترتيب حسب 

 2020و 2004الفرق بين  2010 2009 2008 2007 2006 2005 البلد / السنة 2020سنة 
  47,45   52,56   26,86   16,68   28,92   19,82   5,11 الصومال            1
  32,22-   36,60   41,40   48,88   50,29   60,82   68,83 لبنان            2
  7,55   30,72   35,10   41,11   28,95   27,54   23,17 السعودية            3
  2,12   28,74   60,47   42,79   66,41   39,19   26,62 ليبيا            4
  27,27-   24,20   37,34   45,12   55,76   92,48   51,47 األردن            5
  5,52   20,39   24,01   44,15   56,26   9,16   14,87 العراق            6
  17,65-   15,95   18,88   25,85   42,91   49,81   33,60 مصر            7
  6,79   15,71   15,61   16,72   15,12   9,25   8,92 سورية            8
  17,67-   14,06   14,67   21,83   20,77   37,72   31,73 السودان )قبل االنفصال(            9

  2,50   13,82   15,93   26,03   18,02   42,61   11,31 تونس            10
  5,32-   13,61   53,69   138,04   125,70   79,16   18,94 جيبوتي            11
  52,31-   10,91   0,35-   36,33   15,07   18,58   63,21 موريتانيا            12
  7,07-   10,47   20,60   8,55   15,77   18,01   17,54 قطر            13
  5,68   9,38   23,75   4,43   1,84   1,33   3,70 فلسطين            14
  25,07-   7,76   6,64   20,57   23,92   33,16   32,84 العربية ماراتاإل            15
  14,63-   6,89   9,58   16,51   26,00   17,92   21,52 سلطنة عمان            16
  4,54-   5,55   6,96   8,47   11,93   13,26   10,09 المغرب            17
  0,32-   4,37   5,23   5,46   4,71   6,63   4,68 الجزائر            18
  31,45-   2,35   5,01   24,74   36,04   71,18   33,80 البحرين            19
  0,63-   1,35   5,86   0,02-   0,55   0,75   1,98 الكويت            20
  7,33   1,51-   2,23   27,72   18,97   30,10   8,84- اليمن            21

  0,42-   9,47   9,47   12,87   15,65   13,28   9,89 العالم  
  1,69-   10,08   10,10   13,21   14,13   12,90   11,77 االقتصادات النامية     

 .( www.unctad.orgمن إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات متحصل عليها من الموقع اإللكتروني لألونكتاد ) المصدر: 
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لكن  (. 22.22-( و) 25.63-بينما سلطنة عمان، مصر، السودان، اإلمارات واألردن فكانت بين )

، 54هناك بعض الدول عرفت تلك النسبة ارتفاعا، نذكر على سبيل المثال الصومال قاربت النسبة 

، بينما تونس وليبيا فلم تتجاوز 2.4و 4.4اليمن، سوريا، فلسطين والعراق كانت النسبة بين والسعودية، 

2.4 وعموما فإن تلك النسبة عرفت انخفاضا لمعظم الدول العربية، وكذلك لمعظم دول العالم والدول ،

 النامية.

االستثمارات األجنبية المباشرة  والنسب المحسوبة تدل على أن الدول العربية تعتمد في اقتصاداتها على     

ك حد األدوات الهامة لتمويل االستثمار المحلي أو لردم فجوة التمويل الناجمة عن عدم كفاية المدخرات 

 ه يوضح ذلك أكثر.عال( أ20 -5المحلية لتمويل استثمارها الوطني. والجدول رقم )

 الدول العربيةثاني: االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من المطلب ال

ا، وهذا ما سنتناوله وبالنسبة لالستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد شهدت ارتفاعا الفت

 .مطلبفي هذا ال

 من الدول العربيةالصادرة الستثمارات األجنبية المباشرة اتدفقات أوال:   

قيمة  2022حققت التدفقات الصادرة لالستثمارات االجنبية المباشرة من الدول العربية ارتفاعا وصل سنة    

مليار دوالر،  29.33أين بلغت  2020مقارنة بسنة   25.24مليار دوالر بمعدل نمو بلغ  25.65

 20.6سط بلغ مليار دوالر، ومتو  55.25قيمة  2003، بعدما بلغ سنة 2009مليار دوالر سنة  23.92و

(، ويعود هذا االرتفاع بنسبة كبيرة إلى ارتفاع عمليات االندماج 2002-2000مليار دوالر خالل الفترة )

 واالستحواذ عبر الحدود، نتيجة للجوء الشركات المستثمرة في المنطقة إلى االستثمار في الخارج.
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-2000من الدول العربية خالل الفترة )الصادرة الستثمارات األجنبية المباشرة ا(: تدفقات 11-4الجدول رقم )
 ( بالمليون دوالر2011

 البلد / السنة

المتوسط 
السنوي 
2000-
2003 

2008 2009 2010 2011 

 534,0 220,2 215,0 317,9 86,94 الجزائر
 893,6 334,0 (791,5 1) 620,5 1 747,16 البحرين
 625,5 175,5 1 571,1 920,2 1 147,03 مصر
 76,8 124,9 71,9 33,6 50,21 العراق
 30,8 28,5 72,4 12,8 17,72 األردن
 711,5 8 065,3 5 581,8 8 090,6 9 2516,97 الكويت
 900,0 486,7 125,8 1 986,6 498,25 لبنان
 233,0 722,0 2 165,0 1 888,2 5 629,38 ليبيا

 4,2 4,1 4,3 4,1 1,74 موريتانيا
 247,5 588,8 470,3 485,2 171,27 المغرب
 (20,0) 77,0 (15,4) (8,3) 135,36 فلسطين

 572,2 011,7 1 109,2 585,2 90,17 سلطنة عمان
 027,5 6 863,2 1 214,6 3 657,8 3 772,45 قطر

 442,0 3 906,8 3 177,3 2 497,6 3 455,48 السعودية
 84,5 66,1 89,2 98,2 2,25 )قبل االنفصال(السودان 

 (0,3) 0,3 (2,6) 1,5 44,41 سورية
 28,4 74,1 77,0 42,2 11,06 تونس
 178,0 2 015,0 2 722,9 2 820,3 15 4185,93 اإلمارات
 76,6 70,3 66,4 66,0 36,10 اليمن

 645,8 24 834,3 19 924,7 18 120,1 44 10599,88 اإلجمالي العربي

 1062607,58 العالم
1 969 
336,0 

1 175 
108,4 

1 451 
364,7 

1 694 
396,1 

 753,7 383 144,1 400 476,0 268 120,8 328 140481,71 االقتصادات النامية
 . ( www.unctad.orgإحصائيات متحصل عليها من الموقع اإللكتروني لألونكتاد )  المصدر:

انخفاضا، بالنسبة للدول  وأخرى عرفت 2022وبالنسبة للدول العربية فهناك دول عرفت ارتفاعا خالل سنة 

، 252.4مليون دوالر أي بنسبة ارتفاع  435التي عرفت ارتفاعا هي تسعة دول وهي: الجزائر بلغت 
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بقيمة  3.02مليون دوالر، األردن بنسبة ارتفاع  393.6بقيمة  262.4البحرين بنسبة ارتفاع بلغت 

،  22مليار دوالر بنسبة نمو قدرت بــــ  3.222مليون دوالر، الكويت بقيمة تدفق صادر قدر بــــ 30.3

بقيمة قدرت بــــــ   223.4مليون دوالر، قطر بنسبة  900بقيمة قدرت بــــ   35.9لبنان بنسبة نمو 

، اإلمارات بنسبة  22.33مليون دوالر بنسبة نمو  35.4مليار دوالر، السودان بقيمة قدرت بـــ  6.022

 . 26.2بقيمة   3.33دوالر واليمن  بنسبة مليار  2.223بقيمة  3.2نمو 

ويمكننا أن نقول أنه كان هناك استقرار في التدفقات الصادرة لالستثمارات األجنبية المباشرة من موريتانيا   

( أدناه يوضح ذلك 22-5والجدول رقم ) .2حيث عرفت ارتفاعا ضئيال قدر بـــ  2022و 2020بين سنتي 

  أكثر.

فكانت نسبة التراجع في مصر  2022التدفقات الصادرة من الدول األخرى خالل سنة فيما تراجعت   

56.3  33.4مليون دوالر، والعراق بنسبة  624.4بقيمة  مليون دوالر، ليبيا بنسبة تراجع  26.3بقيمة

مليون دوالر، سلطنة عمان  252.4بقيمة   46مليون دوالر، المغرب  233بقيمة   92.55قدرت بــ 

مليون دوالر، تونس  3552بقيمة   22.9مليون دوالر، السعودية بنسبة  422.2بقيمة   53.55سبة بن

مليون دوالر. بينما عرفت كل من فلسطين وسوريا انخفاضا كبير قدر  23.5بقيمة   62.63بنسبة 

 .230و 226بالترتيب 

لالستثمارات األجنبية المباشرة بقيمة  وحلت دولة الكويت في المرتبة األولى من التدفقات الصادرة منها  

مليار  6.022ر بقيمة طمن اإلجمالي العربي، ثم تلتها ق  34.3مليار دوالر، وبحصة  3.222بلغت 

، ثم في المرتبة الرابعة  25مليار دوالر وبحصة  3.552، ثم السعودية بقيمة  25.4دوالر وبحصة 

  . 3.3ة مليار دوالر بحص 2.223جاءت اإلمارات بقيمة 
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 أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية ثانيا: 

بلغ إجمالي أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول (  20-5من خالل الشكل رقم )     

  .مليار دوالر 222.5نحو  2022سنة  العربية خالل

 2022االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية في سنة أرصدة (:  10-4الشكل رقم )

   
 .204، ص: 2011مناخ االستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  لمصدر:ا

 

مليار دوالر  42.2رة دولة اإلمارات ك كبر مصدر لالستثمارات األجنبية المباشرة بقيمة احلت في الصدقد و   

 30من اإلجمالي الصادر من المنطقة العربية، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بقيمة   33بحصة بلغت 

، 22وبحصة بلغت مليار دوالر  22، ثم الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة  22مليار دوالر بحصة بلغت 

، ثم ليبيا في المرتبة الخامسة 20مليار دوالر وبحصة بلغت  23.6تلتها قطر في المرتبة الرابعة بقيمة 

، بينما البحرين، لبنان، مصر وسلطنة عمان جاءت في الرتب 9مليار دوالر وبحصة بلغت  26.3بقيمة 

، وجاءت في 2و 4حصتها تراوحت بين السادسة، السابعة، الثامنة والتاسعة على الترتيب حيث أن 

المراتب األخيرة كل من الجزائر، المغرب، اليمن، األردن، سوريا، تونس، فلسطين وموريتانيا على الترتيب 

 2.23وتراوحت حصصها من أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية بين 

 .0.02و

 %(10)قطر  %(0,24)سورية 

 %(0,17)تونس 

 %(12)الكويت 

 %(0,12)فلسطين 

 %(17)السعودية 

 %(0,02)موريتانيا 

 %(33)اإلمارات 
 %(1,23)الجزائر 

 %(2)سلطنة عمان 

 %(3)مصر 

 %(1,18)المغرب 

 %(4)لبنان 

اليمن 
(0,33)% 

البحرين 
(5)% 

 %(9)ليبيا  %(0,28)األردن 
باقي الدول 

العربية 
(1,43)% 
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 خالصة:

دور بالغ األهمية في تنمية اقتصاديات البلدان المتقدمة والناميـة علـى حـد باالستثمار األجنبي المباشر  قومي   

ســواء، وتخفــيض معــدالت الفقــر والبطالــة والعجــوزات التجاريــة، وتعزيــز اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية لهــذه الــدول، 

ـــة ومنهـــا الجزائـــر فـــي اســـتقطاب رؤوس األ ـــة لـــذا تتســـابق الـــدول العربي ـــة مـــن خـــالل تحســـين البيئ مـــوال األجنبي

االستثمارية وسن واستحداث القوانين الجاذبة لالستثمار وتعزيز تنافسية االقتصاد والقطاعات لجـذب عـدد أكبـر 

 من خالل ما سبق استنتجنا ما يلي:من المستثمرين. 

خالل التصدي  إن تحفيز االستثمار األجنبي المباشر على دخوله بلد ما يستدعي كسب ثقته من    -

للعراقيل التي تحول دون إقدامه على االستقرار، سواء تعلق األمر بتحسين األوضاع السياسية واالقتصادية 

صالح السياسة االقتصادية، والتعريف بالفرص االستثمارية الممكن القيام بها،  واالجتماعية والتشريعية، وا 

 قة بالعقار.واالمتيازات الممنوحة لها، وكذا حل المشاكل المتعل

إال أنه  2000شهدت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة على الصعيد العالمي نسبيا شديدا منذ سنة  -

حيث شهدت هذه الفترة ظهور أزمة مالية اقتصادية  2003و 2002عاود االنخفاض خالل سنتي 

هذه تعتبر و النامية،  عالمية، مست دول العالم المتقدمة وأثر بطريقة غير مباشرة على االقتصاديات

لذا والدول العربية من بينها أن االستثمارات األجنبية المباشرة عنصرا مهما لتمويل التنمية فيها،  األخيرة

وهيئت كل الظروف من أجل استقطاب أكبر قدر منها، إال أن مستوى  تسابقت هذه الدول على جذبها،

طموحات تلك الدول خاصة الدول العربية، والتي ( لم ترقى إلى  2022-2000تدفقات خالل الفترة ) ال

عرفت بعض الدول منها اضطرابات سياسية خالل السنوات الثالثة األخير، عرف بما يسمى بالربيع 

 العربي. 
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  تمهيد:

 

تواجه الدول العربية تحديات تنموية كبيرة تتمثل في ارتفاع معدالت البطالة خاصة لخريجي الجامعات،     

وضآلة النمو االقتصادي ) نمو متدني (، وارتفاع معدالت الفقر في الدول غير الخليجية، وتوجه أغلب الدول 

والجزئي بغرض مواكبة التطور، ورفع  العربية هذه الوضعية بتطبيق سياسة االصالحات على المستوى الكلي،

معدالت اقتصادها، بما يعرف بالتنمية االقتصادية، وذلك عن طريق تشجيع االستثمار سواء كان محليا، أو 

أجنبيا مباشرا، ويمثل ارتفاع تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة خالل السنوات األخيرة فرصة للدول العربية 

 نموية، والنهوض باقتصاداتها.من أجل دعم برامجها الت

ارتفعت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم خالل العشرية األخيرة، ولم تستفيد الدول العربية    

بشكل واسع من هذه التدفقات، نظرا لمحدودية البيئة االستثمارية للدول العربية ولالعتقاد بارتفاع المخاطر 

اعا في الفوائض النفطية، ونتيجة لعدة عوامل فقد فيها، وفي نفس الوقت شهدت الدول النفطية الخليجية ارتف

 لذلك سنتناول في هذا الفصل النقاط التالية: بدأت االستثمارات العربية البينية في االرتفاع.

 

       المبحث األول: مناخ االستثمار في الدول العربية 

       لبينيةالمبحث الثاني: واقع االستثمارات األجنبية المباشرة العربية ا 

       المبحث الثالث: آفاق وتحديات االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية 
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  المبحث األول: مناخ االستثمار في الدول العربية

مناخ االستثمار هو مجموعة من العوامل الخاصة التي تحدد شكل الفرص والحوافز التي تتيح للمؤسسات   

، لذا سنتناول في هذا 1ظمة وآمنة إيجاد فرص عمل وخفض تكاليف مزاولة األعمالاالستثمارية بطريقة من

المبحث أهم قوانين االستثمار في الدول العربية، مؤشرات األداء العام لألعمال في تلك الدول، باإلضافة إلى 

 الجهود المبذولة من طرف هيئاتها في مجال تحسين مناخ االستثمار.

 التطورات القانونية والتشريعية المتعلقة باالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول العربيةالمطلب األول:  

شهدت البيئة التشريعية والقانونية في معظم الدول العربية تغيرات جوهرية، من أجل تحسين مناخها     

وغير المباشر على مناخ االستثماري، وقد تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات ذات الت ثير المباشر 

االستثمار وبيئة أداء األعمال، والتي كانت في معظمها إيجابية، وال سيما في الدول المستقبلة لالستثمارات 

 :2العربية واألجنبية كالسعودية واإلمارات ومصر واألردن، يمكننا تلخيصها كالتالي

بهدف وضع أسس جديدة وفتح القطاعات  2022تم تعديل قانون االستثمار لسنة  أوال: بالنسبة لألردن   

 المختلفة أمام المستثمر األجنبي.

فقد تم تبسيط إجراءات فتح فروع للشركات األجنبية، وأصدرت مراسيم ملكية  ثانيا: بالنسبة للسعودية  

 بإضافة مادة إلى نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره، وانشئت وزارة لإلسكان، ورفع سقف تمويل

المستشفيات الخاصة، وتم تعديل نظام الرهن التجاري، إضافة إلى قرارات بإنشاء المركز الموحد لتسجيل 

صدار الئحة إجراءات الفصل في نزاعات األوراق المالية.  الرهون وا 

                                                 
 .26، ص: مرجع سبق ذكرهعلي لطفي،   1
، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، والمواقع االلكترونية 2022تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية تم االعتماد هنا على:  2

 (. 243(، ص:  2-4للهيئات الرسمية المتكفلة باالستثمار في الدول العربية ) أنظر الملحق رقم ) 
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فقد تم وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني مجلس التعاون ثالثا: بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة   

صدار العديد من القرارات والقوانين  الخليجي لألنشطة االقتصادية واالستثمارية والخدماتية والمهن الحرة وا 

جراءات مواجهة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.  الخاصة ب سواق المال، وا 

ة من القوانين والقرارات الجديد 30فقد تم إصدار دستور مؤقت ونحو  رابعا: بالنسبة لجمهورية مصر  

والمعدلة أبرزها في مجال االستثمار، ومن بين أهم القرارات تلك المتعلقة بقانون البنك المركزي والجهاز 

المصرفي والنقد والضوابط التنظيمية والرقابية لعمل البنوك، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنى 

جنة فنية لفض النزاعات الخاصة التحتية والخدمات والمرافق العامة، وتشكيل المجموعة الوزارية ول

باالستثمار، وفي مجال اإلنتاج والتجارة صدرت قوانين وقرارات بش ن اإللزام باإلنتاج وفق الموصفات القياسية 

الخاصة بمعايير السالمة والصحة، باإلضافة إلى قانون تنظيم اإلعفاءات الجمركية، كذلك قانون تسهيل 

 راعة، النقل، السياحة، التعليم والكهرباء.التعامالت واالستثمار في مجال الز 

صدر مرسوم رئاسي إلنشاء لجنة وطنية لجمع ونشر معلومات االستثمار  خامسا: بالنسبة لجيبوتي  

 المباشر، وقانون إنشاء المكتب الوطني للملكية التجارية والصناعية، وتعديل القانون التجاري.

فيما يخص االستثمار األجنبي المباشر،  2009صدر في قانون المالية لسنة  بالنسبة للجزائر سادسا:  

، 42/59، بما عرف عنها بقاعدة 42بمنح أغلبية االستثمار للشركات الوطنية بنسبة تفوق أو تساوي 

حيث لقيت هذه المبادرة جملة من االنتقادات داخل وخارج الوطن، فيما رأى البعض أنها حماية لالقتصاد 

     طني من التبعية والهيمنة االقتصادية.الو 

 المطلب الثاني: االتفاقيات العربية، الدولية والثنائية المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر

تقوم العديد من دول العالم وكذلك الدول العربية بتوقيع اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع االستثمار لتحقيق     

قليمية، أو في إطار  التكامل التجاري أو االقتصادي سواء في إطار جماعي تحت إشراف مؤسسات دولية وا 

ية واستثمارية أو يؤمل أن تشهد تناميا ثنائي مع الدول األخرى وال سيما الدول التي تحظى بعالقات اقتصاد
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في العالقات في هذا المجال، وتنبع أهمية تلك االتفاقيات من كونها تمثل خط الدفاع الثاني بعد القوانين 

 المحلية للمستثمر األجنبي في حال نشوب نزاع بينه وبين الدولة المضيفة لالستثمار.

 أوال: الترتيبات اإلقليمية ومتعددة األطراف  

يوجد العديد من االتفاقيات والترتيبات الدولية واإلقليمية الجماعية التي تحمي االستثمارات في مختلف     

 :1مناطق العالم والموقعة من طرف عدد من الدول العربية والتي تضم ما يلي

 2930االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية التي تم إبرامها سنة  -1

والموقع عليها من طرف جميع الدول العربية، وتساهم كل من المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

 .2022وائتمان الصادرات وجامعة الدول العربية وجهات أخرى في جهود تطويرها منذ سنة 

ا تحت اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بين الدول العربية والتي تم إقراره -2

 وصدقت عليها خمسة دول عربية فقط. 2000مظلة مجلس الوحدة االقتصادية العربية سنة 

اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية والتي تم إقرارها تحت مظلة مجلس الوحدة  -3

والتي وقعت عليها عشرة دول عربية وصدقت عليها  2000االقتصادية العربية في ديسمبر سنة 

 ة دول عربية فقط.  أربع

، بش ن إقامة منطقة للتبادل الحر تضم عددا من الدول 2002ماي  03اتفاقية أغادير الموقعة في  -4

 العربية المتوسطية هي: األردن، مصر، تونس والمغرب.

االتفاقية االقتصادية الموحدة والسوق المشتركة لمجلس التعاون الخليجي التي تم إبرامها في أواخر  -5

التي تطورت باتخاذ خطوات إضافية، حيث دخلت اتفاقية االتحاد النقدي الخليجي  ،2002سنة 

)مشروع العملة الموحدة( حيز التنفيذ بعد مصادقة الكويت والسعودية وقطر والبحرين عليها مع وضع 

 .2009برنامج زمني إلنشاء البنك المركزي الخليجي أواخر سنة 

                                                 
ان االستثمار وائتمان الصادرات، والمواقع ، المؤسسة العربية لضم2011تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لمزيد من التفصيل أنظر:   1

 .243(، ص:  2-4االلكترونية للهيئات الرسمية المتكفلة باالستثمار في الدول العربية المبينة في الملحق رقم ) 
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ات متعددة األطراف، مع وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف إبرام العديد من الدول العربية اتفاقي -6

 (miga  والتي تضم ،)دولة عربية. 26 

االتفاقية الدولية لفض نزاعات االستثمار مع المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الذي ت سس   -3

ت على دولة عربية، جميعها صدق 23دولة منها  242ويبلغ عدد أعضاؤه حالية  2966سنة 

االتفاقية، حيث يساعد المركز على تشجيع االستثمار األجنبي المباشر من خالل تقديم التسهيالت 

الدولية لتسوية وتحكيم منازعات االستثمار التي تنش  بين الدول والمستثمرين األجانب مما يعمل على 

 تقوية مناخ الثقة المتبادلة بين كال الطرفين.

 ةثانيا: االتفاقيات الثنائي

أبرمت الدول العربية على ، ( UNCTADوفقا لقاعدة بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )  

 BITs : Bilateralاتفاقية ثنائية لتشجيع االستثمار)  2264نحو  2022أساس تراكمي نهاية ماي 

Investment Treaties  ( وتجنب االزدواج الضريبي )DTTs : Double Taxation Treaties  منها )

 اتفاقية فيما بين الدول العربية ودول العالم األخرى. 962اتفاقية فيما بين الدول العربية و 305

اتفاقية ثنائية لتشجيع  260نحو  2022أبرمت الدول العربية نهاية ماي  اتفاقية تشجيع االستثمار: -1 

اتفاقية فيما بين الدول العربية ودول العالم  463اتفاقية فيما بين الدول العربية و 295االستثمار منها 

 األخرى.

لتشجيع يمكننا القول أن االتفاقيات الثنائية  االتفاقية المبرمة بين الدول العربية فيما بينها: 1-1

االستثمار المبرمة بين الدول العربية تغطي المنطقة بشكل جيد، ال سيما أن الدول العربية 

المصدرة والمستقبلة لرؤوس األموال معظمها مرتبطة فيما بينها بهذا النوع من االتفاقيات، 

 ، ثم سوريا2022اتفاقية ثنائي سنة  23وقد جاءت دولة مصر في المرتبة األولى عربيا بــ 
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اتفاقية، ثم األردن، الجزائر، لبنان  25اتفاقية، وفي المرتبة الثالثة تونس بــ  24والمغرب ب 

 اتفاقية. 23واليمن في المرتبة الرابعة بــ 

عدد االتفاقيات الثنائية بين  2022بلغ سنة  االتفاقية المبرمة بين الدول العربية والعالم: 1-2

اتفاقية، وقد جاءت مصر في المرتبة األولى  466الدول العربية ودول العالم األخرى 

اتفاقية،  50اتفاقية، ثم تونس بـ  56دولة غير عربية، ثم الكويت والمغرب بــــ  32بتوقيعها لــ 

 اتفاقية ... 39والمرتبة الرابعة األردن بـــ 

اتفاقية تجنب  404نحو  2022أبرمت الدول العربية خالل سنة  اتفاقية تجنب االزدوا  الضريبي: -2

 اتفاقية مع دول العالم األخرى. 335اتفاقية فيما بينها،  220االزدواج الضريبي منها 

لتجنب االزدواج يمكننا القول أن االتفاقيات الثنائية  االتفاقية المبرمة بين الدول العربية فيما بينها: 2-1 

الضريبي المبرمة بين الدول العربية تغطي المنطقة بشكل جيد، ال سيما أن الدول العربية المصدرة والمستقبلة 

لرؤوس األموال معظمها مرتبطة فيما بينها بهذا النوع من االتفاقيات، وقد جاءت لبنان في المرتبة األولى بــ 

 اتفاقيات. 20فاقية، ثم تونس والجزائر بـــ ات 22اتفاقية، ثم سوريا والمغرب بــ  23

بين الدول العربية  2022بلغ عدد هذه االتفاقيات سنة  االتفاقية المبرمة بين الدول العربية والعالم: 2-2  

اتفاقية تغطى معظم الدول الفاعلة في حركة رؤوس األموال حول العالم،  394ودول العالم األخرى ما قيمته 

اتفاقية، وفي  52اتفاقية، ثم مصر بـــ  53اتفاقية، ثم الكويت بـــ  54ي المرتبة األولى بــ وجاءت اإلمارات ف

 اتفاقية. 34اتفاقية، تلتها تونس بــ 36المرتبة الرابعة جاءت المغرب بــ 

 المطلب الثالث: مؤشرات األداء العام لألعمال

ال تحسين مناخ االستثمار األهمية البالغة أكدت الدراسات المتخصصة والتجارب العالمية الناجحة في مج 

 لتحسين بيئة أداء األعمال، ومن جهتها الدول العربية باشرت في عدة إصالحات لتحسين مناخها

 االستثماري.
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 أوال: االصالحات اإلجرائية في الدول العربية

مكننا التطرق إلى أهم قامت الدول العربية بعدة اصالحات لكي تتماشى ومؤشرات األداء العام لألعمال، وي 

 :1االصالحات التي تمت وفق كل مؤشر فرعي كما يلي

دينار  2000متطلبات الحد األدنى من رأس المال من  األردنخفض  مؤشر بدء النشاط التجاري: -1

أردني إلى دينار واحد فقط يتوجب دفع نصفه فقط قبل تسجيل الشركة، أنش ت سلطة عمان نافذة موحدة عبر 

أيام فقط،  3إلى  2األنترنت سهلت بها إجراءات تسجيل الشركة مع تقليص الوقت المتطلب للتسجيل من 

جراءات التسجيل في غرفة التجارة والصناعة في إجراء واحد، إجراءات التسج قطرودمجت  يل التجاري وا 

ممثلين من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للت مينات االجتماعية في مركز موحد  السعوديةووفرت 

قتصادية بدمج إجراءات دائرة التنمية اال اإلماراتلتسجيل الشركات الجديدة مع الوكاالت التابعة لها، وقامت 

جراءات غرفة تجارة وصناعة دبي، كما خفضت  مع إجراءات الحصول على الرخصة التجارية والتسجيل، وا 

ألف ليرة وخفضت  500الحد األدنى المطلوب من رأس المال لبدء النشاط التجاري من مليون إلى  سوريا

النشاط التجاري بسبب زيادة  فقد ارتفعت تكلفة بدء العراقليرة، أما في  5000إلى  24تكاليف النشر من 

 تكلفة الحصول على حجز اسم تجاري للمؤسسة وزيادة تكاليف المحامين لتقديم عقد الت سيس.    

بإنشاء نافذة موحدة الستخراج تراخيص البناء، في  المغربوموريتانيا قامت  استخرا  تراخيص البناء: -2

تكاليف استخراج جيبوتي اخيص البناء، كما زادت الوقت المطلوب وتكلفة استخراج تر  قطرالمقابل زادت 

 تراخيص البناء وأضافت إجراء جديدا للتفتيش قبل مرحلة البناء.

تكاليف رسوم الطلب ومبلغ الودائع األمنية المطلوبة للتوصيل  لبنانخفض  الحصول على الكهرباء: -3

 الكهرباء.

                                                 
 درات.، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصا2022تم االعتماد هنا على:  تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية  1
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المقترضين حق االطالع والتحقق من بياناته الشخصية الخاصة  الجزائرمنحت  الحصول على االئتمان: -4

مكتبا إحصائيا في بنك التسليف لجمع معلومات تاريخية عن أداء القروض  سلطنة عمانبهم، وأنش ت 

نظم معلوماتها االئتمانية عبر توزيع بياناته التاريخية  قطروالقروض المتعثرة للشركات واألفراد، كما حسنت 

لغاء الحد قانون يسمح بإنشاء مكتب  اإلماراتاألدنى من القروض المدرجة في قاعدة البيانات، وأصدرت  وا 

 ائتمان اتحادي لتعزيز الشفافية تحت إشراف البنك المركزي.

لصغار المساهمين بالحصول على أي وثيقة غير سرية للشركات  المغربسمح  حماية المستثمرين: -5

 خالل فترة التحكيم.  

إصالحات سهلت اإليداع ودفع ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة  المغربأجرى رائب: دفع الض -6

معدل الضريبة العامة على اليمن القانون الجديد لضرائب الدخل، وخفضت  سلطنة عمانإلكترونيا، وطبقت 

عبر قانون جديد ألغى جميع اإلعفاءات الضريبية باستثناء تلك الممنوحة   20إلى   34الشركات من 

 بموجب قانون االستثمار للمشاريع االستثمارية. 

محطة حاويات جديدة في الميناء، وسرعت األردن إجراءاتها  جيبوتيأنش ت  التجارة عبر الحدود: -3

 المخاطر.باستخدام الماسحات الضوئية لألشعة السينية ضمن نظم إدارة 

 ثانيا: االصالحات المطلوب تطبيقها لتحسين بيئة أداء األعمال

يجب على الدول العربية إقامة إصالحات لتحسين بيئة أداء األعمال فيها، سواء على المستوى العربي أو    

ية على المستوى الوطني، وتم استخالص مجموعة من اإلصالحات المراد تطبيقها بمقارنة مجموع الدول العرب

بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
OECD .كونها أفضل دول العالم أداء في بيئة أداء األعمال 

                                                 


 OECD : the Organization for Economic Cooperation and Development ( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) 



  الفصل الخامس: االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية
 

152 

 

بمقارنة بيئة أداء األعمال في الدول العربية مع بيئة أداء األعمال لدول منظمة  على المستوى العربي: -1  

من اإلصالحات على المستوى العربي نجد أنه يجب اقامة مجموعة  OECDالتعاون االقتصادي والتنمية 

 :1نذكر أهمها

يجب تخفيض تكاليف ت سيس المشروعات واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والتي  1-1

من متوسط الفرد في الدول العربية  2234و 322.5و 32.2تبلغ متوسطاتها العربية 

فقط بالنسبة لدول منظمة التعاون االقتصادي  93و 54.2و 5.2على التوالي مقارنة مع 

 .OECDوالتنمية 

 99.2تخفيض الحد األدنى من رأس المال الالزم لت سيس المشروع والبالغ متوسطه العربي  2-2

فقط في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  25من متوسط دخل الفرد مقارنة بــ 

OECD. 

لتي تحمي المقرضين والمقترضين عند الحصول على ضرورة زيادة قوة الحقوق القانونية ا 2-3

   االئتمان وكذلك زيادة تغطية المراكز الخاصة للمعلومات االئتمانية لنسبة أكبر من السكان.

 تخفيض الضرائب األخرى خارج نطاق ضرائب العمل وضرائب أرباح الشركات. 2-5

 تخفيض الوقت المستغرق للتصدير واالستيراد في المنافذ العربية. 2-4

ضرورة تقليص المدة الالزمة لتسوية حاالت إفالس المشروعات وزيادة نسبة المسترد من المبالغ  2-6

 المستثمرة.

ال شك أن الدول العربية التي تقبع في ترتيب عالمي مت خر في المؤشر العام على المستوى الوطني:  -2

إصالحات عاجلة في المكونات لبيئة أداء األعمال للسنوات األخيرة، ستكون في وضع أكثر حاجة إلجراء 

دولة عربية  23ذات المستوى السيئ وذلك حتى تتمكن من تحسين ترتيبها العالمي وخصوصا مع وجود 

                                                 
 ، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.2022تم االعتماد هنا على: تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية  1
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مقارنة  2022( يبين ترتيب الدول العربية عالميا سنة 2-4عالميا، والجدول رقم ) 90ترتيبها يزيد عن الــ

ويبين الجدول أن بعض الدول تحسن في الترتيب،  ، وكذا عدد اإلصالحات التي تم تنفيذها،2022بسنة 

، وجاء في مقدمة الترتيب كل من 2022والبعض ت خرت رغم تنفيذها لبعض اإلصالحات مقارنة بسنة 

 السعودية، اإلمارات وقطر وفي مؤخرة الترتيب كل من الجزائر، موريتانيا، العراق وجيبوتي.

 2022، 2022مؤشر بيئة أداء األعمال لسنتي ترتيب الدول العربية في  (: 1-5الجدول رقم )
 

الترتيب 
 عربيا

 
 الدولة

 

 الترتيب عالميا
 

خالل  عدد اإلصالحات
 السنة

 2011 2012 
 1 12 10 السعودية 1
 2 33 35 اإلمارات 2
 2 36 38 قطر 3
 0 38 33 البحرين 4
 0 46 40 تونس 5
 3 49 53 سلطنة عمان 6
 0 67 71 الكويت 7
 3 94 115 المغرب 8
 2 96 95 األردن 9
 1 99 94 اليمن 10
 1 104 103 لبنان 11
 0 110 108 مصر 12
 0 131 128 فلسطين 13
 1 134 136 سوريا 14
 0 135 135 السودان 15
 1 148 143 الجزائر 16
 1 159 162 موريتانيا 17
 0 164 159 العراق 18
 1 170 167 جيبوتي 19

 225، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ص: 2022مناخ االستثمار في الدول العربية تقرير المصدر: 
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بتحليل الترتيب حسب المؤشرات العشرة المركبة لمؤشر بيئة أداء األعمال، والمتمثلة في: بدء المشروع،   

لى االئتمان، حماية المستثمر، استخراج تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول ع

وكل مؤشر من بين المؤشرات  دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حاالت اإلعسار،

 عدد اإلجراءاتالعشرة مقسم أيضا إلى عدة مؤشرات، فمثال بدء المشروع يقسم إلى أربع مركبات هي: 

التي يرصدها  29ك اإلجراءات في الدول العربية الــ الالزمة لت سيس المشروع حيث بلغ متوسط عدد تل

، وفي OECDإجراءات بالنسبة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  4إجراء مقارنة مع  3.2المؤشر 

 20هذا السياق تم تحديد الدول صاحبة األداء الضعيف والتي يكون أداؤها أسوأ من المتوسط العربي بــ 

هذا المجال وهي سبع دول عربية : الجزائر، الكويت، فلسطين، جيبوتي، العراق، وتحتاج إلصالحات في 

أيام  22يوم مقارنة مع  20.9بلغ فيها المتوسط للدول العربية ما قيمته  الزمن المستغرقالسودان، وتونس، 

كان أداؤها وفي هذا السياق توجد ستة دول عربية ، OECDبالنسبة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

كنسبة من دخل الفرد بلغ فيها  التكلفة األضعف هي: العراق، فلسطين، جيبوتي، السودان، الكويت، والجزائر،

بالنسبة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  5.2مقارنة بــ  32.2متوسط الدول العربية ما قيمته 

OECD،  جيبوتي، العراق، فلسطين، اليمن، لبنان هي كان أداؤها األضعفوهنا توجد ستة دول عربية :

بالنسبة  25مقارنة بــــ  99.2فبلغ متوسط الدول العربية الحد األدنى من رأس المال وموريتانيا، أما 

، وفي هذا السياق كانت ستة دول كان أداؤها األضعف OECDلدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 ( يوضح ذلك.2-4والجدول رقم ) عمان، فلسطين وسوريا. منها: جيبوتي، موريتانيا، سلطنة
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  2022األعمال خالل سنة ترتيب الدول العربية عالميا حسب كل مؤشر مركب لبيئة أداء (: 2-5الجدول رقم )

 .224، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ص: 2022تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية المصدر: 

الترتيب 
 الدول عربيا

بدء 
 المشروع

 استخراج تراخيص
 الكهرباء توصيل البناء

 تسجيل
 الممتلكات

 الحصول على
 المستثمر حماية االئتمان

 دفع
 الضرائب

 التجارة عبر
 الحدود

 إنفاذ
 العقود

 تسوية حاالت
 اإلعسار

 73 138 18 10 17 48 1 18 4 10 السعودية 1
 151 134 5 7 122 78 6 10 12 42 اإلمارات 2
 37 95 57 2 97 98 37 18 24 116 قطر 3
 25 114 49 18 79 126 30 49 7 82 البحرين 4
 38 76 32 64 46 98 65 45 86 56 تونس 5
 76 107 47 9 97 98 21 61 64 68 سلطنة عمان 6
 48 117 112 15 29 98 88 57 121 142 الكويت 7
 67 89 43 112 97 98 144 107 75 93 المغرب 8
 104 130 58 21 122 150 101 36 93 95 األردن 9
 114 38 118 116 133 159 55 52 35 66 اليمن 10
 125 120 93 30 97 78 105 47 161 109 لبنان 11
 137 147 64 145 79 78 93 101 154 21 مصر 12
 183 93 114 39 46 166 78 85 129 177 فلسطين 13
 102 175 122 111 111 174 82 83 133 129 سوريا 14
 84 148 151 103 155 166 41 107 130 126 السودان 15
 59 122 127 164 79 150 167 164 118 153 الجزائر 16
 152 79 143 175 147 166 59 122 64 159 موريتانيا 17
 183 140 180 49 122 174 98 46 120 176 العراق 18
 141 160 37 70 179 177 148 143 142 179 جيبوتي 19
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أما مؤشر استخراج تراخيص البناء فقسم إلى ثالثة مركبات وهي : عدد اإلجراءات، الزمن المستغرق   

دول منظمة التعاون مقارنة ب 322.5يوم و 232إجراء،  22والتكلفة فكان المتوسط العربي على التوالي 

قسم مؤشر ، وكذلك 54.2يوم و 242إجراء،  25التي كان متوسطها  OECDاالقتصادي والتنمية 

توصيل الكهرباء، ومؤشر تسجيل الممتلكات إلى المركبات السابقة، حيث كان متوسط الدول العربية بالنسبة 

إجراءات،  4التكلفة كنسبة من دخل الفرد مقارنة بــ  2234يوم و 24إجراءات،  4لمؤشر توصيل الكهرباء 

، OECDمة التعاون االقتصادي والتنمية دول منظالتكلفة كنسبة من دخل الفرد بالنسبة ل 93يوم و 203

تكلفة كنسبة من  4.3يوم و 33إجراءات،  6أما مؤشر تسجيل الممتلكات فكان متوسط الدول العربية 

دول منظمة التعاون التكلفة كنسبة من دخل الفرد بالنسبة ل 5.5يوم و 32إجراءات،  4دخل الفرد مقارنة بــ 

 .OECDاالقتصادي والتنمية 

(، مدى 20-0مؤشر الحصول على االئتمان فقسم إلى أربعة مركبات هي: قوة الحقوق القانونية )أما    

(، تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية كنسبة من عدد السكان 6-0عمق المعلومات االئتمانية )

ين فكان متوسط الدول الراشدين وتغطية المراكز الخاصة للمعلومات االئتمانية كنسبة من عدد السكان الراشد

كمدى عمق المعلومات االئتمانية،  6من  3.2قوة الحقوق القانونية ،  20من  3.2العربية على التوالي: 

6.3 2.4تغطية السجالت العامة للمعلومات االئتمانية و  كتغطية المراكز الخاصة للمعلومات االئتمانية

تغطية  9.4كمدى عمق المعلومات االئتمانية ،  6من  5.2قوة الحقوق القانونية ،  20من  2.2مقارنة بــ 

دول لكتغطية المراكز الخاصة للمعلومات االئتمانية بالنسبة  63.9السجالت العامة للمعلومات االئتمانية و

أما مؤشر حماية المستثمر فقسم إلى: مؤشر نطاق اإلفصاح  .OECDقتصادي والتنمية منظمة التعاون اال

(، مؤشر سهولة لجوء المساهمين للقضاء 20-0(، مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة )0-20)

(، فكان متوسط الدول 20-0( ومؤشر قوة حماية المستثمرين ) متوسط المؤشرات الثالث السابقة ( )0-20)

 .OECDبالنسبة للـــ  6و 6.2، 4.2، 6.2مقارنة بــ  5.3و 3.3، 5.2، 6ربية على التوالي: الع
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 المبحث الثاني: واقع االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية

من خالل هذا المبحث يمكننا إلقاء الضوء على تطور االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية، وأهم   

ات التي تتجه إليها، باإلضافة إلى ضعف نسبة تلك االستثمارات البينية، وأسباب التنامي في فترات القطاع

 أخرى، باإلضافة إلى آفاق االستثمارات العربية البينية وتحدياتها.

 المطلب األول: تطورها وتوزيعها   

شهدت االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية تطورات إيجابية في اآلونة األخيرة وهو ما تؤكده     

 اإلحصائيات المتوفرة في التقارير السنوية للمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.

 واردةأوال: تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية ال    

والمبينة  دول عربية شملت كل من: الجزائر، مصر، األردن، تونس واليمن، 4وفقا للبيانات المتوفرة لـــ      

بلغ إجمالي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية خالل سنة  ( أدناه، 3-4في الجدول رقم ) 

، بارتفاع بلغ 2020لنفس مجموعة الدول لسنة  مليار دوالر 3.2مليار دوالر مقابل  6.32نحو  2022

223 استقبلت دولة الجزائر استثمارات عربية جزائرية من كل من اإلمارات قدرت بـــ  2022، فخالل سنة

 23.6مليون دوالر، ومن مصر  32.5مليون دوالر، ومن تونس  52.2مليار دوالر، ومن فلسطين  4.25

 دوالر. مليون 0.2مليون دوالر، ومن األردن 

مليار دوالر،  4.33وقد احتلت المرتبة األولى دولة اإلمارات العربية باستثمارات عربية كمصدر بلغت    

مليون دوالر  232.3وأخذت الجزائر الحصة األكبر منها، ثم المرتبة الثانية كانت من نصيب قطر بمبلغ 

المرتبة الثالثة السعودية بمبلغ ، بينما جاء في 22.5، وتونس بنسبة 32.6أغلبها في مصر بنسبة 

 . 93.95مليون دوالر ومصر أخذت الحصة األكبر بنسبة  229.6
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 2022تدفقات االستثمارات العربية البينية بالمليون دوالر لسنة   (:3-5الجدول رقم )

 اإلجمالي اليمن تونس األردن مصر الجزائر المصدر/المستقبل

 4326.2 0.3 43.9 223.2 520.3 4232.9 اإلمارات
 232.3 00 39.3 .. 292.4 .. قطر

 229.6 6.2 0.2 2.0 206.3 .. السعودية
 33.9 25.6 4.2 00 43.6 .. الكويت
 23.2 .. .. 2.0 66.2 .. البحرين
 42.3 .. 0.2 4.2 .. 52.2 فلسطين 
 34.2 ..  .. 3.3 32.5 تونس
 33.2 0.3 2.3 3.0  23.6 مصر
 29.0 00 0.3 20.5 23.5 .. لبنان
 24.2 .. 2.2 25.4 .. .. العراق
 25.6 .. 9.5 2.3 22.5 .. ليبيا
 24.3  .. 0.4 25.3 .. اليمن

 22.9 .. .. .. 22.9 .. سلطنة عمان
 6.2 00 2.9  3.0 0.2 األردن
 4.0 00 .. 4.0 .. .. سورية
 2.2 .. 2.2 .. ..  الجزائر
 0.5 .. .. .. 0.5 .. السودان
 0.2 .. 0.2 .. .. .. المغرب
 236 .. .. 32.4 45.4 .. أخرى

 6324.6 32.4 220.9 265.9 2042.6 4354.3 اإلجمالي
 . 222المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ص:  ،2011تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية المصدر: 

 

 2.2السودان والمغرب باستثمارات عربية بينية على التوالي أما في المراتب األخيرة جاءت كل من الجزائر،   

من حيث البلد المستقبل فاحتلت الجزائر المرتبة األولى و  مليون دوالر. 0.2مليون دوالر و 0.5مليون دوالر، 

، والمرتبة 92.93مليار دوالر، كانت أغلبها من اإلمارات بنسبة  4.354باستثمارات عربية جزائرية بقيمة 

مليار دوالر، وفي المرتبة الثالثة  2.043نية كانت من نصيب مصر باستثمارات عربية مصرية قيمتها الثا

مليون دوالر، والمرتبة الرابعة تونس باستثمارات عربية  265.9جاءت األردن باستثمارات عربية أردنية قيمتها 

 32.4باستثمارات عربية يمنية قيمتها مليون دوالر، أما المرتبة الخامسة فكانت لليمن  220.9تونسية قيمتها 

 مليون دوالر.
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تصدرت الجزائر قائمة  التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة: -1
مليار  4.5، حيث بلغت قيمة هذه التدفقات 2022الدول المضيفة لالستثمارات العربية البينة لسنة 

، ثم األردن 24مليار دوالر وحصة  2.2من اإلجمالي، تليها مصر بحوالي  23دوالر وبحصة 
، فاليمن 2مليون دوالر وحصة  222، ثم تونس بحوالي 5مليون دوالر وحصة  264بحوالي 
. تشير البيانات إلى أن تدفقات االستثمارات العربية البينية 2مليون دوالر بحصة  32.4بحوالي 

، وانخفاضا في كل من مصر، 2020مقارنة بسنة  2022ئر خالل سنة عرفت ارتفاعا في الجزا
 األردن، تونس واليمن 

تصدرت اإلمارات قائمة  التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الصادرة: -2

 مليار 4.3بتدفقات بلغت حوالي  2022الدول المصدرة لالستثمارات العربية البينية خالل سنة 

من إجمالي االستثمارات العربية البينية الصادرة، تركزت معظمها في  34دوالر أو ما نسبته 

 43.9مليون دوالر وتونس  223مليون دوالر، األردن  520.3مليار دوالر، مصر  4.2الجزائر 

 232مليون دوالر، وجاءت قطر ثاني أكبر الدول المصدرة لالستثمارات العربية البينية بما قيمته 

 39.3مليون دوالر، تونس  292.4من اإلجمالي، تركزت في مصر  3مليون دوالر وما نسبته 

مليون دوالر، وحلت السعودية بالمركز الثالث، حيث بلغت االستثمارات العربية البينية الصادرة منها 

 206.3من اإلجمالي، تركزت معظمها في مصر  3مليون دوالر وما نسبته نحو  229.6نحو 

مليون دوالر بحصة  39ن دوالر، في حين بلغت قيمة االستثمارات الصادرة من الكويت حوالي مليو 

2    .من اإلجمالي 

 4تشير البيانات الواردة من  التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة: -3

 . دول عربية، شملت األردن، تونس، الجزائر، مصر واليمن إلى أن معظم االستثمارات العربية البينية
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التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة بالمليون  (:4-5الجدول رقم )
 2022دوالر لسنة 

 اإلجمالي اليمن مصر الجزائر تونس  األردن القطاع
 5915,2 6,2 537,5 5235,4 98,8 37,3 الخدمات
 300,6 0,6 45,1- 110,4 8,9 225,8 الصناعة
 217,4 24,6 191 ,,, ,,, 1,8 الزراعة
 382,5 ,,, 369,2 ,,, 13,3 ,,, أخرى

 6815,7 31,4 1052,6 5345,8 121 264,9 اإلجمالي
 : داللة على عدم توفر البيانات. ,,,

  .229، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ص: 2022تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية المصدر: 
من  5، كما استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 32تركزت في قطاعي الخدمات بحصة بلغت  حيث

من اإلجمالي وبينما اقتصرت حصة القطاعات األخرى على  3اإلجمالي، وقطاع الزراعة على ما نسبته 

6 .( يمثل نسبة التوزيع القطاعي لالستثمارات العربية البينية خالل سنة 2-4والشكل رقم ) من اإلجمالي

 ، يوضح ما سبق ذكره.2022

 2022لالستثمارات العربية البينية خالل سنة نسبة التوزيع القطاعي  (:1-5الشكل رقم )
 

 
 

 ( 5-4من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل:

 ثانيا: أرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة

من اإلجمالي العالمي، ويكمن  26بالرغم من ارتفاع التدفقات البينية العربية، فإنها ال زالت تشكل تقريبا 
 .االستثمارات داخل الدول الخليجيةهذا الضعف في تركز 

86,79; الخدمات % 

4,41; الصناعة % 

3,19; الزراعة 5,61; أخرى % % 
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 الوحدة ) مليون دوالر أمريكي (         2022 – 2000الدولة المضيفة خالل الفترة تدفقات االستثمارات المباشرة البينية العربية والمرخص لها وفق (:  5-5الجدول ) 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 الدولة / السنة

 .. 4625,00 22623,00 22243,00 6333,00 2659,00 23292,00 943 292,3 226,9 642,5 26,3 السعودية
 .. 2909,30 5036,00 5306,40 3339,30 2005,00 2544,00 642 620 462,5 445,9 525,6 السودان
 1052,60 1859,90 1711,70 2422,00 1874,60 3223,60 363,2 523 224,4 200,5 96,4 223 مصر
 .. .. .. 2661,10 3342,80 2266,30 2229,30 2040 340 640 224 340 لبنان

 4354,30 229,2 .. 4666 526 .. 260,6 263,3 30,5 45,6 340 352,4 الجزائر
 .. .. 3029 3449,2 .. 2326 0 424 640,2 222,4 224 296 اإلمارات
 .. 626 603,6 352,2 332,6 340,2 2222,50 2204,5 622,2 22,3 39,4 25,3 المغرب
 .. .. .. 2439,60 320 224 944,5 522,2 52,5 56,4 53,4 3,2 سورية
 120,9 165,5 144,6 213,2 165,5 363,30 2 243,3 202,3 62,5 24 69,2 59,2 تونس
 264,9 266,4 756,3 473,2 816,5 949,9 299,5 22 22,6 22 22,6 26,2 األردن

 .. .. .. .. 2643,30 .. 423,3 62,6 .. .. .. .. سلطنة عمان
 31,5 191,8 652,2 392,8 92 359,6 203,9 43,3 226,5 239,5 6,4 63,4 اليمن
 .. 19,4 47,5 31,6 302,1 256,5 300,3 23,6 202,6 32,2 34 30,5 ليبيا

 .. .. .. .. .. .. .. 225,2 292,2 249,6 222,5 .. البحرين
 .. .. .. .. .. .. 0,4 0,3 .. .. .. .. فلسطين
 .. .. .. .. .. .. .. .. 20 63,4 64,4 62,3 قطر

 .. 252,6 .. 4,2 2,2 .. .. .. .. .. .. .. جيبوتي
 815,7 6 12524,5 598,9 22 35369,9 660,4 20 16504,2 263,5 37 5957,7 843,6 3 2912,3 646,9 2 1817,4 اإلجمالي

 5 10 9 13 13 11 14 15 14 14 14 13 عدد الدول المشاركة
  : داللة على عدم توفر البيانات... 

 بيانات متحصل عليها من الموقع اإللكتروني للـمؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. المصدر:
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القطاعات ذات عائد مرتفع ومخاطرة أقل مثل قطاعات السياحة باإلضافة إلى توجه تلك االستثمارات إلى 

 والعقار والخدمات، وأن الصناعة والزراعة تمثال الحلقة األضعف في االستثمارات العربية البينية.

( المبين أدناه نالحظ أن االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية في حالة 4-4من خالل الجدول رقم )

مقارنة بتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة عالميا حيث بلغت أعلى نسبة  2000سنة  تذبذب منذ

، وبعدها بدأت باالنخفاض في السنوات 22.22أعاله في السعودية بنسبة  23حوالي  2004لها سنة 

 .26إلى حوالي  2022الموالية إلى أن وصلت سنة 

بلغت تدفقات  األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة:التدفقات التراكمية لالستثمارات  -1

مليار دوالر بمتوسط  263.9( نحو 2022-2000االستثمارات العربية البينية خالل الفترة )

سنة، وتضاعفت تدفقات االستثمارات العربية البينية خالل  22مليار دوالر لمدة  25.03سنوي 

مليار دوالر  22.63ار دوالر بمتوسط سنوي قدر بـــ ملي 242.2( إلى نحو 2022-2004الفترة )

مليار  22.23( البالغة نحو 2005-2000أمثال إجمالي التدفقات خالل الفترة ) 9أي ما يقارب 

 مليار دوالر.  3.53دوالر بمتوسط 

( عرفت تراكمات االستثمارات العربية البينة ارتفاعا ملحوظا حيث 2022-2000وخالل الفترة )  

 2.65بلغت  2002دولة عربية، ثم سنة  23بمشاركة  2000مليار دوالر خالل سنة  2.3ــ بدأت ب

دولة عربية، ثم استمر في التزايد إلى أن وصل إلى أعلى قيمة له سنة  25مليار دوالر بمشاركة 

 دولة عربية، بعدها بدأت قيمة االستثمارات العربية 25مليار دوالر بمشاركة  32.26قدرت بـــ  2004

) هنا نشير لنقص الدول العربية المشاركة لعدم توفر  2022-2006البينية تتذبذب خالل السنوات 

دولة عربية فقط، بعدها سنة  22مليار دوالر بمشاركة  26.4 2006البيانات (، حيث بلغ سنة 

 2003دولة عربية، ثم ارتفعت القيمة خالل سنة  23مليار دوالر بمشاركة  20.66بلغت  2002

  .دولة عربية 23يار دوالر بمشاركة مل 34.32ل إلى لتص



 ألجنبية المباشرة العربية البينيةالفصل الخامس: االستثمارات ا

163 

 

 (2022-2000تدفق إجمالي االستثمارات العربية البينة خالل الفترة )(: 2-5الشكل رقم )

 
  
 (.4-4من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم )الشكل:   

دوالر، واستمرت في االنخفاض مليار  22.6دول عربية إلى  9بمشاركة  2009وانخفضت القيمة سنة 

لى  22.42دول عربية إلى قيمة  20بمشاركة  2020لتصل سنة  مليار دوالر سنة  6.32مليار دوالر، وا 

 دول فقط. 4بمشاركة  2022

وسبب  2002وتشير اإلشارة إلى أن تدفق االستثمارات العربية البينية عرف تزايد معتبر ابتداء من سنة   

، حيث أن العراقيل التي 2002سبتمبر  22الدول الغربية والدول العربية بعد أحداث  ذلك تغير العالقة بين

كانت تعاني منها رؤوس األموال العربية في الدول الغربية بتوتر العالقة بينها بعد ذلك التاري  بداعي 

عودة هجرة اإلرهاب الدولي، اضطرت الدول العربية تحويل رؤوس أموالها إلى دول عربية، وهذا ما عرف ب

 يوضح ذلك. أعاله (2-4رؤوس األموال العربية. والشكل رقم )

تصدرت  التوزيع الجغرافي ألرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة: -2

( بقيمة 2022-2994السعودية الدول العربية المضيفة لالستثمارات العربية البينية خالل الفترة )

من اإلجمالي، يليها السودان بقيمة  52.22مليار دوالر بحصة  69.43حوالي إجمالية قدرت بـــ

من اإلجمالي، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجزائر بقيمة  23.23مليار دوالر بحصة  22.34
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من اإلجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاءت مصر بقيمة  3.05مليار دوالر بنسبة  23.42

مليار دوالر بحصة  23.22من اإلجمالي، ثم لبنان بقيمة  2.95مليار دوالر بحصة  23.52

2.3  مليار دوالر بنسبة  20.69من اإلجمالي، وفي المرتبة السادسة جاءت اإلمارات بقيمة

6.33  مليار دوالر بنسبة  6.22من اإلجمالي، ثم في المرتبة السابعة جاءت المغرب بقيمة

3.63 2.35مليار دوالر بنسبة  3.94بقيمة ، وفي المرتبة الثامنة جاءت األردن وبالنسبة ،

 من اإلجمالي. 2.2مليار دوالر والنسبة  3.2لبقية الدول فلم تتجاوز القيمة 

-2000التوزيع الجغرافي لألرصدة االستثمارات العربية البينية خالل الفترة ) (:3-5الشكل رقم )
2022) 

 

 
 (4-4من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل:

 

يوضح التوزيع الجغرافي لألرصدة االستثمارات العربية البينية الذي ( 3-4الشكل رقم )من خالل   

استحوذت سبعة دول على إجمالي تدفقات االستثمارات العربية  حيث (.2022-2000خالل الفترة )

 259البينية وهي : السعودية، السودان، الجزائر، مصر، لبنان، اإلمارات والمغرب على نحو يقارب 

 .(2022-2000خالل الفترة ) 33.2مليار دوالر بنسبة 

 

 %41,17; السعودية

 %13,23; السودان

 %8,04; الجزائر

 %7,94; مصر

 %7,80; لبنان
 %6,33; اإلمارات

; المغرب
3,68% 

;  األردن
2,34% 

 %2,19; تونس
 %2,17; سورية

 %0,12; قطر %0,50; البحرين %0,78; ليبيا %1,67; اليمن %1,95; سلطنة عمان
;  جيبوتي
0,09% 

;  فلسطين
0,00% 
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تشير البيانات  البينية الواردة:التوزيع القطاعي ألرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة العربية  -3

والمتمثلة في  المتوفرة لستة دول عربية شملت: السعودية، مصر، األردن، تونس، جيبوتي وليبيا

  ( أدناه. 6-4الجدول رقم ) 

التوزيع القطاعي ألرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة بالمليون (: 6-5الجدول رقم )
 2022خالل سنة دوالر 

 
 اإلجمالي ليبيا جيبوتي تونس األردن مصر السعودية القطاع
 53133 26 39 3568 1013 12111 36376 الخدمات
 20161 113 113 552 3290 4800 11293 الصناعة
 3165 ,,, ,,, 14 47 3003 101 الزراعة
قطاعات 
 743 134 180 179 250 ,,, ,,, أخرى

 77202 273 332 4313 4600 19914 47770 اإلجمالي
 

 .2022، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت 2022تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية سنة  المصدر:

 
مليار دوالر خالل سنة  22.2أن معظم االستثمارات العربية البينية الواردة لتلك الدول والبالغ قيمتها  حيث

مليار دوالر، وقطاع الصناعة بقيمة  43.23تركزت في قطاع الخدمات بقيمة إجمالية قدرت بــ  2022

ة للقطاعات األخرى فكانت مليار دوالر، أما بالنسب 3.26مليار دوالر، وفي قطاع الزراعة بقيمة  20.26

 مليون دوالر.    253قيمتها 

من  26.22والصناعة بنسبة  63.32وكان التوزيع القطاعي حسب النسب بالنسبة لقطاع الخدمات 

، كما 0.96بينما انحصرت حصة القطاعات األخرى على نسبة  5.2اإلجمالي، ثم قطاع الزراعة بنسبة 

 اه.( أدن5-4هو موضح في الشكل رقم )
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التوزيع القطاعي ألرصدة االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية الواردة كنسبة من   (:4-5الشكل رقم )

 2022اإلجمالي خالل سنة 

 
 

 (.6-4من اعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل:

 
السعودية كانت نسبة قطاع الخدمات فيها وبالنسبة للتوزيع القطاعي حسب كل دولة توفرت لدينا البيانات فإن 

26.24 23.65، وقطاع الصناعة 0.22، أما قطاع الزراعة فكانت النسبة وبالنسبة لمصر كانت ،

، أما قطاع الزراعة فكانت النسبة 25.2، وقطاع الصناعة 60.32نسبة قطاع الخدمات فيها 

24.0322.02 ، وبالنسبة لألردن كانت نسبة قطاع الخدمات فيها 22.42، وقطاع الصناعة أما ،

، وفي تونس كانت نسبة قطاع 4.53، أما القطاعات األخرى  2.02قطاع الزراعة فكانت النسبة 

، أما 0.32، أما قطاع الزراعة فكانت النسبة 22.3، وقطاع الصناعة 32.23الخدمات فيها 

، وقطاع الصناعة 22.24دمات فيها ، وفي جيبوتي كانت نسبة قطاع الخ5.24القطاعات األخرى  

35.05 45.22، أما قطاع القطاعات األخرى فكانت بينما ليبيا كانت نسبة قطاع الخدمات فيها ،

9.42 52.39، وقطاع الصناعة 59.03، أما قطاع القطاعات األخرى فكانت( 2-4، الجدول رقم )

 ( المبينين أدناه يوضحان ذلك .4-4والشكل رقم )

;  الخدمات

68,82 

 %26,11; الصناعة

 4,10; الزراعة
;  قطاعات أخرى

0,69% 
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التوزيع القطاعي حسب كل دولة ألرصدة االستثمارات العربية البينية الواردة كنسبة من   (:3-5رقم )الجدول 
 2022اإلجمالي خالل سنة 

 ليبيا جيبوتي تونس األردن مصر السعودية القطاع

 %9,52 %11,75 %82,73 %22,02 %60,82 %76,15 الخدمات

 %41,39 %34,04 %12,80 %71,52 %24,10 %23,64 الصناعة

     %0,32 %1,02 %15,08 %0,21 الزراعة 

 %49,08 %54,22 %4,15 %5,43     قطاعات أخرى

 (.3-4من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم ) الجدول:

 

التوزيع القطاعي حسب كل دولة ألرصدة االستثمارات العربية البينية الواردة كنسبة من  (:5-5الشكل رقم )

 2022اإلجمالي خالل سنة 

 
 
 

 (.2-6من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم ) الشكل:
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 المطلب الثاني: معوقاتها

تواجه الدول العربية تطورات مهمة في البيئة االقتصادية والمالية على المستويين اإلقليمي والدولي بما      

في ذلك التحول إلى آليات السوق، وتحرير التجارة الدولية، وبروز التكتالت اإلقليمية، وتكامل وترابط األسواق 

ذا كانت بعض الدول العربية قد استطاعت أن تحقق مجموعة من اإلنجازات على الصعيد  العالمية، وا 

االستثماري والتنموي بتفاعلها مع تلك التطورات، فإنه ال بد من الت كيد على أن تفعيل استثماراتها المباشرة 

زالة العديد من المعوقات التي تقف دون تحقيق أهدافها،  مازال يستدعي مواجهة العديد من التحديات وا 

 :1وقات في النقاط التاليةويمكننا أن نوضح تلك المع

 أوال: المعوقات اإلدارية     

ضعف اإلدارة وسوئها في الدول العربية أدى إلى الفشل في تحقيق الكثير من المشاريع، ومن أسباب     

 ضعف اإلدارة نذكر ما يلي:

الذي  تدخل حكومة البلد المضيف في عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، األمر -2

يؤدي إلى اتخاذ إجراءات غير سليمة، ال تتماشى وتوجهات المساهمين في المشروع، ونالحظ ذلك 

 خاصة في المشاريع التي تكون مؤسسات القطاع العام مساهمة فيها.

عجز اإلدارة على تسيير المشروع بشكل مالئم بسبب ت ثيرات العمل النقابي في بعض الدول وما  -2

إلى عرقلة اإلنتاج، وزيادة تكاليفه، وتدني قدرته على المنافسة في األسواق  تفرزه من سلبيات تؤدي

 رابات، المطالب المبالغ فيها...(.االستهالكية ) اإلض

 تفشي الفساد اإلداري واالستخفاف باعتبارات النزاهة واألمانة والرقابة الذاتية. -3

                                                 
1

 .89-98ص:  ،بق ذكرهمرجع سعلي لطفي،  
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لذلك، ومن أجل إزالة هذه المعوقات، يجب العمل على االختيار المناسب ألعضاء مجلس إدارة المشروع 

وقياداته وعماله اإلداريين حسب المعايير المهنية والكفاءات، وكذلك يجب الفصل بين ملكية المشروع 

دارته، بحيث يجب تجنب التداخل في الصالحيات، وكذا محاربة الفساد اإلداري.   وا 

 ثانيا: تدني مستوى دراسات الجدوى    

أكدت الخبرة العملية على أرض الواقع أن معظم دراسات الجدوى التي أعدت للمشاريع لم ترقى إلى المستوى  

المهني المطلوب، لعدم إلمامها لمختلف الجوانب، وعدم تقديرها لالحتياجات الفعلية، ويرجع ذلك كون أن 

تستمد اسقاطاتها من الواقع، وهذا ما يؤثر على تقدير التكاليف الحقيقية،  أغلب تلك الدراسات نظرية وال

واختيار التكنولوجيا المالئمة...، وبذلك فنجاح المشاريع االستثمارية يعتمد على القيام بدراسات ميدانية 

 ي للمشروع.بخبرات عربية، تتمتع بمهارات عالية، ومؤهلة إلعداد دراسات جدوى متكاملة تعكس الواقع الحقيق

 ثالثا: عدم استقرار النظم القانونية    

من طبيعة االستثمار األجنبي المباشر أنه يتجه إلى البلدان التي يكون فيها النظام القانوني شامل      

وواضح لكافة أحكام االستثمار، فعدم وجود قانون واضح وشامل يطرح عدة مشاكل تحول دون فهم المستثمر 

لالستثمار فهما صحيحا، كما أن تعدد األجهزة المشرفة على تطبيق هذا القانون، وغياب لألحكام المنظمة 

 التنسيق بينهما يؤديان إلى اختالف االجتهادات من مسؤول آلخر مما يفتح المجال لمفارقات في التطبيق.    

 رابعا: االفتقار إلى البنى التحتية    

لها عالقة بالبنى التحتية في الدول العربية، من خدمات نقل  هناك أيضا معوقات ترتبط بعوامل بنيوية    

ومواصالت وموانئ، ومطارات واتصاالت، وت سيس مناطق صناعية وطاقة ومياه وصرف صحي وتخزين 

وغيرها...، ويترتب على عدم توفر تلك المرافق تحميل المشروع أعباء استثمارية إضافية، ورغم الجهود 

خيرة من قبل الدول العربية في مجال البنى التحتية، إال أنها ال تزال دون طموحات المبذولة في السنوات األ

 المستثمر األجنبي. 
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 خامسا: خلل السياسات النقدية    

يتمثل هذا الخلل بالنسبة للدول العربية في مشكلة تدهور قيمة العملة المحلية وعدم استقرار أسعار     

فتدهور قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض القيمة . الت المستثمرينصرفها، والقيود المفروضة على تحوي

الحقيقية لالستثمار، مما يؤثر سلبا على المستثمر األجنبي، كما أن القيود واالجراءات المعقدة التي تخضع 

 لها التحويالت الخارجية بالعملة األجنبية تنفر المستثمرين وتجعلهم يتجهون إلى بلدان أكثر جاذبية.

  ادسا: معوقات ترتبط بعوامل اقتصادية وماليةس    

والتي تنجم عن استمرار هيمنة القطاع العام على العديد من األنشطة االقتصادية، وعدم وجود منافذ      

تمويلية تقابل احتياجات المشاريع االستثمارية، وعدم نضج بعض األسواق المالية العربية فيما يتعلق بالتمويل 

 .متوسط وطويل األجل والسوق األولية والثانوية للسندات

 عا: مشكالت التسويقساب   

يبقى مشكل تسويق المنتجات يؤرق المستثمرين، والذي يؤدي إلى زيادة المخزون ما يدفع إلى تخفيض     

اإلنتاج إلى حد قد يفقد المشروع جدواه المالية، وسبب ذلك وجود الحواجز والقيود التي تحول دون انتقال 

هذه المشاريع باألمور الفنية  السلع والخدمات بشكل سلس إلى الدول العربية، وأن اهتمام القائمين على

 المتعلقة باإلنتاج لم يواكبه اهتمام مواز بعملية تسويق اإلنتاج .

 ثامنا: التساهل في مراقبة تطبيق المواصفات القياسية    

غياب المراقبة النوعية للمنتجات فتح المجال أما السلع الرديئة لدخول تلك السوق، مما يكون حاجز أمام    

جات ذات النوعية المنتجة من قبل المشاريع االستثمارية، مما يساهم في تدهور أداء تلك تسويق المنت

المشاريع وضياع األموال التي استثمرت فيها، ولمعالجة هذه المشكلة يجب إيجاد مؤسسات مؤهلة لمراقبة 

يق تلك المواصفات القياسية والنوعية، ووضع القيود الصارمة التي تحول دون دخول التي تهمل تطب

 المواصفات إلى األسواق.
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 المطلب الثالث: الجهود المبذولة من طرف الدول العربية في مجال تحسين مناخ االستثمار فيها 

من المعروف أن من أهم أسباب هجرة رؤوس األموال واالستثمارات العربية عدم مالءمة المناخ العام    

وال على الرغم من كل الجهود التي بذلت لتحسينه، ومن لالستثمار في الوطن العربي إلبقاء وجذب هذه األم

ثم يصبح الحديث على استعادة رؤوس األموال واالستثمارات العربية المغتربة مع بقاء المناخ العام لالستثمار 

في الدول العربية على حاله، ما لم يتم بذل جهود إضافية اقتصادية واجتماعية وسياسة لتحسين هذا المناخ، 

ال تحولت رؤوس األموال العربية العائدة مجرد إيداعات في البنوك لدفع عج لة النمو في الدول العربية، وا 

 العربية واألجنبية.

ولذلك لج ت الدول العربية إلى جذب رؤوس األموال العربية المهاجرة إليها أو جزء منها عن طريق تهيئة     

 مناخها االستثماري، وذلك من خالل:

نشاء مجالس خاصة تطوير األجهزة  -2 المسؤولة عن الترويج لالستثمار في أغلب الدول العربية، وا 

 بالتنمية واالستثمار.

استكمال وتطوير التشريعات الخاصة باالستثمارات األجنبية المباشرة بصفة عامة واالستثمارات  -2

 العربية البينية بصفة خاصة.

 تشجيع االستثمار، وتجنب االزدواج الضريبي.  كما تم ابرام االتفاقيات الدولية والعربية الثنائية ل -3

باإلضافة إلى استخدام تقنية المعلومات في ترويج االستثمارات، بإقامة مواقع إلكترونية خاصة  -5

بالهيئات الوطنية لترويج االستثمار في أغلب الدول العربية، والتعريف بمناخ االستثمار في كل 

 دولة.
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العربية خالل السنوات األخيرة بمبادرات، تم اتخاذ عدة خطوات  كما قام مجلس الوحدة االقتصادية

 إيجابية تهدف إلى تحسين البيئة االستثمارية العربية، نذكر منها:

إنشاء خريطة استثمارية للدول العربية، تكون بمثابة قاعدة معلومات للمستثمر العربي من جهة  -2

 المستمر.والمستثمر األجنبي من جهة أخرى، وتتصف بالتحديث 

إنشاء آلية لالستثمار تضم القطاع الخاص واالتحادات العربية وجهات التمويل العربية وأجهزة  -2

 االستثمار الوطنية، وتهدف هذه اآللية إلى ترويج الفرص االستثمارية والتنسيق بين الدول العربية.

 إجراء دراسات ميدانية لمعوقات االستثمار والعمل على إزالتها. -3

 ة اتفاقيات عربية جماعية لتشجيع االستثمار، وهي: إصدار أربع -5

 تجنب االزدواج الضريبي . -                            

 كيفية تحصيل الضرائب والرسوم. -                            

 حماية وتشجيع االستثمارات العربية. -                            

 ض النزاعات المتعلقة باالستثمار في الدول العربية.ف -                            
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 المبحث الثالث: آفاق وتحديات االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية

بغرض تشجيع االستثمار، واستقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية ساد اتجاه تنافسي بين دول العالم  

اتخاذ جملة من اإلجراءات والتدابير الكفيلة بمنح الكثير من المزايا والحوافز والدول العربية من بينها على 

 للمستثمرين، ويتجلى ذلك من خالل:

 إزالة القيود الجمركية والضريبية على رأس المال المستثمر. -  

 القضاء على االزدواج الضريبي. -  

الدول المضيفة بإعفاء ما قد يعاد استثماره  تشجيع المشروعات األجنبية على إعادة استثمار أرباحها في -  

 منها من ضرائب، إلى جانب بعض المزايا والضمانات األخرى المشجعة. 

وهذا ما فتح آفاق كبيرة لكي تتطور االستثمارات العربية البينية، وبهذا يمكننا توضيح تلك التحديات واآلفاق، 

     باإلضافة إلى القطاعات الواعدة لتطويرها.

 المناطق الحرة والمدن الصناعية في الدول العربيةلمطلب األول: تحدياتها وواقع ا   

أما الدول العربية تحديات كبيرة للنهوض باالستثمارات العربية البينية، من خالل إجراء إصالحات معمقة،     

 وتطوير مناطقها الحرة خاصة تلك الموجهة للتصدير.

 أوال: تحديات االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية   

ارتفعت تدفقات تلك االستثمارات خالل السنوات األخيرة، إال أن تلك التدفقات ال تزال متواضعة، إدا ما   

اد قورنت بالتدفقات االستثمارية البينية في األقاليم االقتصادية األخرى حول العالم، وال سيما دول االتح

األوربي، واآلسيان والنافتا في أمريكا الشمالية، لذلك يجب إعادة تقييم األداء العربي في هذا المجال في ضوء 

 عدد من المؤشرات منها:
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االستثمارات العربية البينية لم تبلغ بعد الحجم المطلوب سواء في ضوء  حجم االستثمارات: -2

ظر إلمكانيات الدول العربية االستثمارية أو مقارنة ب داء االحتياجات التمويلية للدول العربية، وكذا بالن

 بعض التكتالت االقتصادية األخرى.

على الرغم من هيمنة قطاع الخدمات على تدفقات االستثمارات العربية البينية،  التوزيع القطاعي: -2

حيث  فإن الصورة تتغير عند دراسة موقف كل دولة على حده، وخاصة الدول العربية األقل نموا،

تتركز التدفقات في قطاع الصناعات االستخراجية في بعض الدول أو أحد القطاعات الخدمية 

 الفرعية في دول أخرى.

يالحظ تباين شديد في القدرة على اجتذاب االستثمارات المباشرة العربية البينية من  التوزيع الجغرافي: -3

 ء بعض الدول في السنوات األخيرة.  دولة عربية إلى أخرى، رغم ظهور بوادر إيجابية بتحسن أدا

 المناطق الحرة والمدن الصناعية في الدول العربيةواقع ثانيا:  

طرأت تطورات عديدة للمدن الصناعية والمناطق الحرة في الدول العربية، فمنها من أنشئت من جديد    

ة الذي اتخذ األردن مقرا ومنها من طورت، فعلى صعيد العمل الجماعي نجح االتحاد العربي للمناطق الحر 

دائما له ك حد منظمات العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية في تحقيق العديد من 

 اإلنجازات على صعيد التنسيق فيما بين المناطق الحرة العربية.

من المناطق الحرة كما شهدت المنطقة العربية اهتماما متزايدا من قبل معظم حكوماتها بإنشاء وتطوير المزيد 

 :1بمختلف أنواعها وأغراضها وأحجامها، ويمكننا التطرق إلى بعض االحصائيات لتوضيح ذلك، من خالل

منطقة حرة  225بلغ عدد المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسة التي تشمل المطارات والمنافذ نحو  -2

التي يتم إنشاؤها وفق شروط دولة عربية، حيث يوجد العديد من المناطق الحرة الخاصة  23في 

                                                 
1

 .223ص:  مرجع سبق ذكره،، 2022تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية سنة  
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معينة لمشروع واحد وهو النظام المنتشر في بعض الدول العربية ومنها مصر واإلمارات على سبيل 

 المثال.

استنادا إلى الخطط الحكومية المعلنة من قبل العديد من حكومات المنطقة توجد خطط إلنشاء  -2

لمتوقع أن تجد طريقها إلى التنفيذ بعد العشرات من المناطق الحرة في بلدان المنطقة والتي من ا

 عبور المنطقة تداعيات المرحلة الحالية على الصعيدين السياسي واالقتصادي. 

مليار  222قدر حجم التجارة الخارجية في المناطق الحرة في مصر واألردن واإلمارات بما يزيد عن  -3

تتم مع الدول العربية أي  20مليار دوالر خاصة باإلمارات  96، منها 2020دوالر خالل سنة 

( مع دول مجلس التعاون الخليجي أي 46مليار دوالر، وأكثر من النصف منها ) 29.2بقيمة 

 مليار دوالر. 20.2بقيمة 

مليار  22يقدر حجم االستثمارات اإلجمالية في المناطق الحرة المصرية واألردنية والعمانية ب كثر من  -5

 .2020دوالر بنهاية سنة 

 العمال في المناطق الحرة المصرية واألردنية ما يقارب ربع مليون عامل.بلغ عدد  -4

 أهم المناطق الحرة في الدول العربية. لخص( المبين أدناه ي3-4والجدول رقم )
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 في الدول العربية واألسواق الحرة أهم المناطق الحرة(: 8-5الجدول رقم )
 أهم المناطق الحرة عددها الدولة
 الحرة لمطار هواري بومدين. سوق، ال) غير مستغلة ( المنطقة الحرة جمارك بالرا 2 الجزائر
 منطقة البحرين اللوجستيكية، المنطقة الحرة شمال سترة، المنطقة الحرة ميناء سلمان،  5 البحرين
 منطقة دوراليه الحرة 2 جيبوتي
 المنطقة الحرة في خور الزبير، المنطقة الحرة في القائم، المنطقة الحرة في نينوى 5 العراق 
المنطقة الحرة العقبة، المنطقة الحرة الكرك، المنطقة الحرة سحاب، المنطقة الحرة الزرقاء، المنطقة الحرة  6 األردن

 الكرامة، مطار الملكة علياء الدولي المنطقة الحرة
 الحرة الكويتية، السوق الحرة بمطار الكويت الدوليالمنطقة  2 الكويت
 المنطقة الحرة بمرف  بيروت، المنطقة الحرة بمرف  طرابلس، المنطقة الحرة بمطار بيروت الدولي 3 لبنان 
 المنطقة الحرة بمصراطة، المنطقة الحرة بزوارة 3 ليبيا

الهدروكاربونات في كبدانا والناضور، منطقة التصدير الحرة المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، منطقة تخزين  6 المغرب
في القنيطرة، المنطقة الحرة في داخلة والعيون، منطقة التصدير الحرة في طنجة ميد القصر ووماجاز ميللوزا 

 .2و 2
منطقة الحرة المنطقة الحرة بمطار الباذان، المنطقة الحرة بمطار هافون، المنطقة الحرة بمطار غاروي، ال 2 الصومال

 بميناء ابل، المنطقة الحرة السعنود، المنطقة الحرة بمطار جالسيو، المنطقة الحرة بميناء السقوري.
 المناطق الحرة في السودان، المنطقة الحرة بالبحر االحمر، سلطة منطقة قري الحرة 5 السودان
الدولي، حلب، الالذقية، المدينة الحرة للتجارة منطقة التجارة الحرة بـــ: عدرا، درعا، طرطوس، مطار دمشق  2 سوريا

 بدمشق
 المنطقة الحرة بــــ: بنزرت، حميلة، بجرجيس، السوق الحرة بمنزل بورقيبة 4 تونس

المنطقة الحرة بــ: عجمان، مطار دبي، الفجيرة، الحمرية، جبل علي، رأس الخيمة، مطار الشارقة، أحمد بن  30 اإلمارات
مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة دبي للتعهيد، سلطة واحة راشد، مدينة مصدر، 

دبي للسيليكون، مدينة دبي لالستوديوهات، مجمع الذهب واأللماس، مجمع رأس  الخيمة لتكنولوجيا 
والبحوث،  المعلومات، منطقة رأس الخيمة الحرة العربية، مطار الشارقة الدولي، مجمع دبي للتقنيات الحيوية

، شركة أبو ضبي للموانئ، دبي العالمية لإلنتاج اإلعالمي، مدينة دبي twofour54مدينة دبي الطبية، 
 لألنترنت، قرية دبي للمعرفة، مدينة دبي لإلعالم، أخرى...

 منطقة المزيونة الحرة، المنطقة الحرة في صحار، المنطقة الحرة بصاللة 5 سلطنة عمان
 المنطقة الحرة بميناء الدوحة البحري، المنطقة الحرة بميناء الدوحة الجوي، واحة العلوم والتكنولوجيا  3 قطر 
 المنطقة الحرة بعدن، المنطقة الحرة في مطار عدن الدولي 2 اليمن
عيد، شبين المنطقة الحرة العامة بـــ: اإلسكندرية، دمياط، االسماعيلية، قنا مدينة فقط، مدينة نصر، بورس 20 مصر

 الكوم، اإلعالمية، السويس، مطار القاهرة الدولي، ميناء السخنة، مناطق حرة أخرى ...
 225 اإلجمالي

 .225، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ص: 2022تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية المصدر: 
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 المطلب الثاني: آفاقها 
شهدت الدول العربية تطورات الفتة كمية ونوعية على صعيد االستثمارات العربية البينة في السنوات    

الماضية، أدت إلى حدوث نمو كبير في التدفقات البينية، إضافة إلى حدوث تغيرات إيجابية على صعيد 

مجموعة من القطاعات  التوزيع القطاعي لتلك االستثمارات، وعلى هذا األساس توجد في الدول العربية

 :1المؤهلة ألن تلعب دورا مهما في تعزيز االستثمارات العربية البينية خالل الفترة المقبلة نلخصها فيما يلي

 أوال: قطاع الصناعة

 هذا القطاع قادر على القيام بدور كبير في تعزيز االستثمارات العربية البينية، حيث ينقسم إلى:  

وبها العديد من الفرص االستثمارية ال سيما مع  في مقدمتها النفط والغاز :الصناعات االستخراجية -1

من الغاز الطبيعي، إضافة  29من االحتياطات العالمية المؤكدة من النفط و 43امتالك المنطقة لنحو 

اج في إلى وجود العديد من الشركات العربية الكبرى التي لديها القدرة على تنفيذ مشاريع التنقيب واالستخر 

مختلف الدول العربية واألهم من ذلك استمرار النمو المتواصل في الطلب على النفط والغاز وبالتالي ارتفاع 

 أسعاره بما يعزز من الجدوى االقتصادية لتلك المشروعات.

هذا النوع يتوفر على فرص نمو استثماري في مجاالت عديدة أبرزها: الصناعات  الصناعات التحويلية: -2

مدة على مواد خام محلية مثل صناعة البتروكيماويات واألسمدة واألغذية والمشروبات إضافة إلى المعت

الصناعات الجديدة والتكنولوجية ال سيما مع إعالن معظم الدول العربية عن خطط إلنشاء المزيد من 

ايا وتسهيالت المناطق الصناعية الضخمة وتوسيع القائمة منها فضال عن إعالن عدد منها عن حوافز ومز 

 جديدة لالستثمار األجنبي المباشر بشكل عام واالستثمار في الصناعة الموجهة للتصدير بشكل خاص.

 

 

                                                 
1

 لمزيد من التفصيل أنظر: 

 .3055، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت 1122تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية سنة  -

 .3053، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت 1121العربية سنة تقرير مناخ االستثمار في الدول  -



 ألجنبية المباشرة العربية البينيةالفصل الخامس: االستثمارات ا

178 

 

 ثانيا: قطاع الخدمات

هذا القطاع رغم تطوره في الدول العربية إال أنه مقارنة بالدول المتقدمة ال يزال قابال لالستمرار في تعزيز 

 ويمكننا تقسيمه إلى:االستثمارات العربية البينية، 

منذ بداية القرن الماضي وهذا القطاع يقوم بدور متنام قابل لالستمرار في تعزيز  قطاع االتصاالت: -1

االستثمارات العربية البينية بفضل التحركات الستثمارية المتوقعة لشركات االتصاالت العربية الكبرى ومنها: 

ت اإلمارات وأوراسكوم المصرية وكيوتل القطرية وباتلكو زين الكويتية، واالتصاالت السعودية واتصاال

البحرينية، ال سيما وأن تلك الشركات تعمل في أكثر من دولة عربية وأعلنت عزمها استثمار مليارات 

 الدوالرات في أنشطتها الخارجية التي تشمل دول عربية. 

لهذا القطاع دور مهم في تعزيز االستثمارات العربية البينية منذ فترة طويلة عبر استثمارات  قطاع العقار: -2

األفراد العرب المتبادلة في معظم دول المنطقة، وال سيما مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، كما شهد في 

تطوير العقاري الكبرى خاصة اآلونة األخيرة تحركات الفتة يمكن أن تعزز مستقبال من شركات االستثمار وال

من اإلمارات والسعودية وقطر لالستثمار في مشاريع تنموية وعمرانية ضخمة في بقية الدول العربية خاصة 

 مصر واإلمارات والمغرب واألردن وعدد من دول المنطقة األخرى.

ة البينية، ومن المتوقع كان هذا القطاع على قائمة القطاعات الجاذبة لالستثمارات العربي قطاع السياحة: -3

وفق إعالن العديد من الشركات العربية والخليجية عن مشروعات طموحة مستقبلية بتكاليف ضخمة في دول 

المنطقة أن يعزز دوره في المستقبل، وفي هذا السياق طالبت المنظمة العربية للسياحة، بضرورة استكمال 

دادها لتوفير الدعم الفني في مجال تقديم الفرص ت سيس بنك االستثمار السياحي العربي، وأكدت استع

عداد الشروط التشريعية لدراسات الجدوى للمشاريع السياحية في دول المنطقة.     االستثمارية السياحية وا 

بدأ هذا القطاع ينشط بوضوح في تعزيز التدفقات االستثمارية البينية في  قطاع البنوك والتأمينات: -4

ا مع اتجاه  مؤسسات مصرفية عربية ضخمة وخصوصا من دول مجلس التعاون المنطقة العربية خصوص
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الخليجي الستغالل فوائضها المالية الكبيرة في التوسع داخل المنطقة بالتزامن مع قيام المزيد من دول المنطقة 

التفاقيات  بتحرير قطاعاتها أما االستثمارات العربية البينية في إطار برامج على المستوى الوطني أو تنفيذ

 دولية في هذا اإلطار. 

من القطاعات الواعدة التي ظهرت بقوة في الفترة األخيرة، خاصة بعد إعالن  قطاع تجارة التجزئة: -5

شركات عربية كبرى في هذا المجال عن خطط استثمارية وتوسعات طموحة داخل المنطقة ومنها مجموعة 

لمشروع سيتي ستار في مصر والتي تعتزم مواصلة توسعها في  شركة غولدن بيراميدز، بالزا السعودية المالكة

المنطقة، ومجموعة ماجد الفطيم العقارية اإلماراتية التي أعلنت عن خطتها لبناء أربع مراكز تسوق كبيرة في 

مليار دوالر على مدى السنوات المقبلة  3.4اإلمارات ومصر وسوريا ولبنان باستثمارات إجمالية قدرها 

يف الغرير التي أعلنت أن بالد الشام وشمال إفريقيا بحاجة لمراكز تسوق جديدة، كما أعلنت ومجموعة س

إعمار مولز اإلماراتية أنها تركز على السوقين المصرية والسورية إلقامة عدد من المشاريع العقارية 

 المتخصصة في قطاع التجزئة.

بينية كبرى خالل السنوات المقبلة بمختلف هذا القطاع سيشهد طفرة استثمارية عربية  قطاع النقل: -6

 أشكاله، خاصة مع وجود جملة من مشاريع النقل البري والبحري والجوي. 

لهذا النوع من النقل دور كبير في تعزيز االستثمارات األجنبية المباشرة عامة والعربية  النقل البري: 6-1  

لحدود، خاصة لدول الجوار، كما يسهل عملية البينية خاصة، كونه يسهل عملية التنقالت عبر الوطن وا

 التوزيع ودخول األسواق، ويمكننا تقسيمه إلى ثالثة محاور:

وأهمها جسر البحرين  مشاريع الجسور العمالقة العابرة للموانع المائية وذات التكاليف الضخمة: - أ

ون األطول في ويرجح أن يك 2023ويتوقع االنتهاء من نهاية  2020وقطر الذي بدأ العمل به سنة 

مليار دوالر، مشروع جسر السعودية ومصر الذي أعيد طرحه  3كيلو متر وبتكلفة  50العالم بنحو 

كيلو متر، ثم مشروع إنشاء جسر بين اليمن  40بطول  2022للمناقشة بين حكومتي البلدين في ماي 
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ال في طور كيلو متر والز  23بطول  2003وجيبوتي الذي طرحته إحدى الشركات العربية سنة 

 المناقشة.

يوجد العديد من مشاريع الربط البري بين الدول العربية وخصوصا دول شمال إفريقيا،  الطرق البرية:  - ب

 وبين مصر والسودان، وبين الدول العربية األخرى.

وأهمها مشروع ربط السكك الحديدية الخليجية بين قطر مشاريع شبكة السكك الحديدية العربية:  - ت

كيلو متر، والتي ستزيد  2950عودية والكويت وسلطنة عمان واإلمارات والبالغ طوله والبحرين والس

مليار  200مليار دوالر، وذلك في إطار خطط بلدان الخليج العربية إلنفاق أكثر من  24تكلفته عن 

 دوالر على مشروعات متنوعة للسكك الحديدية، من أجل تطوير المواصالت العامة. 

يعتبر من القطاعات الواعدة في االستثمارات العربية البينية، خاصة بعد استثمار نحو  :النقل البحري 6-2  

مليار دوالر في البنية التحتية لهذا القطاع في مختلف الدول العربية خالل السنوات األخيرة، ومع بد   220

من المشاريع الطموحة مناقشة آليات تنفيذ مشروع الربط البحري بين الموانئ العربية، فضال عن عدد كبير 

في إطار خطط التطوير والتوسيع المعلن عنها من طرف أغلب الدول العربية في مجال تطوير قطاع النقل 

مليار دوالر مع تركزها في كل  65البحري، خاصة في مجال تطوير الموانئ، حيث بلغ مجموعها ما قيمته 

المغرب، حيث استحوذت تلك الدول على نحو من : الجزائر والعراق واإلمارات وقطر والسعودية ومصر و 

32 .من اإلجمالي 

رغم أنه شهد تطورات استثمارية الفتة خالل السنوات األخيرة إال أن مشاريع التوسع  النقل الجوي: 6-3  

مليار دوالر والممتد  203دولة عربية وبقيمة إجمالية قدرت قيمتها بــ  25والتطوير التي الزالت قائمة في 

، مما يؤكد أن قطاع النقل الجوي واعد في جذب االستثمارات العربية البينية، 2030إلى سنة بعضها 

 وخاصة بفتحه على القطاع الخاص.
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 ثالثا: قطاع الزراعة 

عرف هذا القطاع تطورات هامة على المستوى العالمي، وعلى مستوى الدول العربية فحظي باهتمام كل   

اعات القياسية في األسعار العالمية للمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، الدول العربية خاصة بعد االرتف

مليار دوالر  22وتجدد أزمات الغذاء واألوبئة الزراعية، والقفزات في قيمة الفجوة الغذائية العربية من نحو 

مع توقعات  2003مليار دوالر سنة  24، ثم ما يزيد عن 2004مليار دوالر سنة  23إلى  2990سنة 

 .2020مليار دوالر سنة  55وصولها إلى 

ويشهد قطاع الزراعة اهتماما استثماريا من قبل الدول العربية سواء من طرف الحكومات التي لديها فرص    

االستثمار في هذا القطاع كمصر والسودان والجزائر وسوريا أو الشركات العربية المهتمة باالستثمار في هذا 

 رز التطورات التي عرفتها المنطقة:المجال، ويمكننا تلخيص أب

مليار دوالر في تجسيد مشاريع شراكة مع الشركات  2نجحت الحكومة التي ضخت نحو  مصر: -1

العربية، خاصة بعد الهدوء النسبي لقضية حصة مصر من مياه النيل، خاصة مع شركة الراجحي 

 لالستثمار الزراعي السعودية، والمملكة للتنمية الزراعية السعودية أيضا.

أراض زراعية مع بلدان عربية من بينها الكويت واألردن والسعودية توقيع اتفاقيات لت جير  السودان: -2

 لزراعة القمح والذرة بصورة رئيسية.

وجهت الحكومة الجزائرية دعوة للمستثمرين األجانب الستئجار األراضي الزراعية، وهناك  الجزائر: -3

 لجزائر. نوايا من طرف شركات عربية أهمها السعودية لالستثمار في المجال الزراعي في ا

مشروع المنطقة االقتصادية الخاصة، الزراعية السياحية الصناعية  2020طرحت في مارس  سوريا: -4

ألف هكتار للمستثمرين بعد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة  250في منطقة " الغاب " بمساحة 

را يتم خاللها وضع الدراسات شه 24وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والفاو لتنفيذ المشروع في مدة 

    التنفيذية لكل األنشطة.  
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 خالصة:

ارتفعت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية بشكل واضح خالل السنوات القليلة الماضية   

كما سبق ذكره، إال أن تلك التدفقات ال زالت متواضعة إذا ما قورنت بالتدفقات االستثمارية المباشرة البينية في 

األوروبي واآلسيان والنافتا في أمريكا الشمالية، ولذا فإن  األقاليم االقتصادية حول العالم، والسيما دول االتحاد

ولتفسير هذه التدفقات فإن النظرية  الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة تقييم األداء العربي في هذا المجال.

االقتصادية ركزت على عوامل الجاذبية بين الدول مثل المسافة، حجم السوق وعوامل التشابه األخرى 

لدين، التاري ... ( ومستوى التنمية المؤسسية ونوعية البيئة االستثمارية، كل هذه تعتبر من محددات ) اللغة، ا

االستثمارات العربية البينية التي تساهم في تطويرها، لذلك هناك عمل كبير أما الدول العربية للسعي قدما 

 صها فيما يلي:بهذه االستثمارات، ومن خالل ما سبق استنتجنا مجموعة من النتائج نلخ

هناك مجموعة من القيود والمعوقات تقف أمام تطور االستثمارات العربية البينية، ألن المنطقة العربية  -

 توحي ب ن تكون تلك االستثمارات متطورة.

ارتفاع أسعار النفط وعوائده وتنامي الخالف بين الدول العربية والدول الغربية بعد أحداث الحادي عشر  -

ساهم بصفة كبيرة في زيادة االستثمارات العربية البينية، كون أن رأس المال العربي  2002من سبتمبر 

المتوجه إلى الدول الغربية أصبح يعرقل من قبل الدول الغربية، فكان من الضروري إعادته إلى الدول 

 العربية.

أما القطاعات األخرى فلم تركز أغلب االستثمارات في قطاع الخدمات الذي له عائد مرتفع ومخاطرة أقل،  -

 تتجاوز الثلث.

أغلب الدول العربية تطبق قوانين تشجيعية وتحاول تقليل البيروقراطية وتزيد من عدد االتفاقيات حول  -

االزدواج الضريبي، حيث أن دول التعاون الخليجي ال تفرض ضرائب وهي في سياق انشاء سوق خليجي 

  مشترك.
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 تمهيد:

تعتبر االستثمارات العربية البينية كاالستثمارات األجنبية المباشرة، تت ثر بعدة محددات اقتصادية، كما سبق  

ذكره في الجانب النظري، ومن بين تلك المحددات الموارد الطبيعية والتي تمثلت أهمها في البترول والغاز في  

منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي إلى تراكم معتبر وقد أدى االرتفاع المذهل ألسعار النفط  الدول العربية، 

للفوائض المالية في الدول العربية المصدرة للنفط، وعادة ما يتم تدوير هذه الفوائض في النظام المالي العالمي 

مثلما حدث خالل سبعينيات القرن الماضي، وقد تزامنت صدمة أسعار النفط الحالية مع انخفاض أسعار 

ية، وتزايد تذبذب األسواق المالية العالمية، وارتفاع القيود على حركة انتقال رؤوس األموال في الفائدة العالم

إطار محاربة اإلرهاب وتبييض األموال، باإلضافة إلى قيام الدول العربية بإجراء سياسات لتحسين البيئة 

ض النفطية العربية تشكل االستثمارية فيها، خاصة فيما يتعلق بضمان حماية االستثمار، حيث أن الفوائ

  فرصة تاريخية لتعزيز االستثمارات البينية العربية.

 لذلك ارت ينا تقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:

 

      :أداء سوق النفط في الدول العربيةالمبحث األول 

      :مية االستثمارات العربية البينيةأثر ارتفاع أسعار النفط في تنالمبحث الثاني 

      ثر ارتفاع أسعار النفط في تنمية االستثمارات العربية الجزائريةأل المبحث الثالث: التحليل القياسي 
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 المبحث األول: أداء سوق النفط في الدول العربية

من  الرغم على والطلب واإلمدادات األسعار يخص فيما قياسية مستويات العالمية النفط سجلت سوق  

 االقتصادات واجهت التي والصعاب لالضطرابات نتيجة العالمي االقتصادي النمو معدالت في التباطؤ

  دورا أوبك، منظمة خالل من للنفط المنتجة العربية للدول كان السنوات األخيرة، وقد والعالمية خالل المحلية

 من مختلفة، وباتجاهات األسعار، على عديدة أخرى عوامل أثرت واستقرارها، كما األسعار ارتفاع في هاماا 

 في والمضاربات العمالت، صرف أسعار في والتقلبات العربية، المنطقة في الجيوسياسية أهمها التطورات

 في تجسدت والتي الصناعية، االقتصادات في خاصة العالمية المالية األسواق في السلع واالضطرابات أسواق

 والفائض المستقبلية وتوقعاته العالمي االقتصادي النمو وتباطؤ اليورو، منطقة في الديون السيادية أزمة تفاقم

 .العالمي النفطي المخزون النفط ومستويات من االنتاجية الطاقة في

 المطلب األول: أداء االقتصاد العالمي

لعامي  العالمية المالية األزمة من تعافيه في بدأ أن بعد  2011في سنة  العالمي االقتصاد نمو تباطؤ  

 والتي اليابان زلزال تسونامي أحداث أهمها من ذلك، في رئيسية عوامل عدة (، وقد ساهمت2003-2009)

 شبكات أداء لتطال اليابان في الطبيعية الكارثة تداعيات امتدت ومادية فادحة، ولقد بشرية خسائر إلى أدت

 الغيار وقطع اإلنتاج مستلزمات بعض على الحصول في واجهت صعوبات والتي العالمية والتوزيع اإلنتاج

 آخر، جانب أوروبا، وفي وفي المتحدة الواليات في بصناعة السيارات يتعلق فيما خاصة اليابان في المصنعة

 خالل برزت التي اليورو منطقة في السيادية تفاقم الديون ب زمة  2011في سنة  العالمي االقتصاد أداء ت ثر

 هذه تفاقم مخاطر لمواجهة االتحاد األوروبي دول من عدد في تقشفية مالية سياسات وتبني ،أوت شهر

ويمكننا التطرق ألداء االقتصاد  .والعمالة النمو على المتوقعة المخاطر رغم المالية أوضاعها وتعزيز الديون،

 :1العالمي في النقاط التالية

                                                 
1

 ، أبو ظبي، صندوق النقد العربي.1121التقرير االقتصادي العربي الموحد لمزيد من التفصيل أنظر:  
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 العالمي االقتصاد نمو أوال: معدل

 الدول اقتصادات مستوى ، وعلى2020سنة  في  4.3إلى  وصل أن بعد  2011في سنة   3.9 بلغ

بلغ  بعدما وذلك  2011في سنة   2.5نحو  إلى معدله ليصل اليورو منطقة في النمو انخفض المتقدمة

2.9  الخاصة االستثمارات في الزيادة ساهمت فقد األمريكية، المتحدة الواليات في ، أما2020في سنة 

بلغ  نمو معدل األمريكي االقتصاد تحقيق في  2011من سنة  الثاني النصف خالل العمل وتحسن سوق

2.2  3إلى  وصل أن بعد وذلك نهاية السنة، في  الدول اقتصادات نمو تباطؤ ، ومع2020 في سنة 

 الناتج من 60حوالي  مجتمعة تشكل والتي واليابان (، األوروبي واالتحاد المتحدة المتقدمة ) الواليات

 تراجع األخرى بسبب الناشئة واالقتصادات النامية الدول في أيضاا  النمو تراجع العالمي، اإلجمالي المحلي

أن  إلى الدولي النقد صندوق تقديرات إليها، وتشير الواردة المالية والتدفقات المتقدمة الدول إلى صادراتها

 2.4نحو  مع ، مقارنة2022سنة   6.2 بلغ األخرى الناشئة السوق واقتصادات النامية الدول في النمو

 نمو الصادرات تباطؤ بسبب ،2022سنة  9.2حوالي  ليبلغ الصين في أيضاا  النمو وتراجع ،2020سنة 

 .العقاري القطاع في واالستثمارات

 ثانيا: التضخم العالمي

 من عدد أسعار ارتفاع ضوء في ، 2011خالل سنة أعلى معدالت سجل فقد العالمي، التضخم جانب وفي 

 وزيادة األوسط، الشرق منطقة في الجيوسياسية باألحداث ت ثر الذي الخام كالنفط األولية واألساسية السلع

 في التضخم معدل المضاربة، ويقدر ألغراض النفط أهمها ومن األساسية أسواق السلع في االستثمار تدفق

 في التضخم معدل يقدر حين ، في2020سنة   2.4بلغ  ، بعدما2022سنة  2.2بنحو  المتقدمة الدول

 .نفسها الفترة خالل  6.2نحو  بلغ ما بعد  2.2 األخرى السوق الناشئة واقتصادات النامية الدول
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 ثالثا: معدالت البطالة

 وفي المتقدمة، الدول من عدد في انخفاضاا  تشهد بدأت فقد العالم، في البطالة بمعدالت يتعلق وفيما  

 البطالة معدل قليال تراجع حيث تدريجياا، تحسناا  التشغيل سوق فيها يشهد التي الواليات المتحدة مقدمتها

 تحسن اليورو منطقة ، وفي2020نهاية سنة   9.6بمعدل  مقارنة  2011نهاية سنة في  9إلى  ليصل

، 2020سنة   2.2نحو  من فيها البطالة معدالت انخفضت التي في ألمانيا خاصة العمل سوق أداء

يطاليا فرنسا في البطالة معدل أن ، غير2022في نهاية سنة   6ليصل إلى   بقي المتحدة والمملكة وا 

 .نفسها الفترة خالل التوالي على  3و  3.5و  9.2حدود  في مرتفعاا 

 العالمية النقدية رابعا: األوضاع

 نقدية سياسات اتباع في العالم حول المركزية البنوك من العديد استمر العالمية، النقدية األوضاع جانب وفي 

 الكمي التيسير سياسة تنفيذ في منها العديد استمرار إلى باإلضافة الفائدة، أسعار خفض من خالل توسعية

 هذه حكومات أمام المتاح الهامش تقلص إثر خاصة االقتصادي، والنمو تحفيز االئتمان بهدف السيولة وض 

 الدين مستويات في الكبير االرتفاع ضوء في النمو لحفز مالية توسعية سياسات خالل من للتدخل الدول

 ، بينما2020في سنة  عليه هي ما على قصيرة األجل الفائدة أسعار ظلت المتحدة الواليات العام، ففي

 بعض في السيادية الديون أزمة فقد أدت اليورو منطقة في اليابان، أما في األجل قصير الفائدة سعر انخفض

 األجل، وبالنسبة الفائدة قصيرة أسعار ارتفاع في ساهم والذي المصارف بين السيولة شح إلى المنطقة، دول

 الدول اتجاهها في تباين فقد األجل، طويلة الحكومية السندات ب سعار مقاسة األجل طويلة الفائدة ألسعار

أسعار  شهدت المتحدة، والمملكة المتحدة الواليات من كل في األسعار انخفضت الذي الوقت ففي المتقدمة،

 .اليورو منطقة في وارتفاعا اليابان، في ثباتاا  الفائدة
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 خامسا: التجارة العالمية

سنة   25.3إلى  وصل ما بعد  6.3ليبلغ   2011خالل سنة  العالمية التجارة حجم نمو تباط  ولقد

 شهدتها التي والفيضانات اليابان في تسونامي وزلزال األوروبية السيادية الديون أزمة بتداعيات ، مت ثراا 2020

 من عدد صادرات قيمة تراجع في النفط بخالف األولية السلع من العديد أسعار تراجع ساهم تايلندا، فيما

 .2020بسنة  مقارنة األخرى الناشئة السوق النامية واقتصادات الدول

 سادسا: موازين المدفوعات

 بشكل العالمية الخارجية االختالالت مستويات تراجعت فقد ،الجارية المعامالت بموازين يتعلق فيما أما

 الناتج إلى الجارية المعامالت ميزان فائض نسبة في الملموس التراجع نتيجة 2011خالل سنة ملحوظ

 إلى يعزى ما وهو ، 2007في سنة  20بنحو  مقارنة  2011في سنة فقط  3نحو  إلى للصين المحلي

 االعتماد مستويات وتقليل االقتصادي النمو لحفز المحلي الطلب أكبر على بشكل لالعتماد الصين اتجاه

 الصادرات حجم زيادة في األمريكية للصادرات النمو الملحوظ ساهم آخر جانب الخارجي، من الطلب على

 الدول لمجموعات العالمية، وبالنسبة حدة االختالالت من التخفيف ثم ومن  2011خالل سنة األمريكية

 في أفريقيا وشمال األوسط الشرق الجاري لدول الحساب فائض تحسن فقد الناشئة، السوق واقتصادات النامية

 .النفطية صادراتها ارتفاع ضوء

 سابعا: أسعار الصرف 

 تقلبات الرئيسية العمالت صرف أسعار شهدت ، 2011في سنة الصرف أسعار في التطورات يخص وفيما

 صعوداا  السويسري والفرنك اليورو سجل سابقاا، فقد المذكورة االقتصادية العوامل من بعدد ملحوظة، مت ثرة

 في المصدرين نشاط على سلباا  أثر وبالتالي ملحوظ بشكل لالرتفاع العمالت هذه بقيمة الدوالر، ودفع أمام

 على 2022من سنة  الثاني النصف خالل قوياا  دعماا  األمريكي الدوالر وجد الدول، في المقابل هذه بعض

 وتراجع النمو بتباطؤ الياباني الين وت ثر األوروبية السيادية أزمة الديون بتداعيات سلباا  اليورو ت ثر ضوء
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 السويسري المركزي البنك تدخل إلى إضافة ضرب اليابان، الذي الزلزال أعقاب في اليابانية الصادرات

 على الطلب مستويات زيادة إلى هذه العوامل أدت الدوالر، وقد مقابل السويسري الفرنك استقرار لضمان

 أداء مؤشرات في النسبي األخرى التحسن الرئيسية العمالت تجاه الدوالر مكاسب من عزز ومما الدوالر،

 مكانته. الدوالر ليستعيد  2011من سنة الثاني النصف خالل األمريكي االقتصاد

  المطلب الثاني: أداء االقتصاديات العربية

 المصاحبة األحداث أهمها من الرئيسية، العوامل من بعدد  2011العربية سنة االقتصادات أداء ت ثر  

 واليمن، وامتدت وسورية وليبيا ومصر تونس وهي الدول، من عدد شهدها التي السياسية التاريخية للتحوالت

 غير تراجع إلى التطورات هذه أدت األخرى، ولقد العربية االقتصادات معظملتطال  األحداث هذه تداعيات

 تحويالت وتراجع المباشرة األجنبية االستثمارات وتوقف وتدفق السياحة والصادرات اإلنتاج في مسبوق

 األحداث هذه شهدت التي الدول معظم انكماش اقتصادات إلى بدوره أدى الذي األمر بالخارج، العاملين

ن ، 2011خالل سنة ملحوظة بمعدالت  والمصدرة المنتجة الدول أما .إلى أخرى دولة من األداء اختلف وا 

 في نسبياا  عالية معدالت نمو سجلت فقد والعراق، والجزائر الخليجي التعاون مجلس دول وهي للنفط، الرئيسية

 خاصة األردن األخرى العربية الدول ت ثرت المقابل ، في2022خالل سنة  العالمية النفط أسعار ارتفاع ظل

ت ثرها  إلى باإلضافة األوروبية الدول في االقتصادي والنشاط الطلب مستويات بتراجع سلباا  والمغرب ولبنان

 :1ونلخصها كاآلتي .المنطقة في السياسية باألحداث

 الكلي   االقتصاد أوال: تطورات

  2010في سنة تريليون دوالر 2 حوالي من كمجموعة العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج قيمة ارتفعت  

 الجارية للدول باألسعار المحلي الناتج نمو معدل وبلغ ، 2011في سنة دوالر تريليون 2.37 نحو إلى

                                                 
1

 العربي. ، أبو ظبي، صندوق النقد2012 التقرير االقتصادي العربي الموحد لمزيد من التفصيل أنظر: 
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 من الناتج العربي الفرد نصيب متوسط ، وزاد2020في سنة   24.4مقابل   23كمجموعة  العربية

 .نفسها الفترة خالل دوالر 6,731 إلى دوالر 5,842 من اإلجمالي المحلي

في   2.5إلى   2010في سنة  5.6من  تراجع فقد الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج نمو أما

 الدول بعض في وكذلك السياسية األحداث شهدت التي الدول في الناتج النكماش نتيجة وذلك ،2022سنة 

 معدل متوسط بلغ حيث العربية، الدول معظم في التضخمية الضغوط زيادة إلى أيضاا، إضافة لها المجاورة

 . 2020في سنة   5.5  مع مقارنة  6.2حوالي   2011في سنة العربية الدول في التضخم

 الصناعات قطاع عزز ، فقد2022اإلجمالي لسنة  المحلي للناتج القطاعي الهيكل تطور يخص وفيما

 ضوء ، في  50.2نسبة  لتبلغ العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج في من مساهمته االستخراجية

 النهائي االستهالك حصة انخفضت اإلنفاق، هيكل جانب العالمية، في أسعار النفط في الملحوظ االرتفاع

، 2020في سنة   63.2من  كمجموعة العربية للدول المحلي اإلجمالي الناتج في والحكومي العائلي بشقيه

  23.4حوالي  إلى  26.2من  االستثمار حصة ، وانخفضت أيضاا 2022في سنة   49.2إلى 

 تراجع نتيجة  6.2، ليبلغ 2022في سنة  نمو االستثمار معدل أيضاا  وانخفض نفسها، الفترة خالل

 النخفاض وكمحصلة ككل، المنطقة في عدم االستقرار ظروف بسبب العربية الدول من عدد في االستثمارات

 تغطية نسبة وارتفاع جهة، من المحلي اإلجمالي الناتج في واالستثمار االستهالكي اإلنفاق من كل حصة

في   254.3إلى حوالي  لتصل والخدمات السلع من للواردات كمجموعة العربية الدول صادرات

 من كنسبة فجوة الموارد حصة زادت فقد أخرى، جهة من 2020في سنة   226.3مقابل   2011سنة

 المتوفرة المؤشرات جانب ، وفي2020في سنة   20.3مقابل   22.3لتبلغ  اإلجمالي المحلي الناتج

 أن غير نسبياا، الفقر المنخفضة مستويات ذات المناطق من العربية المنطقة تعتبر الدخل، وتوزيع الفقر عن

 الدخل نسب فقر تعكسه ال أخرى متعددة أبعاد له لتداعياتها الدقيق والتقدير الفقر لمشكلة الحقيقي الحجم

لعدم  عديدة أشكال وجود إلى االجتماعي التماسك درجة عن المتاحة المؤشرات بعض السائدة، وتشير
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 بحياة التمتع في الفرص تكافؤ وعدم والتعليم، كالصحة األساسية الخدمات على الحصول في المساوات

 مستويات فيها تنخفض التي تلك وخاصة العربية، الدول من عدد في السكان منها والتي يعاني كريمة،

 .الدخل

 والبينية( الخارجية )اإلجمالية ا: التجارةثاني

 العالمية السوق في اإليجابية بالتطورات رئيسي بشكل  2011في سنة العربية اإلجمالية التجارة ت ثرت

بنسبة  العربية الصادرات قيمة ارتفاع في الخام للنفط العالمية األسعار ارتفاع استمرار حيث ساهم للطاقة،

30.6  22.3بنسبة  العربية الواردات قيمة ارتفعت دوالر، كما مليار  1,196حوالي لتبلغ  نحو لتبلغ 

 ارتفاع جراء وكذلك للنفط، الرئيسية المصدرة للدول العام اإلنفاق زيادة في ضوء وذلك دوالر، مليار 753

 .له للدول المستوردة بالنسبة النفط استيراد أسعار

سنة   6مقابل   2011سنة  6.6نسبة  إلى ليصل العالمية الصادرات في العربية الصادرات وزن وزاد

في  العالمية الصادرات قيمة نمو معدل على العربية الصادرات قيمة نمو معدل لتفوق نتيجة وذلك ،2020

خالل   5.2إلى   5.3نسبة  من العالمية الواردات في العربية الواردات وزن انخفض بينما ، 2011سنة

 .نفسها الفترة

 الصرف وأسعار الخارجي العام والدين المدفوعات ا: موازينثالث

 بعض شهدتها التي السياسية التحوالت ب حداث 2022خالل سنة  العربية الدول مدفوعات موازين أداء ت ثر

 مصادر على أثر الذى األمر التيقن، عدم من حالة حدوث التطورات تلك عن نتج الدول العربية، وقد

 وانخفاض العالمي االقتصادي التعافي وتيرة تباطؤ من العربية، وبالرغم الدول موازين مدفوعات في اإليرادات

 وارتفاع النفط على العالمي الطلب مستويات استقرار أن إال والنامية الدول المتقدمة من كل في النمو معدالت

 .أيضاا  النفطية وغير النفطية العربية الدول مدفوعات أداء موازين على كبير بشكل أثر قد أسعاره
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 2022سنة  خالل كمجموعة العربية للدول التجاري الميزان في الفائض ارتفع المذكورة، للتطورات وكمحصلة

 بارتفاع مصحوبة الفوائض، هذه نعكستالثالث الماضية، وا العقود خالل يتحقق مستوى قياسي لم ليسجل

 شهدت التي الدول في السياحية االيرادات انخفاض عن الناتج ) والدخل موازين الخدمات من كل في العجز

 العربية للدول الجارية الخارجية الحسابات موازين تسجيل في التحويالت الجارية، ( وصافي سياسية تحوالت

 إلى ليصل الضعف مقدار عن يزيد بما ارتفع إذ ، 2008منذ سنة مستوى أعلى  2011خالل سنة كمجموعة

 للدول للخارج التدفقات صافي ارتفع فقد الرأسمالية والمالية، للمعامالت بالنسبة دوالر، أما مليار 312.7 نحو

 والذى  2011خالل سنة دوالر مليار242.3 حوالى  إلى ليصل أمثال ثالثة يقارب بما كمجموعة العربية

 لموازين الكلى تحقيق الميزان إلى أدى الذي الجاري، األمر الحساب في المذكورة التطورات إلى يعزى

 الكلي ، وانعكس الفائض2022في سنة  دوالر مليار 97.6 حوالي بلغ كليا فائضا العربية الدول مدفوعات

مقارنة  الر دو مليار 2225.6إلى  لتصل ارتفعت التي العربية للدول الخارجية االحتياطيات إجمالي على

 السلعية للواردات الخارجية االحتياطيات تغطية نسبة أن ، إال2020سنة  في دوالر مليار 2003.3مع 

 20.1 مستوى مع مقارنة شهر 19.7 مستوى الى لتصل  2011خالل سنة ضئيل تراجعت بقدر العربية

 .2020سنة   خالل شهر

 كمجموعة المقترضة العربية للدول الخارجي العام الدين إجمالي ارتفع فقد الخارجية، المديونية صعيد وعلى

 بسبب العربية الخارجية المديونية ارتفاع دوالر، وي تي مليار 176.2 حوالي ليبلغ  2011سنة  2.3بنسبة 

 خدمة ارتفعت العامة، كما ميزانيتها في العجز لتمويل الخارجي االقتراض إلى الدول هذه حاجة معظم تزايد

 مليار 15.9 حوالي إلى لتصل  2011في سنة  3.6بنسبة  المقترضة للدول العربية الخارجي العام الدين

 .دوالر

 فقد كمجموعة، المقترضة العربية للدول اإلجمالي المحلي الناتج إلى الخارجي العام الدين نسبة يخص وفيما

 النشاط وتيرة تسارع معاودة نتيجة  2011في سنة  20إلى   2010في سنة    21.5من  تراجعت
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 والخدمات السلع من الصادرات إلى الخارجي العام الدين خدمة نسبة تراجعت هذه الدول، كما في االقتصادي

 .الخام النفط أسعار تصاعد بسبب ذاتها الفترة خالل  5.9إلى   4.2من 

 مقابل قيمتها المثبتة العربية العمالت شهدت ، 2011العربية سنة العمالت صرف أسعار لتطورات وبالنسبة

 على اإلبقاء بهدف السوق في المركزية البنوك بعض تدخل مع الصرف سوق في نسبياا  اا  الدوالر استقرار

 المثبتة العمالت قيمة تراجعت المقابل الدوالر، وفي مقابل العمالت هذه ألسعار صرف ثابتة مستويات

 يتعلق ، وفيما2022خالل سنة  الدوالر مقابل اليورو سجلها المكاسب التي نتيجة اليورو مقابل بالدوالر

 أسعار الدوالر، وتراجعت مقابل قيمتها فقد تحسنت الصرف، سعر تعويم نظام تتبع التي العربية بالعمالت

 تراجع إلى إما يعزى ما وهو ، 2011خالل سنة العربية العمالت من كبير لعدد الحقيقية الفعلية الصرف

 الصرف أسعار ارتفاع إلى الرئيسيين، أو التجاريين بالشركاء مقارنة العربية الدول بعض في التضخم معدالت

 في األثران يعكسان معاا، وكال األثرين المحلية ( أو العمالت قيمة في تراجع الدول ) أي لبعض الرسمية

 المعنية. العربية العمالت تنافسية مستويات ارتفاع المطاف نهاية

 المطلب الثالث: سوق النفط في الدول العربية

مرت سوق النفط العالمية بتغيرات هائلة في سنوات القرن الماضي، وكان لبلدان الشرق األوسط وشمال     

تلك التغيرات، من خالل دورها في منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبيك(، كونها تمتلك معظم إفريقيا دور في 

، MENAم العالمية المثبتة، باإلضافة إلى التحوالت التي طرأت على مجتمعات دول الـــ احتياطات النفط الخا

 .نتيجة لتدفق كميات ضخمة من اإليرادات النفطية إليها

 أوال: احتياطي النفط  

والذي يمكن استخالصه بالوسائل يشكل االحتياطي النفطي جزءا من حجم النفط المخزون في األرض   

والتنقيب المورد الرئيسي لتكوين واستمرار هذه التقنية المعروفة. ويعد االحتياطي النفطي في شركات البحث 
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 فتظهر أهميته في تحديد السياسة االقتصادية التي ستنتهجها للتصدير أو الدول، أما على مستوى الشركات

  ع على االحتياطي العالمي، واحتياطي دول األوبيك.ستهالك. لذلك سنركز في هذا الفر اال

شهد االحتياطي العالمي للنفط ارتفاعا خالل السنوات األخيرة، حيث كان  االحتياطي العالمي للنفط: -2

مليار برميل،  2209.44إلى  2006تفع سنة ر مليار برميل، وا 2293.943يقدر بـــ  2004سنة 

والتي  2022(، ليبلغ أكبر قيمة له سنة 2022-2002المتبقية )ويستمر في االرتفاع خالل الفترة 

مليار برميل، وذلك راجع للتطور التكنولوجي في مجال االستكشاف واإلنتاج،  2523.222قدرت بـــ 

 ذلك أكثر.  انيوضح (2-6، والشكل رقم )(2-6والجدول رقم )

 (     ) مليار برميل (2022-2004االحتياطي العالمي من النفط خالل الفترة )(: 1-6الجدول رقم )
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

االحتياطي 
 1478,211 1465,556 1457,983 1324,98 1280,113 1213,008 1209,55 1198,953 العالمي

Source: Annual statistical bulletin 2009, 2010, 2011, 2012, OPEC 

 

 (2022-2004االحتياطي العالمي للنفط خالل الفترة )(: 1-6الشكل رقم )

 
 (.2-6من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم )الشكل: 
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ذا تمعنا أكثر في االحتياطي العالمي نجد أن حصة األسد ت خذها دول األوبيك، خاصة في سنة     2022وا 

والتي بلغ فيها األوبك  تابعة لمنظمةالمقارنة بباقي الدول غير مليار برميل،  2200حيث بلغت حوالي 

بالنسبة للدول التابعة  32.24مليار برميل. أي بنسبة تقارب  222احتياطي النفط خالل نفس السنة 

بالنسبة لباقي الدول، وذلك ألن أغلب الثروة النفطية تتركز في الدول العضوة في  23.24لألوبيك، و

 ( يوضحان ذلك أكثر. 2-6(، والشكل رقم )2-6والجدول رقم ) منظمة األوبيك،

 2022االحتياطي العالمي من النفط خالل سنة (: 2-6الجدول رقم )
 المجموع دول غير األوبيك دول األوبيك المنطقة

 1477 277 1200 برميل ( ملياراالحتياطي العالمي ) 
 200 %18,75 %81,25 النسبة ) % (

 ، متحصل عليها من الموقع اإللكتروني الرسمي لألوبيك 2023ك، البيانات االحصائية السنوية لسنة األوبالمصدر: 

( http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm consulté le 17/09/2013 a 13:24 ) 

 

 2022االحتياطي العالمي من النفط خالل سنة  (: 2 -6الشكل رقم ) 

 
 (.2-6من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم ) الشكل:

 دول األوبك

81% 

 دول غري األوبك
18% 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm%20consulté%20le%2017/09/2013%20a%2013:24
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 2022و 2022األوبك استقرار في احتياطي النفط خالل سنتي  شهدت دول ك:احتياطي دول األوب -2

حيث لم يحدث تغير في قيمة االحتياطي، واحتل فنزويال الرتبة األولى من حيث احتياطي النفط 

من إجمالي االحتياطي دول األوبك،  23.02بنسبة  2022مليار برميل خالل سنة  292.2بقيمة 

، 24.02مليار برميل بنسبة  264.9المرتبة الثانية بقيمة تلتها المملكة العربية السعودية في 

وجاءت كل من العراق، الكويت، المملكة العربية المتحدة، وليبيا في المراتب الرابعة، الخامسة، 

، وبلغت قطر والجزائر في المرتبة التاسعة والعاشرةالسادسة والسابعة على الترتيب، بينما جاءت 

، بينما الدول 42.43قيمة  2022العربية في منظمة األوبك سنة  نسبة احتياطي النفط للدول

-6( والشكل رقم )3-6. والجدول رقم )52.52األعضاء األخرى فكانت النسبة خالل نفس السنة 

 ( يوضحان ذلك أكثر.2

 برميل ( مليار)  2022خالل سنة األوبك  النفط لدول احتياطي (:3-6الجدول رقم )

 فنزويال الدولة
المملكة العربية 

 الكويت العراق إيران السعودية
المملكة العربية 

 المتحدة
 ) مليارلنفط احتياطي ا
 97,8 101,5 140,3 157,3 265,9 297,7 برميل (

 %9,22 %9,57 %13,23 %14,83 %25,07 %28,07 النسبة ) % (

 اإلكوادور أنقوال الجزائر قطر نيجيريا ليبيا الدولة 
) بليون  لنفط احتياطي ا
 8,2 9,1 12,2 25,2 37,1 48,5 برميل (

 %0,77 %0,86 %1,15 %2,38 %3,50 %4,57 النسبة ) % (
 ، متحصل عليها من الموقع اإللكتروني الرسمي لألوبيك 2023ك، البيانات االحصائية السنوية لسنة األوبالمصدر: 

( http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm consulté le 17/09/2013 a 13:24 ) 

 

 

 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm%20consulté%20le%2017/09/2013%20a%2013:24
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 2022احتياطي النفط لدول األوبك خالل سنة (:  3-6الشكل رقم ) 

 
 (.3-6من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم ) الشكل:

كان احتياطي الدول العربية األخرى  عضوة في منظمة األوبك:الاحتياطي النفط للدول العربية غير   -3

منظمة لألوبك، ضعيف مقارنة بالدول العربية المنتمية لمنظمة األوبك، حيث جاءت  العضوة في غير

مليار برميل، تلتها سلطنة  6.2بقيمة  2022السودان األولى في هذه الدول من حيث االحتياطي سنة 

مليار برميل  2.4مليار برميل وأخير سوريا بقيمة  5.5مليار برميل، ثم مصر بقيمة  4.4عمان بقيمة 

 ( يوضح ذلك أكثر.5-6والجدول رقم ) .2022الل نفس السنة وأيضا بالنسبة لسنة خ

-2022عضوة في منظمة األوبك خالل سنتي الاحتياطي النفط للدول العربية غير (: 4-6الجدول رقم )
 ) مليار برميل ( 2022

 السودان مصر سوريا سلطنة عمان السنة/الدولة
2022 4.4 2.4 5.5 6.2 
2022 4.4 2.4 5.5 6.2 

Source: Annual statistical bulletin 2013, Organization of the Petroleum Exporting Countries Vienna, Austria. 

 ثانيا: أسعار النفط 

دوالر أمريكي للبرميل  50فبينما كان يقدر بـــ  عرفت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظ خالل السنوات األخيرة،    

دوالر للبرميل، ويستمر في االرتفاع ليصل  95.54إلى  2003(، ليصل سنة 2002-2000خالل متوسط )
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ليصل إلى  2023دوالر للبرميل، ثم انخفض سنة  209.54والتي قدرت بــ  2022إلى أعلى قيمة له سنة 

( المبين أدناه،  4-6والجدول رقم )  . 3.62خفاض قدرت بـــ دوالر للبرميل، أي بنسبة ان 204.63

 يوضحان ذلك أكثر. ين أدناه( الموضح 5-6والشكل رقم ) 

 ) دوالر للبرميل (      (2023-2000لبترول خالل الفترة )ا أسعار (: 5-6الجدول رقم ) 

 السنة

متوسط 
2000-
2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 105,63 109,45 107,46 77,45 61,06 94,45 40,00375 األسعار
Source: http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm consulté le 17/09/2013 a 13:24. 

 (2023-2000أسعار النفط خالل الفترة ) (:4-6رقم )الشكل 

 
 (. 4-6من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل: 

 للدول العربية العضوة في منظمة األوبك ثالثا: صادرات النفط

 قيمة على ايجابي بشكل انعكس قد ،السنوات األخيرة خالل النفط أسعار معدالت شهدته الذي االرتفاع إن   

 للنفط، المنتجة العربية الدول في واالجتماعية للتنمية االقتصادية الرئيسي المحرك تعد التي النفطية الصادرات

 .ميزانياتها في للفوائض األساسي والمعزز العملة األجنبية، من المركزية بنوكها الحتياطيات الرئيسي والداعم

 ( أدناه.  4-6( والشكل )  6-6وهذا ما نالحظه من خالل الجدول رقم ) 
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http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm%20consulté%20le%2017/09/2013%20a%2013:24
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الصادرات النفطية للدول العربية والمعدالت السنوية ألسعار النفط خالل الفترة  (: 6-6 الجدول رقم )
(2004-2022) 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
 48,268 51,395 38,209 30,584 53,706 44,481 38,293 32,757 الجزائر
 94,028 83,003 51,589 39,307 63,461 39,433 30,465 23,648 العراق
 112,933 96,724 61,754 48,914 82,672 59,006 53,16 42,44 الكويت
 60,188 18,615 47,245 35,6 61,495 42,852 37,275 28,3 ليبيا
 116,209 104,228 66,763 42,026 60,485 22,817 18,704 17,585 قطر

 336,124 319,123 214,897 161,613 280,998 205,452 190,468 161,871 السعودية
 118,08 111,607 74,638 67,876 102,087 73,816 70,1 55,079 اإلمارات

الصادرات النفطية 
 885,83 784,695 555,095 425,92 704,904 487,857 438,465 361,68 العربية

 109,45 107,46 77,45 61,06 94,45 69,08 61,08 50,64 أسعار النفط
Source: Annual statistical bulletin 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Organization of the Petroleum Exporting Countries Vienna, 

Austria. 

 

للفترة  العربية للدول المقدرة النفطية الصادرات وقيمة النفط أسعار بحركة المتعلقة السنوية البيانات لعل 

 نوم ،األخيرة السنوات خالل األسعار تغير عن نجمت التي لآلثار أوضح صورة (، تعطي2004-2022)

 تشير العربية، للدول النفطية الصادرات قيمة على النفط أسعار في التطورات األخيرة انعكاس تتبع خالل

مليار دوالر  235.694مع  بالمقارنة 2022مليار دوالر سنة  334.33حوالي  بلوغها إلى األولية التقديرات

 إلى النفط أسعار الرتفاع نتيجة ،22.9يعادل  ما مليار دوالر، 202.234بزيادة  أي ،2022سنة 

 .2022سنة  دوالر للبرميل في 202.56كانت  أن بعد 2022في سنة  دوالر للبرميل 209.54
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 (2022-2004الفترة ) الصادرات النفطية العربية خالل (:  5-6الشكل رقم ) 

 
 (. 4-6من إعداد الباحث باالعتماد على الجدول رقم ) الشكل: 

 

 التي الجزائر باستثناء 2022سنة  خالل النفط من صادراتها قيمة تزايدت فقد العربية الدول مستوى وعلى  

 صادرات قيمة ارتفعت المثال سبيل فعلى آلخر بلد من الزيادة نسبة وقد تباينت ،6.03انخفضت بحوالي 

والكويت،  ، قطر، العراق اإلمارات من السعودية، كل في 26.24و 4.32بين  ما تراوحت بنسبة النفط

 العربية باألسعار للدول الخام النفط صادرات قيمة أن ، يذكر223.33في ليبيا بنسبة  بينما ارتفعت

 من ارتفعت قد الصناعية الدول في اإلجمالي المحلي الناتج مخفض وفق تعديلها بعد 2000 لعام الحقيقية

 زيادة يمثل ما ، 2011 عام في دوالر مليار 550.3 نحو إلى 2010 عام في دوالر مليار  396.4حوالي 

 .  33.3بنسبة 
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 أثر ارتفاع أسعار النفط في تنمية االستثمارات العربية البينيةلمبحث الثاني: ا

شهدت أسعار النفط تغيرات عديدة سواء باالرتفاع أو االنخفاض، وهذا ما جعل االقتصاديات تت ثر خاصة   

تلك التي تعتمد على النفط بصفة كبيرة، والدول العربية من بينها، وكذا الدول الفقيرة بالنفط التي تعتمد على 

وهذا ما ت نفطية كدول الخليج مثال، جذب رؤوس األموال األجنبية إليها، خاصة الدول التي لها مدخرا

الحظناه خاصة في الدول العربية، فهناك دول غنية بالبترول لها مدخرات بترولية، وهناك دول عربية فقيرة 

من البترول تسعى لجذب أكبر قدر من االستثمارات األجنبية المباشرة لتنمية اقتصادها، وكون النزاع قائم بين 

أدى إلى انتعاش االستثمارات العربية البينية، ، 2002سبتمبر  22ة بعد أحداث الغرب والدول العربية خاص

يل األثر على الدول العربية العضوة في منظمة على تحلوهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث، بالتركيز 

، وسنعتمد في هذا المبحث على االحصائيات عضوة في منظمة األوبكالغير  العربية ، ثم الدولاألوبك

(،  2022-2994 المتوفرة لدينا من االستثمارات العربية البينية وأسعار النفط، والتي تكون خالل الفترة )

(، كون أنه بعد سنة 2022-2003(، و)2002-2002(، و)2002-2994بتقسيمها إلى ثالثة فترات )

والتي تغيرت بعدها حركة رؤوس  2002 سبتمبر 22تغيرت عالقات الغرب مع العرب بعد أحداث  2002

أت فيها األزمة المالية العالمية، والتي كانت أغلب الدول بد 2002، وسنة األموال العربية نحو الدول العربية

    .العربية في من ى عنها
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 عضوة في منظمة األوبكالتحليل األثر على الدول العربية غير  المطلب األول:

، تعتمد في تطوير اقتصادها عن طريق موارد أخرى ليست عضوة في منظمة األوبكهناك دول عربية   

خارج البترول، ومن أهم ما تلج  إليه االستثمارات األجنبية المباشرة وباألخص جذب رؤوس األموال من 

لهذا الدول الغنية بالبترول، وتطمح إلى أن تستقطب رؤوس أموال عربية في إطار التعاون العربي المشترك، و 

فارتفاع أسعار البترول يزيد من إيرادات الدول البترولية منها الدول العربية، مما يمكنها استثمار فوائضها 

البترولية في دول عربية والتي يكون هناك تقارب في اقتصاداتها، وهذا ما نحاول تحليله من خالل هذا 

 المطلب.

 ( 2001-1225تحليل األثر خالل الفترة )  أوال: 

تطورات في االستثمارات العربية  صاحبتها، 2994شهدت أسعار النفط انخفاض دائم إلى غاية سنة        

البينية في الدول العربية التي ليست عضوة في منظمة األوبك، فبلغت قيمة هذه األخيرة خالل نفس السنة ما 

تعتبر أعلى قيمة لتلك االستثمارات و  دوالر بالنسبة  لمصر مليون 544دوالر في األردن،  مليون 34.2قيمته 

مليون  49.3مليون دوالر بالنسبة للبنان، و 242.3عضوة في منظمة األوبك، و البالنسبة للدول العربية غير 

 45.2ما قيمته  2994فبلغت قيمة االستثمارات العربية البينية خالل سنة  دوالر بالنسبة للمغرب، بينما تونس

 22.9واليمن بقيمة مليون دوالر،  333.4في المرتبة الثانية بعد مصر بقيمة وجاءت سوريا  مليون دوالر،

 مليون دوالر.

مليون دوالر خالل نفس السنة، أما البحرين، سلطنة عمان، فلسطين فكانت قيمت  33.3والسودان قيمة 

مليون  240دوالر، مليون  5.2مليون دوالر،  23على التوالي:  2994االستثمارات العربية البينة خالل سنة 

دوالر، وجاء التباين في احصائيات هذه الدول كل دولة وسياستها االقتصادية المنتهجة، فهناك دول كانت قد 

 بدأت في االصالحات االقتصادية، وأخرى ت خرت.
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العربية  أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الدول(:  3 -6الجدول رقم ) 
 ( 2002-2994خالل الفترة )  عضوة في منظمة األوبكالغير 

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات
أسعار البترول ) دوالر 

 أمريكي للبرميل (
 

21,7 19,49 12,94 22.53 27,6 23,12 
عضوة الالدول العربية غير 
 وفق القطر ) بالمليون الدوالر (االستثمارات العربية البينية المصرح بها  في األوبك
 22,6 26,2 25,2 22,2 20,6 23,4 34,2 األردن
 96,4 223 222 390 432 222 544 مصر
 224 340 400 500 322 240 242,3 لبنان
 39,4 25,3 22,2 53,6 53 62,2 49,3 المغرب
 69,2 59,2 406 290 234 20,2 45,2 تونس
 .. .. .. .. .. .. .. موريتانيا
 .. .. .. .. .. .. .. جيبوتي
 53,4 3,2 225 222 323 303 333,4 سوريا
 6,4 63,4 26,2 22,2 22 36 22,9 اليمن
 445,9 525,6 242,2 20,3 252,4 445 33,3 السودان
 222,5 .. 25 26 .. .. 23 البحرين

 .. .. 54,3 52 23,2 25 5,2 سلطنة عمان
 .. .. .. 46 25,3 .. 240 فلسطين
 .. .. .. .. .. .. .. الصومال

 

 .. داللة على عدم توفر البيانات.

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية  المصدر:

 لضمان االستثمار  وائتمان الصادرات.
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 22.2لتصل  2996االنتاج واستعادت األسعار عافيتها سنة ونجحت منظمة االوبك في ضبط حصص    

عضوة في منظمة الوتبع هذا التعافي ارتفاع في أغلب دول الدراسة ) الدول العربية غير ، دوالر أمريكي

  2322.33األوبك ( في قيمة استثماراتها العربية البينية، خاصة السودان حيث عرفت ارتفاع بنسبة 

مليون  36أي بقيمة   622.63ثم اليمن بنسبة مليون دوالر،  445بقيمة قدرت بــ  أي 2994مقارنة بسنة 

 5.2بعدما كانت  2996مليون دوالر سنة  25أي بقيمة   522.53بعدها سلطنة عمان بنسبة دوالر، 

،  23.33، ثم تونس  46.26ومصر   49.23، ثم لبنان بنسبة زيادة 2994مليون دوالر سنة 

، بينما 2996مليون دوالر سنة  62.2أي بقيمة   2.35بينما المغرب فعرفت القيمة ارتفاع طفيف قدر بــ 

عرفت كل من األردن وسوريا انخفاض في قيمة االستثمارات العربية البينية خالل نفس السنة، حيث قدرت بــ 

ونسبة انخفاض في سوريا قدرت   62.2مليون دوالر في األردن أي بنسبة انخفاض قدرت بحوالي  23.4

 مليون دوالر. 303أي بقيمة   9.25بــ 

دوالر للبرميل، وهذا االنخفاض صاحبه  29.59لوحظ انخفاض في سعر البترول قدر بــ  2992وفي سنة   

انخفاض في قيمة االستثمارات العربية البينية بالنسبة ألغلب دول الدراسة، ما عدا لبنان، تونس وسوريا حيث 

، أن هذه الدول تستقطب مليون دوالر 322، لتكون على التوالي: رتفعت قيمة استثماراتها العربية البينيةا

أما بقية الدول التي عرفت  االستثمارات العربية التي ال تعتمد بنسبة كبيرة على الفوائض المالية النفطية،

 غرب، اليمن، السودان وسلطنة عمانانخفاض في قيمة تلك االستثمارات فكانت كل من األردن ، مصر، الم

وهذا ألن هذه الدول تستقطب استثمارات عربية لدول نفطية، لها فوائض مالية جراء ارتفاع أسعار النفط، 

 وبالتالي فانخفاض هذا األخير يؤدي إلى تراجع مستوى االستثمارات العربية في تلك الدول.

دوالر للبرميل، واستمر انخفاض  22.95ل إلى لوحظ انخفاض في سعر البترول ليص 2993وفي سنة    

مليون دوالر، واألردن  52قيمة االستثمارات العربية البينية، إال سلطنة عمان فقط عرفت ارتفاعا ليصل إلى 

 .2996صل قيمتها لسنة ثمارات األجنبية ارتفاعا لكن لم تواليمن عرفت االست



 ئرحالة الجزا -ت العربية البينية الفصل السادس: تحليل دور ارتفاع أسعار النفط في تنمية االستثمارا
 

205 

 

دوالر للبرميل،  22.53بدأت أسعار البترول باالرتفاع لتصل على التوالي:  2000و 2999وفي سنتي   

دوالر للبرميل، هذا االرتفاع ساهم إلى عودت ارتفاع االستثمارات العربية البينية في بعض دول  22.6و

 الدراسة وباألخص تلك التي تعتمد على استقطاب الفوائض المالية النفطية.

دوالر للبرميل،  23.22فقد عرفت انخفاض في أسعار البترول ليصل ما قيمته  2002ا فيما يخص سنة أم  

 مما أدى إلى تباين في قيمة االستثمارات العربية البينة في بعض دول الدراسة.

( فترة بداية االصالحات االقتصادية للدول العربية عامة والدول غير  2002-2994لقد كانت الفترة )   

عضوة في منظمة األوبك، وفترة شهدت تذبذبات في أسعار النفط، مما جعل قيمة االستثمارات العربية البينية لا

    متذبذبة في تلك الدول.

 ( 2003-2002تحليل األثر خالل الفترة ) ثانيا:     

تغيرت فيها عالقة ، كما ( فقد شهدت ارتفاعا مستمرا ألسعار النفط 2002-2002أما بالنسبة للفترة )     

، حيث أصبحت هناك عراقيل 2002أي نهاية سنة  2002سبتمبر  22الغرب بالدول العربية بعد أحداث 

ة في الدول الغربية. فبالنسبة لألردن لوحظ أن االستثمارات العربية البينية خالل الفترة لالستثمارات العربي

، 2004، 2005عت خالل السنوات ثم ارتف 2003( في تذبذب حيث انخفضت سنة  2002-2002) 

وبالنسبة لمصر شهدت  .2002، ثم انخفضت سنة 2006مليون دوالر سنة  949.9لتصل أعلى قيمة لها 

قدرت بحوالي  2002لتصل إلى أعلى قيمة لها سنة  2006ارتفاعا خالل الفترة، وانخفضت بنسبة قليلة سنة 

ت ثر ب سعار النفط، كون أن أغلب تات العربية البينية مليون دوالر، أي أن بالنسبة لمصر االستثمار  2325.6

 استثماراتها العربية من الدول النفطية.

 ( المبين أدناه يوضح ذلك أكثر. 3-6والجدول رقم ) 
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العربية أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الدول  (: 8 -6الجدول رقم ) 
 ( 2002-2002خالل الفترة )  األوبكعضوة في منظمة الغير 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات
 69,08 61,08 50,64 36,05 28,1 24,36 أسعار البترول ) دوالر أمريكي للبرميل (

 االستثمارات العربية البينية  المصرح بها وفق القطر ) بالمليون الدوالر ( عضوة في األوبكالالدول العربية غير 
 816,5 949,9 299,5 22 22,6 22 األردن

 874,60 1 223,60 3 363,2 523 224,4 200,5 مصر

 342,80 3 266,30 2 229,30 2 040,00 2 340 640 لبنان

 332,6 340,2 222,50 2 204,50 2 622,2 22,3 المغرب

 165,5 363,30 2 243,3 202,3 62,5 24 تونس

 .. .. .. .. .. .. موريتانيا

 2,2 .. .. .. .. .. جيبوتي

 320 224 944,5 522,2 52,5 56,4 سوريا

 92 359,6 203,9 43,3 226,5 239,5 اليمن

 339,30 3 005,00 2 544,00 2 642 620 462,5 السودان

 .. .. .. 225,2 292,2 249,6 البحرين

 643,30 2 .. 423,3 62,6 .. .. سلطنة عمان

 .. .. 0,4 0,3 .. .. فلسطين

 .. .. .. .. .. .. الصومال

 .. داللة على عدم توفر البيانات.

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية  المصدر:

 لضمان االستثمار  وائتمان الصادرات.

وعرفت كل من المغرب، تونس، البحرين وسلطنة عمان ارتفاع في قيمة استثماراتها العربية البينة خالل      

سعار النفط، كما كان الحال بالنسبة لمصر، وهذا يعني أن أ(، أي تبعت ارتفاعات  2002-2002الفترة ) 

لنفط يؤدي إلى زيادة الفوائض هذه الدول تستقطب رؤوس األموال العربية النفطية، أي كل زيادة في أسعار ا

 النفطية في الدول العربية النفطية، وبالتالي ارتفاع قيمة االستثمارات العربية البينية.
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أما سوريا، اليمن، السودان ولبنان فعرفت تذبذبات في قيمة استثماراتها العربية البينية، رغم االرتفاع   

المستمر ألسعار النفط، فكان التذبذب يتمثل في االرتفاع ثم االنخفاض والعكس، دليل على أنه هناك 

  ط.مع اسعار النفمحددات أخرى تؤثر في قيمة االستثمارات العربية البينة، 

 ( 2011-2008تحليل األثر خالل الفترة )  ثالثا:    

   ، وكذا االستثمارات العربية البينية.سعار البترولأ( شهدت تذبذب في  2022-2003فيما يخص الفترة ) 

العربية أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الدول  (: 2-6الجدول رقم ) 
 (2022-2003خالل الفترة ) عضوة في منظمة األوبك الغير 
 2011 2010 2009 2008 السنوات

 107,46 77,45 61,06 94,45 أسعار البترول ) دوالر أمريكي للبرميل (

 عضوة في األوبكالالدول العربية غير 
االستثمارات العربية البينية المصرح بها وفق القطر ) بالمليون 

 الدوالر (
 264,9 266,4 756,3 473,2 األردن

 052,60 1 859,90 1 711,70 1 422,00 2 مصر

 .. .. .. 661,10 2 لبنان

 .. 626 603,6 352,2 المغرب

 120,9 165,5 144,6 213,2 تونس

 .. .. .. .. موريتانيا

 .. 252,6 .. 4,2 جيبوتي

 .. .. .. 439,60 2 سوريا

 31,5 191,8 652,2 392,8 اليمن

 .. 909,30 2 036,00 5 306,40 5 السودان

 .. .. .. .. البحرين

 .. .. .. .. سلطنة عمان

 .. .. .. .. فلسطين

 .. .. .. .. الصومال

 .. داللة على عدم توفر البيانات.

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية  المصدر:

 لضمان االستثمار  وائتمان الصادرات.
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دوالر  62.06إلى  2009دوالر للبرميل، ثم انخفض سنة  95.54إلى  2003ارتفع السعر سنة حيث    

دوالر للبرميل، ويستمر في االرتفاع خالل  22.54ليصل قيمة  2020تفاع سنة للبرميل، ثم عاود االر 

، واصطحب هذا التذبذب تغيرات في قيمة االستثمارات العربية 2023، و 2022، 2022السنوات األخرى 

نما فبالنسبة لألردن واليمن ارتفعت قيمة االستثمارات العربية ثم انخفضت، بيالبينية في الدول محل الدراسة، 

ثم  2009النفط انخفضت خالل سنة  رسعاأفانخفضت ثم ارتفعت، رغم أن  مصر، المغرب، تونس والسودان

 ارتفعت خالل السنوات األخرى.

 عدا الجزائر العضوة في منظمة األوبك تحليل األثر على الدول العربيةثاني: المطلب ال 

في أغلب اقتصادها، وتستغل  على النفطعضوة في منظمة األوبك، تعتمد هناك دول عربية وكذلك      

موارده في النهوض بنموها االقتصادي، وخاصة فيما يتعلق باالستثمار، فتطور هذا األخير من خالل تطوير 

بنيتها التحتية الستقطاب أكبر قدر من االستثمارات األجنبية المباشرة بصفة عامة واالستثمارات العربية بصفة 

خرى كدول الجوار، لتحقيق مكاسب أكبر واالنفتاح على العالم خاصة، وكذا االستثمار في الدول األ

الخارجي، خاصة في الدول العربية لتطوير منطقة الدول العربية وتحقيق تعاون اقتصادي عربي، خاصة 

طلب بارتفاع أسعار النفط في السنوات األخيرة مما أدى إلى زيادة إيراداتها البترولية، لذا سنحاول في هذا الم

 .عضوة في منظمة األوبكفي تنمية االستثمارات العربية في الدول ال ثر ارتفاع أسعار البترولتحليل أ

 (2001-1225تحليل األثر خالل الفترة )  أوال:     

فترة بداية االصالحات االقتصادية كما ذكرنا سالفا، أيضا  ت( كان 2002-2994بالنسبة للفترة )      

ثم ارتفاع  2993انخفاض حتى سنة  األوبك، وشهدت فيها أسعار البترول بالنسبة للدول العضوة في منظمة

، هذا التذبذب في السعر صاحبه زيادة في االستثمارات 2002ثم انخفضت سنة  2000إلى غاية سنة 

العربية في الدول العضوة في منظمة األوبك، دليل على أن هذه الدول تستخدم فوائضها النفطية في تنمية 

تحسين بنيتها التحتية الستقطاب أكبر قدر من االستثمارات األجنبية بصفة عامة والعربية بصفة اقتصادها، ب
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خاصة، وأيضا اللجوء لالستثمار في مناطق أخرى كدول الجوار ) أغلبها عربية ( والدول النامية التي هي 

مار بصفة عامة واالستثمار بحاجة الستثمارات أجنبية، أي أن الرتفاع أسعار البترول أثر إيجابي على االستث

 األجنبي بصفة خاصة.

دوالر للبرميل أدى إلى زيادة معتبرة في االستثمارات العربية  22.6إلى  2000فارتفاع أسعار البترول سنة   

 ( المبين أدناه. 20-6في الدول محل الدراسة، وهذا ما يوضحه الجدول رقم ) 

أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الدول العربية  (: 10 -6الجدول رقم ) 
 ( 2002-2994خالل الفترة ) عدا الجزائر العضوة في منظمة األوبك 

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات
 أسعار البترول ) دوالر أمريكي للبرميل (

 
21,7 19,49 12,94 22.53 27,6 23,12 

 الدول العربية العضوة في منظمة األوبك
 االستثمارات العربية البينية المصرح بها وفق القطر ) بالمليون دوالر ( عدا الجزائر

 642,5 26,3 32 293 22 20,6 22,2 المملكة العربية السعودية

 224 296 226 330 .. .. .. اإلمارات العربية المتحدة

 .. .. .. .. .. .. .. الكويت

 64,4 62,3 43 45,5 .. .. .. قطر

 34 30,5 .. .. .. .. .. ليبيا

 .. .. .. .. .. .. .. العراق

 .. داللة على عدم توفر البيانات.

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية  المصدر:

 لضمان االستثمار  وائتمان الصادرات.

 (2003-2002تحليل األثر خالل الفترة ) ثانيا:   

فشهدت زيادة مستمر في أسعار البترول، تبعها تذبذب في قيمة االستثمارات  ( 2002-2002أما الفترة )    

العربية في الدول محل الدراسة، وهذا راجع لوجود محددات أخرى كان لها ت ثير أكثر من أسعار البترول، 

ر أنها الفترة مرتفعة إذا ما قورنت بالفترة السابقة، غي هستثمارات العربية البينية في هذاالغير أن قيمة 
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 22متذبذبة، وهذا راجع إلى أن هذه الفترة جاءت بعد توتر العالقات بين الدول العربية والغربية بعد أحداث 

 سبتمبر، مما جعل الدول العربية تعيد أموالها المهاجرة نحو الغرب واستثمارها في دول عربية.

مليون دوالر،  943قدرت بحوالي  2005فالسعودية عرفت أعلى قيمة لالستثمارات العربية البينية سنة    

مليون دوالر،  640.2شهدت أعلى قيمة لالستثمارات العربية قدرت بــ  2003واالمارات العربية المتحدة سنة 

 مليون دوالر. 302.2بقيمة  2002أما ليبيا ف على قيمة لالستثمارات العربية كانت سنة 

   ر. ( المبين أدناه يوضح ذلك أكث 22-6والجدول رقم ) 

أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الدول العربية  (: 11 -6الجدول رقم ) 
 (2002-2002خالل الفترة ) عدا الجزائر العضوة في منظمة األوبك 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات
 69,08 61,08 50,64 36,05 28,1 24,36 أسعار البترول ) دوالر أمريكي للبرميل (
 الدول العربية العضوة في منظمة األوبك

 االستثمارات العربية البينية  المصرح بها وفق القطر )بالمليون دوالر( عدا الجزائر

 943 292,3 226,9 المملكة العربية السعودية
23 

292,00 
2 

659,00 
6 333,00 

 0 424 640,2 222,4 اإلمارات العربية المتحدة
2 

326,00 .. 

 .. .. .. .. .. .. الكويت
 .. .. .. .. 20 63,4 قطر
 302,1 256,5 300,3 23,6 202,6 32,2 ليبيا
 .. .. .. .. .. .. العراق

 .. داللة على عدم توفر البيانات.

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية لضمان  المصدر:

 االستثمار  وائتمان الصادرات.

 ( 2011-2008تحليل األثر خالل الفترة ) ثالثا:  

، كانت قيمة االستثمارات العربية ترول( عرفت زيادة في أسعار الب 2022-2003كما ذكر سالفا فالفترة )    

 623لتصل إلى  2009مليون دوالر ثم انخفضت سنة  243قدرت بـــ  2003البينية في السعودية سنة 
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 95.54 لسعر البترول من ، صاحب ذلك انخفاض  22.3مليون دوالر أي بنسبة انخفاض قدرت بـــ 

دوالر للبرميل، أي أثر انخفاض سعر البترول على أداء االستثمارات العربية في  62.06دوالر للبرميل إلى 

دوالر للبرميل، ارتفعت قيمة االستثمارات العربية البينية في  22.54السعودية، ثم بارتفاع السعر إلى 

ضا في قيمة استثماراتها العربية البينية بين أما اإلمارات المتحدة عرفت انخفا السعودية لكن بنسبة ضئيلة.

 95.54أي عندما انخفض سعر البترول. أما بالنسبة لليبيا فعندما كان سعر البترول  2009و 2003سنة 

مليون دوالر، وعندما انخفض  32.6كانت االستثمارات العربية البينية فيها تقدر بــ  2003دوالر للبرميل سنة 

مليون  52.4ارتفعت استثماراتها العربية البينية إلى  2009دوالر للبرميل سنة  62.06سعر البترول إلى 

دوالر للبرميل انخفضت  22.54، وعندما ارتفع السعر إلى  40.3دوالر أي بنسبة زيادة قدرها 

 ( المبين أدناه يوضح ذلك. 22-6مليون دوالر. والجدول رقم )  29.5االستثمارات العربية البينية إلى 

أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الدول العربية  (: 12-6دول رقم ) الج
 ( 2022-2003خالل الفترة )  عدا الجزائر العضوة في منظمة األوبك

 2011 2010 2009 2008 السنوات
 107,46 77,45 61,06 94,45 أسعار البترول ) دوالر أمريكي للبرميل (

 دوالر( االستثمارات العربية البينية  المصرح بها وفق القطر )بالمليون عدا الجزائر العربية العضوة في منظمة األوبكالدول 
 .. 625,00 4 623,00 22 243,00 22 المملكة العربية السعودية
 .. .. 029,00 3 449,20 3 اإلمارات العربية المتحدة

 .. .. .. .. الكويت
 .. .. .. .. قطر
 .. 19,4 47,5 31,6 ليبيا
 .. .. .. .. العراق

 
 .. داللة على عدم توفر البيانات.

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية لضمان  المصدر:
 االستثمار  وائتمان الصادرات.
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 الجزائريةعلى االستثمارات العربية ثر تحليل األ  الثالث: المطلب

عربية، لذلك والجزائر ال تمثل استثناء على الدول العربية، بحيث أنه من األحسن اجتذاب استثمارات     

 تحليل أثر ارتفاع أسعار النفط في تنمية االستثمارات العربية الجزائرية.  سنحاول في هذا المطلب

 ( 2001-1225 أوال: تحليل األثر خالل الفترة )

النصف الثاني من تلك العشرية حيث كانت  2002-2994عاشت الجزائر عشرية سوداء، وكانت الفترة   

الجزائر تتخبط في مشاكلها، عرفت فيها بصفة عامة االستثمارات األجنبية المباشرة وبصفة خاصة 

في حيث لوحظ ارتفاع  2000االستثمارات العربية ركود، إلى أن تنفست الصعداء خاصة بعد سنة 

مليون دوالر سنة  340مليون دوالر و 352.4حيث بلغت  2000االستثمارات العربية البينية ابتداء من سنة 

2002. 

فالجزائر ال تمثل استثناء على الدول العربية فاستثماراتها العربية البينية تت ثر ب سعار النفط، وبمحددات     

، مما ها قامت بعدة اصالحات على جميع المستوياتأخرى من أهمها االستقرار األمني، باإلضافة إلى أن

المبين  ( 23-6(. والجدول رقم )  2002-2994ساهم في تطوير استثماراتها العربية البينية خالل الفترة ) 

  أدناه يوضح ذلك.

أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الجزائر خالل  (: 13 -6الجدول رقم ) 
 ( 2002-2994الفترة ) 

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات
 أسعار البترول )دوالر أمريكي للبرميل(

 
21,7 19,49 12,94 22.53 27,6 23,12 

 
 االستثمارات العربية البينية المصرح بها وفق القطر ) بالمليون دوالر (

 340 352,4 34,3 222 .. .. 3,4 الجزائر
 

 على عدم توفر البيانات... داللة 

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية لضمان  المصدر:

  االستثمار  وائتمان الصادرات.
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 ( 2003-2002ثانيا: تحليل األثر خالل الفترة )   

( عرفت الجزائر نوعا استقرارا أمنيا، وبدأت في بناء بنيتها التحتية، وبارتفاع  2002-2002وفي الفترة )    

ة، حيث أنه في سنة أسعار البترول في هذه الفترة صاحبها ارتفاع في قيمة االستثمارات العربية الجزائري

مليون  45.6رات العربية الجزائرية دوالر للبرميل بلغت قيمة االستثما 25.36سعر البترول  كان 2002

ه ارتفاع في االستثمارات العربية دوالر للبرميل تبع 23.2ترول إلى ارتفع سعر الب 2003دوالر، ثم في سنة 

 36.04مليون دوالر، ثم بارتفاع السعر إلى  30.5، ليصل إلى  52.24الجزائرية بنسبة زيادة قدرت بـــ 

 263.3حظ زيادة معتبرة في قيمة االستثمارات العربية الجزائرية قدرت بــ أيضا لو  2005دوالر للبرميل سنة 

دوالر  40.65رغم أن السعر ارتفع إلى  2004، بعدها في سنة  222.4مليون دوالر أي بزيادة قيمتها 

 260.6أي بقيمة   2للبرميل إال أن االستثمارات العربية الجزائرية عرفت انخفاض ضئيل قدر بـــحوالي 

ليون دوالر، بعدها واصل السعر في االرتفاع وتبعته االستثمارات العربية الجزائرية لتصل إلى أعلى قيمة لها م

 مليون دوالر.  526قدرت بحوالي  2002سنة 

أسعار البترول، واالستثمارات العربية البينية المصرح بها من طرف الجزائر خالل  (: 14 -6الجدول رقم ) 
 ( 2002-2002الفترة ) 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات
 69,08 61,08 50,64 36,05 28,1 24,36 أسعار البترول ) دوالر أمريكي للبرميل (

 
 االستثمارات العربية البينية  المصرح بها وفق القطر ) بالمليون دوالر (

 526 .. 260,6 263,3 30,5 45,6 الجزائر

 

 البيانات... داللة على عدم توفر 

من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية  المصدر:

 لضمان االستثمار  وائتمان الصادرات.
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 (2011-2008ثالثا: تحليل األثر خالل الفترة ) 

( عرفت أسعار بترول مرتفعة تبعها تذبذب في قيمة االستثمارات العربية الجزائرية،  2022-2003الفترة )  

دوالر للبرميل سنة  69.03دوالر للبرميل بعدما كان  95.54كان سعر البترول يقدر بــــ  2003ففي سنة 

  39.9يون دوالر بزيادة قدرها مل 666ما قيمته  2003، بلغت االستثمارات العربية الجزائرية سنة 2002

مليون دوالر، وبانخفاض سعر البترول خالل سنتي  526التي قدرت تلك االستثمارات بــ  2002مقارنة بسنة 

ثمارات دوالر للبرميل عرفت االست 22.54دوالر للبرميل،  62.06وأصبح على التوالي  2020، 2009

مليون دوالر أي بنسبة ارتفاع قدرت بـــ  229.2وأصبحت تساوي  2020خالل سنة  العربية الجزائرية ارتفاعا

9.4   ارتفع سعر البترول ليصل  2022رغم انخفاض سعر البترول، وفي سنة  2003مقارنة بسنة

مليون دوالر أي  354.3دوالر للبرميل تبعه انخفاض في قيمة االستثمارات العربية الجزائرية إلى  202.56

، ويعود سبب االنخفاض إلى التوترات السياسية التي مست الدول العربية بصفة   42.6بانخفاض نسبته 

عامة ودول الجوار بصفة خاصة، مما أدى إلى نفور بعض االستثمارات العربية من الجزائر، وعودة 

إذن تغيرات أسعار  أموالهم في دول عرفت توترات سياسية. يستثمرون االذين كانو  الجزائريينالمستثمرين 

نفط كان ال أثر على االستثمارات العربية الجزائرية، لكن صاحبتها محددات أخرى بدورها أثرت على ال

االستثمارات العربية الجزائرية، فاالستثمارات العربية متغير حساس تؤثر فيها مجموعة من المحددات ال 

  يمكننا حصرها في محدد واحد.

مارات العربية البينية المصرح بها من طرف الجزائر خالل أسعار البترول، واالستث (: 15-6الجدول رقم ) 
 ( 2022-2003الفترة ) 

 2011 2010 2009 2008 السنوات
 107,46 77,45 61,06 94,45 أسعار البترول ) دوالر أمريكي للبرميل (

 
 بها وفق القطر )بالمليون دوالر( البينية المصرحاالستثمارات العربية 

 354,30 4 229,2 .. 666,00 4 الجزائر
                        ار  وائتمان الصادرات.من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات متحصل عليها من الموقع الرسمي لمنظمة األوبك، والموقع الرسمي للمؤسسة العربية لضمان االستثم المصدر:

 .. داللة على عدم توفر البيانات.
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 ثر ارتفاع أسعار النفط في تنمية االستثمارات العربية الجزائريةأل المبحث الثالث: التحليل القياسي 

يدرس الظاهرة بعدة متغيرات عبر  هنجع المناهج االقتصادية كونأيعتبر منهج القياس االقتصادي من     

هائل من نه يعتمد على كم الزمن، ولوحظ االعتماد عليه في السنوات األخير للتحليل، باإلضافة إلى أ

المعطيات لتفسير الظاهرة، أي يؤخذ بعين االعتبار كل الظروف التي تحيط بالمشكلة االقتصادية، وظاهرة 

 مت علىاالستثمار األجنبي المباشر ال تمثل استثناء، وتم االعتماد في هذه الدراسة على نموذج لدراسة أقي

االقتصاديات العربية، ، وأخرى أقيمت على 20031خوري سنة  االقتصاديات النامية قام بها الباحث نبيل

-2994خالل الفترة ) يالجزائر  االقتصاد على يقهاطبمحاولة ت، و 20092بها الباحثة ريم محمود سنة  تقام

2022). 

 .المطلب األول: دراسة وصفية لمتغيرات الدراسة

األجنبية المباشرة من الجانب النظري والدراسات لقد تم التطرق في الفصل األول إلى محددات االستثمارات   

وارت ينا أنه هناك عدة محددات تفسر تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة بصفة عامة  التطبيقية،

حددات التي نستعملها ي هذا المطلب إلى تعريف الملذا نكتفي ف واالستثمارات العربية البينية بصفة خاصة، 

وسوف نتطرق إلى التعرف على متغيرات النموذج، المعطيات االحصائية دون التعمق،  في الدراسة

 ومصادرها واألثار المتوقعة من المتغيرات. 

 

 

 

                                                 
1
 Nabil KHOURI, les déterminants de l’investissement direct étranger dans les pays d’accueil en 

développement et son impact sur leur croissance économique, Évidences empiriques à partir des données en 

panel de 81 pays d’accueil en développement observés de 1995 à 2005, (Thèse de Doctorat, en sciences de 

gestion - option : finance, a l’école supérieure de commerce d’Alger, Algérie, 2008). 
2
 Rime MAHMOUD, les Investissements Directs Etrangers dans les pays Arabes, (Thèse de Doctorat, LEAD- 

Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement, Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, Université 

du Sud Toulon-Var, France, 2009 ). 
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 أوال: متغيرات النموذ 

 لوغاريتمي:اللشكل اي خذ النموذج األولي   

  (      )    (  (     )    (       )    (     )    (     )    (      )    (      )  
  (     )    (      )    (       )     ) 

 حيث:

 لوغاريتم االستثمارات العربية البينية.:  (      )  

 لوغاريتم الناتج الداخلي الخام.:  (     )  

 لوغاريتم دخل الفرد.:  (       )  

 لوغاريتم الكثافة السكانية.:  (     )  

 لوغاريتم التضخم.:  (     )  

 لوغاريتم سعر الصرف.:  (      )  

 مواطن. 200لوغاريتم الخطوط الهاتفية لكل :  (      )  

 لوغاريتم االنفتاح التجاري.:  (     )  

 لوغاريتم المستوى التعليمي.:  (      )  

 .صادرات النفطيةلوغاريتم ال:  (       )  

 تمثل عدد سنوات الدراسة. tاألخطاء، و :   

 المبين أدناه. ( 26-6رقم )  ويمننا توضيح المتغيرات المستعملة في الدراسة في الجدول
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 متغيرات النموذج (: 16-6الجدول رقم ) 

 التعريف الرمز المتغيرات 
العربية االستثمارات  المفَسر

 الجزائرية

FDIia تدفق االستثمارات العربية إلى الجزائر 

ويعبر  2004هو الناتج الداخلي الخام بسعر األساس سنة  GDP الناتج الداخلي الخام المفسر
 على حجم السوق.

يمثل دخل الفرد باألسعار الجارية، ويقاس به أيضا حجم  GDPpc دخل الفرد
 السوق.

عدد السكان خالل سنوات الدراسة، ويعبر أيضا على حجم  POP الكثافة السكانية
 السوق.

 مؤشر األسعار على االستهالك. INF التضخم
 سعر الصرف الحقيقي. REER سعر الصرف
مواطن، وتعبر على  200عدد الخطوط الهاتفية المثبتة لكل  TELE البنية التحتية

 مستوى تطور البنية التحتية.
الناتج الداخلي \معدل االنفتاح = )الصادرات + الواردات ( OPR التجارياالنفتاح 

 الخام
OPR = (IMPORT+EXPORT)/GDP 

 .ثانويالصف األول من التعليم ال نسبة القبول االجمالي في ALPH مستوى التعليم
الناتج الداخلي كنسبة من ية النفطالصادرات هو عبارة عن  EXOIL الصادرات النفطية

 الخام خالل سنوات الدراسة.
EXOIL = Export of Crude Oil /GDP*100 

 من إعداد الباحث. الجدول:

 ثانيا: المعطيات اإلحصائية

تم الحصول على المعطيات االحصائية بالنسبة لمتغيرات الدراسة لحالة الجزائر من عدة مصادر، وتم    

االعتماد أكثر على معطيات البنك العالمي، كونها تحتوي على أكبر كمية من االحصائيات، ولكي ال يكون 

خرى، كالمؤسسة العربية هناك تناقض في المعطيات، إال في حالة عدم وجود المتغير نلج  إلى مصادر أ
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مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بالكويت، 

، 1(2022-2994) تركيا (، وتمت الدراسة على االقتصاد الجزائري خالل الفترة )للدول االسالمية ب نقرة 

 المعطيات والمواقع االلكترونية ، والموضح أدناه. ولهذا سنوضح في جدول شامل مصادر الحصول على

 المعطيات االحصائية ومصادرها (: 13-6الجدول رقم ) 

 الموقع االلكتروني مصدر المعطيات الرمز المتغيرات
االستثمارات العربية 

 الجزائرية
FDIia  المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان

 الصادرات بالكويت.
www.dhaman.org 

البنك العالمي، مؤشرات التنمية العالمية  GDP الناتج الداخلي الخام
 (WDI .) 

www.worldbank.org 

البنك العالمي، مؤشرات التنمية العالمية  GDPpc دخل الفرد
 (WDI .) 

www.worldbank.org 

البنك العالمي، مؤشرات التنمية العالمية  POP الكثافة السكانية
 (WDI .) 

www.worldbank.org 

البنك العالمي، مؤشرات التنمية العالمية  INF التضخم
 (WDI .) 

www.worldbank.org 

البنك العالمي، مؤشرات التنمية العالمية  REER سعر الصرف
 (WDI .) 

www.worldbank.org 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  TELE البنية التحتية
واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية 

 ب نقرة.

http://www.sesrtcic.org 

البنك العالمي، مؤشرات التنمية العالمية  OPR االنفتاح التجاري
 (WDI .) 

www.worldbank.org 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  ALPH مستوى التعليم
والتدريب للدول االسالمية واالجتماعية 

 ب نقرة.

www.sesrtcic.org 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  EXOIL صادرات النفطيةال
واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية 

 ب نقرة.

www.sesrtcic.org 

 من إعداد الباحث الجدول:

 
                                                 

  .246، 244فحة: صالموضح في ال ( 2-6لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم )  1

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.sesrtcic.org/
http://www.sesrtcic.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.sesrtcic.org/
http://www.sesrtcic.org/
http://www.sesrtcic.org/
http://www.sesrtcic.org/
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 ثالثا: األثار المتوقعة من المتغيرات

يمكننا أن نتوقع من خالل هذه الدراسة أثار للمتغيرات السابقة على االستثمارات العربية الجزائرية، فمنهم   

من يوثر إيجابا، أي كلما ترتفع قيمته ) المتغير ( يتبعها ارتفاع لقيمة االستثمارات العربية في الجزائر 

ي كلما ترتفع قيمة المتغير يؤدي إلى انخفاض ) التابع ( والعكس ) عالقة طردية (، ومنهم من يوثر سلبا أ

قيمة االستثمارات العربية في الجزائر والعكس ) عالقة عكسية (، ولخصنا ذلك في شكل الجدول المبين 

 أدناه.

 األثار المتوقعة للمتغيرات (: 18-6الجدول رقم ) 

 األثار المتوقعة الرمز المتغيرات

 ) + ( أي عالقة طردية أثر إيجابي GDP الناتج الداخلي الخام

 أثر إيجابي ) + ( أي عالقة طردية GDPpc دخل الفرد

 أثر إيجابي ) + ( أي عالقة طردية POP الكثافة السكانية

 ( أي عالقة عكسية -أثر سلبي )  INF التضخم

يمكن أن يكون أثر إيجابي أي عالقة طردية، أو أثر  REER سعر الصرف
 (.  -\سلبي أي عالقة عكسية، أي: ) +

 أثر إيجابي ) + ( أي عالقة طردية TELE البنية التحتية

 أثر إيجابي ) + ( أي عالقة طردية OPR االنفتاح التجاري

 أثر إيجابي ) + ( أي عالقة طردية ALPH مستوى التعليم

 أثر إيجابي ) + ( أي عالقة طردية EXOIL النفطيةصادرات ال

 من إعداد الباحث الجدول:
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 المطلب الثاني: تقدير النموذ 

عن طريق البرنامج اإلحصائي  OLSعمال طريقة المربعات الصغرى لقد تم تقدير النموذج باست   

 (Stata10 وبعد تجريب أغلب الح ،) أربعة نماذج اعتبرناها األقرب االت الممكنة لهذا النموذج خلصنا إلى

 لتفسير الظاهرة، ولوحظ أنه هناك ارتباط قوي بين متغيرات الدراسة.

 ( M1)  األول نموذ أوال: ال

والصادرات النفطية كمتغير ألسعار دخل الفرد كمتغير لحجم السوق، االعتماد على  تم في هذه الطريقة

التجاري، وسعر الصرف،  واالنفتاحالنفط، باإلضافة إلى كل من خطوط الهاتف كمتغير للبنية التحتية، 

Rمل االرتباط ) افلوحظ أن قيمة معمستوى التعليم، 
Adj R( ومعامل االرتباط المصحح )   0.9931 = 2

2 

 الي:(، وكان النموذج على الشكل الت  0.9724 =

  
  (      )          (       )      (      )      (      )      (     )      (      )  

    (       )      ……………………………………….……………………………………….….  ( M1 ) 

 

 ( M2 ) الثاني نموذ ثانيا: ال

ضافة الناتج الداخلي الخام  ،البنية التحتيةمتغير  لى مع حذفنفس الطريقة األو ب فكان الثاني نموذجأما ال   وا 

Rمل االرتباط ) افلوحظ أن قيمة مع كمتغير يدعم دخل الفرد في تفسير حجم السوق،
( ومعامل 0.9919 = 2

Adj. Rاالرتباط المصحح ) 
 (، وكان النموذج على الشكل التالي:  0.9678 = 2

 
  (      )          (     )      (       )      (      )      (       )      (      )  

    (     )      ………………..........................………………………………………………..…….  ( M2 ) 
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 ( M3 ) الثالث نموذ ثالثا: ال

متغير االنفتاح  ،ر البنية التحتيةمتغيكل من  نفس الطريقة األولى مع حذفب فكان الثالث نموذجبينما ال

ضافة متغير التضخم Rمل االرتباط ) افلوحظ أن قيمة مع التجاري، ومتغير المستوى التعليمي، وا 
2 = 

Adj. R( ومعامل االرتباط المصحح )0.9338
2
  (، وكان النموذج على الشكل التالي:  0.9007 = 

 

  (      )          (        )      (       )       (      )      (     )            …… ( M3 ) 

 

 ( M4 ) الرابع نموذ ثالثا: ال

مل افلوحظ أن قيمة مع ،البنية التحتيةمتغير  إضافةمع  ثالثةنفس الطريقة الب نالرابع فكا نموذجأما بالنسبة لل

Rاالرتباط ) 
Adj. R( ومعامل االرتباط المصحح )  0.94 = 2

2
(، وكان النموذج على الشكل   0.8971 = 

 التالي:

 
  (      )          (        )      (       )       (      )      (     )       (      )  

        ………………………………………………………………………………………….…………….… ( M4 ) 

 

 ( المبين أدناه يلخص أهم المؤشرات المستعملة في النموذج. 29-6والجدول رقم ) 
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 مؤشرات تلخيصيه (: 12-6الجدول رقم ) 

 وسطمتال اتشاهدالم المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الحد األقصى الحد األدنى

 8.642239 1.252763 1.923254 5.517259 13 لوغاريتم االستثمارات العربية الجزائرية
 3.448717 2.307573 3611153. 2.952191 14 لوغاريتم المستوى التعليمي
 4.589041 4.531631 0146104. 4.579513 18 لوغاريتم الصادرات النفطية

 0.9755689 1.390468 18 لوغاريتم التضخم
-

1.081274 
3.393825 

 4.921166 4.589278 0.1070574 4.714314 18 لوغاريتم سعر الصرف

 2.20272 1.424993 0.259161 1.89208 18 لوغاريتم البنية التحتية

 4.275502 3.808759 1385635. 4.078177 16 لوغاريتم االنفتاح التجاري
 17.46569 17.19363 0.0826572 17.32464 18 لوغاريتم الكثافة السكانية

 8.616758 7.304435 0.4628722 7.837672 17 لوغاريتم دخل الفرد
  . Stata10برنامج  خرجاتعداد الباحث باالعتماد على ممن إ الجدول:

 هتفسير نتائجاختبار النموذ  و المطلب الثالث: 

بناء على االختبارات، وذلك من خالل اختبار كل لتفسير النموذج يجب أن نختبره بعدها نقوم بتفسيره   

 نموذج على حدى، ثم نفسر نتائجه. 

 وعرض النتائج أوال: اختبار النموذ  

جميع المعلمات المقدرة ذات معرفة ما إذا كانت ل  ( Fisherفيشر )  حصائيةلقد قمنا باستعمال كل من ا   

، باإلضافة كل على حدا معلمات النموذجمعنوية ( الختبار  Studantستيودنت )  حصائيةا، و معا معنوية

وجود  بناء عليه لوحظ، الذاتي ( الختبار االرتباط Durbin-Watson) واتسون  –داربن  حصائيةاإلى 

أعدنا تقديرها لذلك ،  OLSارتباط ذاتي بين األخطاء، في معظم النماذج المقدرة بطريقة المربعات الصغرى 

لمعالجة وجود ارتباط ذاتي لألخطاء من جهة، وعدم  (  HAC Newey-west fixedباستعمال طريقة ) 
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 بعد اجراء االختباراتو  ، 1( Eviewsتجانس التباين من جهة أخرى، باستعمال البرنامج اإلحصائي ) 

  ( أدناه. 20-6الالزمة تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول رقم )  والتصحيحات

للمتغير المفسر لوغاريتم  OLSنتائج التقديرات باستعمال طريقة المربعات الصغرى  (: 20-6الجدول رقم ) 

 االستثمارات العربية الجزائرية

 1النموذ   المتغيرات/النموذ 
 (M1 ) 

 2النموذ  
 (M2 ) 

 3النموذ  
 (M3 ) 

 4النموذ  
 (M4 ) 

 ( LnALPH)  لوغاريتم المستوى التعليمي
0.85 

(2.22) 
2.52 

 (5.63 ) 
  

 ( LnEXOIL)  صادرات النفطيةلوغاريتم ال
93.62 

(26.63)*** 
202.22 

 (32.52 )** 
94.34 

 (33.42 )** 
69.23 

 (40.25 )* 

 ( LnINF)  لوغاريتم التضخم
  -0.23 

 (0.24 ) 
-0.22 
 (0.26 ) 

 ( LnREER)  لوغاريتم سعر الصرف
23.33 

(3.55)*** 
24.02 

 (5.52 )*** 
22.22 

 (2.3 )*** 
23.29 

  (3.35 )*** 

 ( LnTELE)  لوغاريتم البنية التحتية
2.3 

(3.25) 
  2.69 

 (3.26 ) 

 ( LnOPR)  لوغاريتم االنفتاح التجاري
1.86 

(2.64) 
3.22 

 (2.65 )** 

  

 ( LnGDPلوغاريتم الناتج الداخلي الخام )
 0.32 

(25.42) 
  

 ( LnGDPpc)  لوغاريتم دخل الفرد
2.20 

(2.03) 
2.54 

 (2.63 )* 
5.23 

  (0.22 )*** 
3.4 

 (2.03 )*** 

 ( Cالثابت ) 
-423.32 
(230.92)*** 

-423.29 
 (252.29 )** 

-422.23 
 (226.06 )*** 

-506.62 
 (225.2 )** 

R تحديدمعامل ال
2 0.9931 0.9926 0.9333 0.95 

R )المعدل( المصحح تحديدمعامل ال
2
 Adj 0.9724 0.9623 0.9002 0.3922 

 F 47.93 52.06 23.22 22.93إحصائية فيشر 
 P 0.0206 0.025 0.0002 0.0005قيمة االحتمال 

حصائية ستيودنت ) و  ،الخط  المعياري األرقام بين قوسين تمثل تمثل مستوى معنوية  )***(حيث  ثالثة مستويات للمعنوية،في تمثل ت ( T- Studentا 
2 ،)**(  تمثل مستوى معنوية502تمثل مستوى معنوية  ()*، و. 
 .Stataمن مخرجات البرنامج االحصائي  ى الجدولتم الحصول عل :مصدرال

                                                 
 .243، 242الموضح في الصفحة:  ( 2-6لمزيد من التفصيل أنظر النتيجة في الملحق رقم  )  1
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 ثانيا: تفسير النتائج

( في النماذج األربعة  Ftabأكبر من إحصائية فيشر المجدولة )  ( Fcalبما أن إحصائية فيشر المحسوبة )   

 (M1 ،M2 ،M3 ،M4 فهي ) مقبولة، حيث لوحظ أنه: 

هو  )المعدل( المصحح وذج األحسن كون أن معامل التحديديعتبر هذا النم ( M1) بالنسبة للنموذ  األول -

 Schwarz)  احصائية( و  « Akaike Info Criterion « AIC)  ر، وي خذ أصغر قيمة لكل من احصائيةاألكب

Criterion « SIC »   ) االستثمارات العربية الجزائرية تت ثر إيجابيا بكل  النموذج أن، حيث أنه لوحظ في هذا

من دخل الفرد الجزائري، االنفتاح التجاري على العالم الخارجي، البنية التحتية، سعر الصرف، المستوى 

أن كل من بتت الدراسة ثالتعليمي في الجزائر، والصادرات النفطية والتي تعبر عن أسعار النفط، حيث أ

( أي  T-studentحسب إحصائية ستيودنت )  99النفطية وسعر الصرف تمثل مستوى معنوية الصادرات 

لهما ت ثير قوي، وبالتالي ف ي ارتفاع ألسعار النفط يؤدي إلى زيادة في قيمة صادرات النفط كنسبة من الناتج 

  الداخلي الخام وبالتالي زيادة في قيمة االستثمارات العربية الجزائرية.

 المصحح التحديدوجاء هذا النموذج في المرتبة الثانية من حيث معامل  ( M2) النسبة للنموذ  الثانيب -

االستثمارات العربية الجزائرية تت ثر إيجابيا بكل من دخل الفرد الجزائري،  ، ولوحظ أنSICو AIC ،)المعدل(

الصرف، المستوى التعليمي في الجزائر، ، سعر ى العالم الخارجياالنفتاح التجاري عل ،الناتج الداخلي الخام

حيث أثبتت الدراسة أن سعر الصرف يمثل مستوى معنوية   والصادرات النفطية والتي تعبر عن أسعار النفط،

99  94، الصادرات النفطية واالنفتاح التجاري بمستوى معنوية والناتج الداخلي الخام بمستوى معنوية ،

90  ( حسب إحصائية ستيودنتT-student ) أي أن زيادة أسعار النفط تؤدي إلى زيادة الصادرات ،

النفطية وبالتالي زيادة كل من الناتج الداخلي الخام، دخل الفرد، واالنفتاح التجاري، وهذا ما يساهم في رفع 

 االستثمارات العربية الجزائرية.
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 المصحح التحديدة من حيث معامل الثالثأما هذا النموذج فاحتل المرتبة (  M3بالنسبة للنموذ  الثالث ) -

االستثمارات العربية الجزائرية تت ثر إيجابيا بكل من دخل الفرد الجزائري، ، ولوحظ أن SICو AIC، )المعدل(

كل  حيث أثبتت الدراسة أن وسلبا بارتفاع معدالت التضخم في الجزائر، ،والصادرات النفطيةسعر الصرف، 

مستوى معنوية  تمثلالصادرات النفطية و  ، 99مستوى معنوية   نيمثال دخل الفرد وسعر الصرف من

94 ، ( حسب إحصائية ستيودنتT-student )وانخفاض معدل  ودخل الفرد ، أي أن زيادة أسعار النفط

 ؤدي إلى زيادة االستثمارات العربية الجزائرية.التضخم ي

 التحديدمن حيث معامل  النموذج فجاء في المرتبة الرابعةأما بالنسبة لهذا (  M4بالنسبة للنموذ  الرابع ) -

االستثمارات العربية الجزائرية تت ثر إيجابيا بكل من دخل الفرد ، ولوحظ أن SICو AIC، )المعدل( المصحح

حيث وتطور البنية التحتية، وسلبا بارتفاع معدالت التضخم،  ،الصادرات النفطية سعر الصرف،الجزائري، 

مستوى ب، والصادرات النفطية  99مستوى معنوية   ذو دخل الفرد وسعر الصرف كل من الدراسة أنأثبتت 

وتطور  ، أي أن زيادة أسعار النفط ودخل الفرد( T-studentحسب إحصائية ستيودنت ) ، 90معنوية 

 يؤدي إلى زيادة االستثمارات العربية الجزائرية. ،وانخفاض معدل التضخم البنية التحتية في الجزائر،
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 خالصة:

مما ال شك فيه أن بعض االستثمارات األجنبية المباشرة لمختلف الدول العربية قد أتت من دول عربية   

، لذا مثلها، يجمعهما التقارب الديني واللغوي، وفي حاالت الجوار، مثل دول الخليج، دول المغرب العربي... 

لوحظ أن االستثمارات العربية البينية أخذت اتجاها تصاعديا على العموم، خاصة بعد أحداث الحادي عشر 

من عام ألفين وواحد، حيث بعد هذه األحداث طرأ تغير في العالقة بين الدول العربية والدول الغربية، أي 

ل على االستثمارات العربية بداعي مكافحة عراقي ية من جهتها تضعالغربالدول  تتوتر العالقة بينهما ف صبح

اإلرهاب، والدول العربية أرادو تغيير الوضع بإعادة أموالهم المهاجرة إلى الغرب، واستثمارها في دول عربية 

مثلها تربطها بها اللغة، الدين، التاري  ... من أجل تعاون عربي مشترك، يمهد لتكامل اقتصادي عربي، 

عية للغرب، طبعا وبعد انتعاش أسعار البترول التي بدورها أن تزيد من اإليرادات واالنتهاء من فترة التب

البترولية، التي تؤدي إلى ارتفاع الفوائض المالية النفطية في الدول العربية المنتجة للنفط، مما يؤهل تلك 

لجذب ية اقتصادها الدول في أن تلعب دور المستثمر األجنبي في الدول العربية األخرى من جهة، وتقوم بتنم

أكبر قدر من االستثمارات األجنبية المباشرة خاصة العربية منها، وذلك من أجل تطوير االستثمارات األجنبية 

عربي موحد دون عراقيل، ومن خالل دراستنا لهذا الفصل  المباشرة العربية البينية، لدخول تكامل اقتصادي

 استنتجنا مجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي:

االستثمارات العربية الجزائرية تت ثر إيجابيا بكل من أسعار النفط، دخل الفرد الجزائري، الناتج الداخلي  -
الخام في الجزائر، البنية التحتية الجزائرية، المستوى التعليمي في الجزائر، سعر الصرف في الجزائر، كما 

  تت ثر سلبيا بمعدالت التضخم في الجزائر.
المالية النفطية الناتجة على االيرادات البترولية جراء ارتفاع أسعار النفط، تستغل في تنمية الفوائض  -

اقتصاد الدولة من أجل جذب أكبر قدر من االستثمارات األجنبية، بعدها تحول لتستثمر في دول أخرى في 
مي توتر العالقات العربية شكل استثمارات أجنبية مباشرة، هذا ما حدث بالنسبة للدول العربية، خاصة بعد تنا

     الغربية، وهذا ما ساهم في رفع االستثمارات العربية البينية.
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 الخاتمة:

لقد اعتمدت الدول النامية منذ فترة ليسـت بالقريبـة، وحتـى وقتنـا الحاضـر بشـكل كبيـر علـى الـدول المتقدمـة     

العديــد مـن أجــل النهــوض بمســتويات التنميــة، وزيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي بهــا، حيــث أخــذ هــذا االعتمــاد 

مــن الصــور واألشــكال، متــ ثرا فــي ذلــك بتطــور شــكل العالقــات الدوليــة، حيــث يعكــس هــذا االعتمــاد القصــور 

 الواضح والكبير في مصادر التمويل المحلية لدى الدول النامية بهدف دعم مشاريع التنمية.

ادر التمويـل الخارجيــة ومـن أجـل أن تــنهض الـدول الناميـة بمســتويات التنميـة لــديها زاد اعتمادهـا علـى مصــ    

(، والتي تمثلت في منح إعانات وقروض خارجية، واستثمارات أجنبية، كما اتجهـت العديـد مـن هـذه  ) األجنبية

عــادة هيكلــة  الــدول إلــى انتهــاج سياســات متكاملــة لإلصــالح االقتصــادي ســعيا وراء تعجيــل معــدالت النمــو، وا 

لجة العجز فـي كـل مـن الموازنـة العامـة، وميـزان المـدفوعات، اقتصادياتها، وتحقيق االستقرار االقتصادي، ومعا

وذلـك كلــه بغــرض االنــدماج فــي االقتصـاد العــالمي لتــتمكن هــذه الــدول مـن الحصــول علــى نصــيبها العــادل مــن 

 االستثمارات الدولية، وفي حركة التجارة العالمية.

يـــة الخارجيـــة للـــدول الناميـــة،  ومـــا هــذا وفـــي مطلـــع ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي، ومـــع تصــاعد أزمـــة المديون    

صاحبها من تعثر في السداد، واهتزاز الثقـة الدوليـة فـي عـدد كبيـر مـن الـدول الناميـة، وارتفـاع تكلفـة االقتـراض 

الخــارجي مــن حيــث ســعر الفائــدة وفتــرة الســماح، ومــدة القــرض والضــمانات الالزمــة، فقــد تعرضــت الكثيــر مــن 

(، لكــل تلــك  ) صــندوق النقــد الــدولي والبنــك العــالمي التمويــل الدوليــة الــدول الناميــة للضــغوطات مــن منضــمات

األســباب وغيرهــا فقــد اتجهــت معظــم الــدول الناميــة إلــى فــتح أبوابهــا أمــام االســتثمار األجنبــي المباشــر كبـــديل 

لمصــادر التمويــل الخارجيــة األخــرى، وبــاألخص االقتــراض تجنبــا للقيــود التــي تفــرض علــى مثــل هــذه التــدفقات، 

الــدول  –وأصــبح بــذلك جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة المجــال األوســع للمنافســة بــين معظــم دول العــالم 

 على حد سواء. -المتقدمة والنامية 



 الخاتمة
 

229 

 

دورا مهمـــا وحيويـــا باعتبـــاره أحـــد مكونـــات  -ك حـــد مصـــادر التمويـــل –ويلعــب االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر    

ات اإلنتاجيــة لالقتصــاد الــوطني، وزيــادة معــدالت التشــغيل، وخلــق فــرص النمــو االقتصــادي فــي الرفــع مــن القــدر 

عمــل للمــواطنين، والرفــع مــن مســتوى معيشــتهم، باإلضــافة إلــى إدخــال التقنيــة المتقدمــة واإللمــام بهــا، ومــد هــذه 

جنبـي الدول ب ساليب إدارية أكثر فاعلية، كما رأينا سابقا، وتعتبـر هـذه الخصـائص السـمة المميـزة لالسـتثمار األ

 المباشر، والتي ال تتوفر لغيره من مصادر التمويل األخرى.

وانطالقــا مــن أهميــة االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فقــد تزايــد وتنــامى اهتمــام صــانعي ومتخــذي القــرار فــي    

الــدول العربيــة والجزائــر مــن بينهــا بجــذب هــذا االســتثمارات، مــن خــالل إصــدار جملــة مــن القــوانين ركــزت فــي 

 حها التنفيذية على حوافز وميزات للمستثمرين األجانب، من أجل تشجيع هذا النوع من االستثمار. لوائ

لذا تضمن البحث ستة فصول، حاولنا مـن خاللهـا تبيـان دور ارتفـاع أسـعار الـنفط فـي تنميـة االسـتثمارات      

الجانـب النظـري لالسـتثمارات  طرق إلـىحالـة الجزائـر، وذلـك بـالت بـالتركيز علـى األجنبية المباشرة العربية البينية

لى أهم محددات االستثمارات العربية البينية خاصة أسعار النفط  .  األجنبية المباشرة، وا 

 

وتضمن هذا البحث مجموعة من الفرضيات حاولنا اختبارها خالل قيامنا بهذه الدراسة، حيث اتضح لنا ما    

 يلي:

عشر من عام ألفين وواحد أثر على توتر العالقات بين ألحداث الحادي بالنسبة للفرضية األولى،  -

نحو الغرب إلى  ةالدول الغربية والدول العربية مما ساهم في إعادة رؤوس األموال العربية المهاجر 

 .وير االستثمارات العربية البينيةالدول العربية أي تط

زيادة التعامل بين الدول العربية في فإن تطوير االستثمارات العربية البينة يساهم أما الفرضية الثانية،  -

االقتصادية التي تواجه غالبية الدول  المشكلة، ألن التمهيد لتكتل اقتصادي عربي موحدوبالتالي 

 .هي مشكلة انخفاض حجم االستثمارات بها والدول العربية من بينهاالنامية 
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لالستثمار في الدول العربية بصفة ، فتطور سوق النفط يساهم في خلق مناخ مالئم والفرضية الثالثة -

تنمية االقتصاد عن طريق إنشاء  في يساهم -سوق النفط –عامة، والجزائر بصفة خاصة، كونه 

 البنى التحتية، تطوير التعليم، إقامة إصالحات اقتصادية شاملة، القضاء على البطالة ...

 

فقط بتغيرات أسعار النفط، بل بمحددات  أما الفرضية الرابعة، فاالستثمارات العربية البينية ال تت ثر -

أخرى من بينها الناتج الداخلي الخام، الكثافة السكانية، دخل الفرد، االنفتاح االقتصادي، االستقرار 

السياسي، السياسة النقدية، مستوى التعليم، البنى التحتية، والسياسات التشريعية لالستثمارات األجنبية 

 المباشرة.

 أوال: النتائج

إلى قسمين األول وبعد اختبارنا لفرضيات الدراسة، تمكنا من استخالص بعض النتائج يمكننا تقسيمها     

 :النتائج المتحصل عليها بالنسبة القتصاديات الدول العربية، والثاني بالنسبة لالقتصاد الجزائري

 

I- لدول العربيةقتصاديات ابالنسبة ال 

بعد قيامنا بهذه الدراسة استخلصنا مجموعة من النتائج متعلقة باقتصاديات الدول العربية بصفة عامة،   

 يمكننا ذكرها على النحو التالي:

هناك مجموعة من القيود والمعوقات تقف أمام تطور االستثمارات العربية البينية، ألن المنطقة العربية  -2

 رة.توحي ب ن تكون تلك االستثمارات متطو 

ارتفاع أسعار النفط وعوائده وتنامي الخالف بين الدول العربية والدول الغربية بعد أحداث الحادي  -2

ساهم بصفة كبيرة في زيادة االستثمارات العربية البينية، كون أن رأس المال  2002عشر من سبتمبر 
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من الضروري إعادته إلى  عرقل من قبل الدول الغربية، فكانالعربي المتوجه إلى الدول الغربية أصبح يم 

 الدول العربية.

تركز أغلب االستثمارات في قطاع الخدمات الذي له عائد مرتفع ومخاطرة أقل، أما القطاعات  -3

 األخرى فلم تتجاوز الثلث.

نوعية البنية التحتية مرتبطة سلبا بتدفق االستثمارات العربية البينية، وذلك لتوجه أغلبها إلى قطاعات  -5

 والعقارات في الدول ذات البنية التحتية من أجل النهوض بها.الخدمات 

أغلب الدول العربية تطبق قوانين تشجيعية وتحاول تقليل البيروقراطية وتزيد من عدد االتفاقيات حول  -4

االزدواج الضريبي، حيث أن دول التعاون الخليجي ال تفرض ضرائب وهي في سياق انشاء سوق خليجي 

 مشترك.

مناطق الحرة في بعض الدول مما ساهم في تقليل حركة رؤوس األموال العربية في إهمال دور ال -6

 المنطقة العربية، لوجود قيود بين دول المجموعة العربية.

المصدرة للنفط  للدول العربية ارتفاع عوائد النفط وعوائده وما سيترتب عليه من أداء إيجابي متوقع -2

معظم الدول التي تشهد أحداث الحراك الشعبي والسياسي والذي في الغالب سيعوض تراجع األداء في 

 بدرجاته المتفاوتة، مما سيترتب عليه استمرار نمو الناتج العربي، بل وتحسن التجارة الخارجية.

الشروع في جميع الدول العربية بقيامها إلصالحات جذرية، ركزت على خطط استثمارية طموحة، من  -3

عامة، وتزيد من التدفقات االستثمارية األجنبية بصفة خاصة، ويبقى ش نها أن تنهض باقتصاداتها بصفة 

التحدي الحقيقي أمام تلك الدول هو النجاح في اتباع سياسات واعية ومتوازنة ومدروسة لجذب االستثمار 

بوسائل مقنعة تحقق مصالح المستثمرين العرب واألجانب على صعيد األمان والربحية، وكذلك مصالح 

 بلة لالستثمارات على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.الدول المستق



 الخاتمة
 

232 

 

رفع قيمة االستثمارات األجنبية من خالل تحسين بيئة األعمال والتحكم في تستطيع الدول العربية  -9

 الفساد اإلداري وتقليل المخاطر التي تثبط االستثمارات.

زيادة وعي وثقة المستثمر العربي باإلمكانيات االستثمارية لالقتصاديات العربية، مما يعزز من  -20

توقعات عودة األموال المهاجرة، ويؤكد صدق نظرية أن إبقاء االستثمارات العربية ضمن المحيط العربي 

 يجعلها أكثر أمنا واستقرارا وأعلى عائدا.

مرتفعة في السنوات األخيرة، خاصة بعد األزمة المالية  شهدت االقتصاديات العربية معدالت نمو -22

 العالمية، مما ساعد تطور االستثمارات العربية البينية.

د عهناك عوامل لجذب االستثمارات العربية البينية، وتختلف هذه العوامل من دولة إلى أخرى، لذا فب -22

دول فقيرة من البترول والغاز وأخرى غنية قيامنا بهذه الدراسة ارت ينا تقسيم مجموعة الدول العربية، إلى 

بالبترول والغاز، فالمجموعة األولى عوامل جذب االستثمارات العربية البينية هي: الناتج الداخلي الخام، 

دخل الفرد وعدد السكان، التضخم، سعر الصرف، البنية التحتية، مستوى التعليم، االستقرار السياسي 

وعة الثانية فعوامل جذب االستثمارات العربية البينية هي العوامل السابقة واالنفتاح التجاري، أما المجم

 باإلضافة إلى الموارد الطبيعية والمتمثلة في البترول والغاز.

II- أما النتائج المتعلقة باالقتصاد الجزائري، يمكننا ذكرها على النحو التالي:: بالنسبة لالقتصاد الجزائري 

قامت الحكومة الجزائرية باتخاذ تدابير عديدة لتهيئة مناخ االستثمار تمثلت تلك التدابير في إجراء  -2

تعديالت عديدة على قوانين االستثمار، خلقت تلك التعديالت أوضاع قانونية وتشريعية مواتية لالستثمار 

، مما أدى إلى نفور جاعتهانعدم ومشتملة على العديد من الحوافز واإلغراءات المالية، رغم ذلك لوحظ 

 المستثمر األجنبي بصفة عامة والمستثمر العربي بصفة خاصة.
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هناك عدة محددات ساهمت في الرفع من قيمة االستثمارات العربية في الجزائر أهمها عدد السكان ودخل  -2

إلى إنتاج  الفرد، الصادرات والواردات، البنية التحتية، مستوى التعليم، التضخم وسعر الصرف باإلضافة

 الخام من النفط.

، تبنت تلك الوزارة وتطويره ترقية االستثمارفي  ساهمأنش ت الحكومة الجزائرية وزارة خاصة باالستثمار، ت -3

نظام الشباك الوحيد في منح التراخيص للمشروعات االستثمارية، عملت تلك الخطوة على تبسيط 

االستثمارية، لكن ال زالت أقل من المستوى  اإلجراءات المطلوبة للحصول على التصديق للمشروعات

 المطلوب.

قامت الحكومة الجزائرية باتخاذ خطوات جادة في سبيل بسط األمن واالستقرار السياسي، وذلك من خالل  -5

برنامجي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، مما ساهم بقدر قليل في جذب االستثمارات األجنبية 

 واالستثمارات العربية بصفة خاصة.المباشرة، بصفة عامة 

الحوافز واإلغراءات المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية أدت إلى زيادة تدفق االستثمارات العربية نوعا ما،  -4

 خاصة في قطاع الخدمات.

انعدام التوجه التسويقي من قبل الحكومة الجزائرية، والترويج لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة  -6

  ط اإلجراءات والترويج لالستثمار األجنبي المباشر يساعد على زيادته.سبألن  والعربية،

ضعف القطاع المالي في االقتصاد الجزائري، أدى إلى عدم إنعاش االستثمار المحلي، لذا فرغم التدفق  -2

ضعف ولو القليل لالستثمارات العربية، ال يؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي، باإلضافة إلى أن 

 القطاع المالي ينفر المستثمر األجنبي.

هناك أثر إيجابي إلنتاج كل من النفط الخام والغاز الطبيعي على تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة  -3

ما ينتج يباع ) يصدر ( مما يساهم في خلق فوائض مالية من ش نها أن  أغلبالعربية الجزائرية، ألن 
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ب أكبر قدر من االستثمارات العربية من جهة، وتشجع على االستثمار في تساهم في تنمية االقتصاد لجذ

 دول عربية سواء دول الجوار أو الدول األخرى.

ساهمت االستثمارات العربية الجزائرية في تحسين األداء االقتصادي وذلك من خالل سد العجز في ميزان  -9

   المدفوعات، وخلق فرص عمالة إضافية.

الجزائرية تت ثر إيجابيا بكل من أسعار النفط، دخل الفرد، الناتج الداخلي الخام،  االستثمارات العربية -20

 البنية التحتية، المستوى التعليمي، سعر الصرف، كما تت ثر سلبيا بمعدالت التضخم.

  االقتراحاتثانيا: 

 االقتراحات التالية: يمكننا تقديمومن نتائج هذا البحث 

I- التي نراها مهمة بالنسبة للدول  اتقتراحاالبعض إعطاء يمكننا  :بالنسبة القتصاديات الدول العربية

 العربية على النحو التالي:

تشجيع الشركات متعددة الجنسيات العربية على مواصلة دورها في تعزيز االستثمارات العربية البينية  -2

ة، وال سيما المشروعات العربية المشتركة الكبرى وفي بإنشاء المزيد من المشروعات المتنوعة في المنطق

 مقدمتها مشروعات الربط البري والبحري والجوي.

إيجاد آلية تحسن من قدرة كافة الدول العربية األقل نمو على اجتذاب حصص أكبر من االستثمارات  -2

 ل دولة على حده.األجنبية المباشرة مع توزيعها بنمط أكثر عدالة فيما بين األقاليم الداخلية لك

صالح النظام  -3 تكثيف الجهود المبذولة في مجال تحديث وتطوير التشريعات والنظم واإلجراءات، وا 

القضائي وارساء قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية والمادية وتوفير الحماية القانونية للمستثمر واتباع 

 أفضل الممارسات الدولية في فض المنازعات التجارية.
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تدفقات االستثمارية الواردة إلى المنطقة العربية، وخصوصا العربية الالحفاض على تواصل النمو في  -5

البينية منها، وتلك التي تعظم القيمة المضافة على كافة األصعدة بما في ذلك الحصول على التقنيات 

 المتقدمة والمهارات اإلدارية والفنية...

 الدول العربية وال سيما من دول الفائض إلى دول العجز. تشجيع حرية انتقال العمالة فيما بين -4

ترتيبات الثنائية العمل على بناء شراكات وتكتالت اقليمية عربية، من خالل إبرام المزيد من ال -6

 غرار دول التعاون الخليجي. ىواالقليمية عل

بما في ذلك مدى  ضمان استقرار الحدود الدولية مع دول الجوار وجودة العالقات مع العالم الخارجي -2

 االلتزام بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية تحت مظلة مؤسسات المجتمع الدولي.

زيادة صالحيات هيئات تشجيع االستثمار وتنظيمات األعمال واالتحادات في مجاالت تنقيح  -3

مباشر التشريعات واالصالح اإلداري والهيكلي والتدخل اإليجابي في السياسات ذات الصلة باالستثمار ال

تقديم الدعم لها في مجاالت إصدار التراخيص و وأنشطة المشاريع بمختلف أحجامها وتعزيز الروابط بينها، 

 وتخصيص األراضي والتمويل، وتسويق منتجات هذه المشاريع.

تحسين دقة االحصائيات االقتصادية من خالل إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات وفقا  -9

المتفق عليها دوليا، وتعزيز جودتها من حيث الشفافية والدورية واالنتظام والشمولية  للمعايير االحصائية

 في إصدارها.

تطوير المشاريع للبنى التحتية المتمثلة بالطرق والجسور والموانئ ووسائل النقل ب نواعه وشبكات  -20

حري والجوي فيما بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باإلضافة إلى تطوير مشاريع الربط البري والب

 الدول العربية. 
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II- :بالنسبة للجزائر على النحو التالي: اتقتراحاال بعضتقديم  كما يمكننا بالنسبة للجزائر 

ضــرورة االســتمرار فــي نهــج اإلصــالحات االقتصــادية، القانونيــة واإلداريــة، لخلــق المزيــد مــن التحســن فــي  -2

 مناخ االستثمار.

األساســية والتــي ال زالــت تحتــاج لمجهــودات كبيــرة، وهــي اآلن تعتبــر أضــعف مقومــات االهتمــام بالبنيــات  -2

 المناخ االستثماري.

االســــتمرار فــــي خطــــوات اإلصــــالح السياســــي وذلــــك بهــــدف بســــط األمــــن واالســــتقرار السياســــي المطلــــوب  -3

 لالستثمار. 

علــى أســس اقتصــادية تخــرج تطــوير القطــاع المــالي بجميــع جوانبــه، مــن خــالل إعــادة هيكلــة هــذا القطــاع  -5

ألن  ،بــالبنوك الجزائريــة مــن األعمــال البنكيــة التقليديــة، باإلضــافة إلــى تطــوير بورصــة القــيم، وشــركات التــ مين

تطور هذا القطـاع يسـاهم فـي رفـع معـدالت االدخـار، وبالتـالي عنـد تـدفق االسـتثمارات األجنبيـة المباشـرة يعمـل 

 لي زيادة اإلنتاجية، أي رفع معدالت النمو االقتصادي. على رفع قيمة االستثمار المحلي وبالتا

تسويقية من قبل خبراء، للترويج للفرص االستثمارية، لجذب أكبر قدر ممكن مـن تـدفقات  استراتيجيةإقامة  -4

 .  العربية البينية االستثمارات األجنبية المباشرة

 سوق الجزائري أكثر ثباتا واستقرارا.العمل على تشجيع البيئة االقتصادية التنافسية بما يجعل ال -6

توجيــه االســتثمارات األجنبيــة المباشـــرة إلــى األنشــطة االقتصــادية ذات القيمـــة المضــافة، والتــي تتــرك آثـــارا  -2

إيجابيــة علــى أداء االقتصــاد الجزائــري كتقليــل حجــم البطالــة، ونقــل التكنولوجيــا، واإللمــام بهــا وغيرهــا مــن اآلثــار 

 نريد من االستثمار األجنبي؟. اإليجابية، أي ماذا 

ترقيــة االســتثمار باإلطــارات المؤهلـة والمدربــة التــي تمكنهـا مــن أداء مهامهــا فــي فـي ة ختصــوزارة المالــدعـم  -3

 تبسيط إجراءات االستثمار والترويج لفرص االستثمار المتاحة، ومتابعة أمر تنفيذ تلك المشروعات.
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مراقبــة أداء مشــروعات االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن خــالل الــوزارة المختصــة، وذلــك لتفــادي الســلبيات  -9

 التي قد تنجم عن نشاطات تلك المشروعات. 

تشكيل لجان متخصصة لتدرس بعض التشريعات المتعلقة بقـوانين التملـك، واإليجـار والعمـل،  باإلضـافة  -20

ب القطاعــات وحســـب المنــاطق الجغرافيــة، بحيـــث أن االســتثمار فــي قطـــاع إلــى وضــع المزايــا والمحفـــزات حســ

والوســطى لــيس  المحروقــات لــيس كاالســتثمار فــي قطــاع الزراعــة مــثال، وأن االســتثمار فــي المنــاطق الســاحلية

 كاالستثمار في المناطق الصحراوية. 

ه المسـتثمر مـن بيانـات الزمـة العمل على إيجاد واستحداث قاعدة بيانات تعمل على توفير كل ما يحتاج -22

 لتقييم فرص استثماره. 

ضــرورة خلــق نــوع مـــن التعــاون والتنســيق التـــام بــين كــل مؤسســات الدولـــة، وتــوعيتهم ب هميــة االســـتثمار  -22

 ضمانا لنجاح السياسة االستثمارية.

دارة القوى العمل على تنمية القدرات البشرية لتفي بمتطلبات السوق، من خالل وضع سياسات جيدة إل -23

 ونوعا.ًا بين حالتي العرض والطلب كمـ العاملة بما يحقق التوازن

يجب تطوير البنية التحتية، والمستوى التعليمي، والنهوض بالصناعة لرفع قيمة الصادرات خارج  -25

ئرية المحروقات، وذلك النفتاح تجاري يعكس تطور االستثمارات األجنبية المباشرة بصفة عامة والعربية الجزا

 بصفة خاصة.

العمل على انخفاض معدالت التضخم، بإقامة سياسات واصالحات على جميع المستويات لتنمية  -24

 عن الزيادات في األجور. ةالصناعات اإلنتاجية، للحد من ارتفاع األسعار الناجم
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  ثالثا: آفاق البحث

يمكـن أخــذها كدراســات فــي المســتقبل وعلـى ضــوء هــذه التوصــيات واالقتراحــات تمكنـا مــن وضــع آفــاق للبحــث، 

 لمن يهمه الموضوع ونوردها فيما يلي:

 دور المشاريع العربية المشتركة في خلق تكتل اقليمي عربي. -2

من ش نه أن يساهم في تطوير   GAFTAهل االنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -2

 االستثمارات العربية البينية.

 بي المباشر العربي البيني.محددات االستثمار األجن -3

 في الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. األجنبية المباشرةمحددات االستثمارات  -5

 .النفطية العربية أثار انتقال العمالة العربية للدول غير النفطية إلى الدول -4

 مدى فاعلية التشريعات االستثمارية في الدول العربية. -6

 العربية البينية بمعدالت نمو االقتصاديات العربية.عالقة االستثمارات  -2

 سوق النفط والتكامل االقتصادي العربي الموحد. -3

قياس العالقة السببية بين االستثمارات األجنبية المباشرة، التطور المالي والنمو االقتصادي في الدول  -9

 ر بصفة خاصة.ئالعربية بصفة عامة والجزا
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المباشر مع معايير صندوق النقد الدولي مدى توافق مكونات االستثمار األجنبي (: 1-2الملحق رقم )

 لبعض الدول المختارة

المملكــــــــــــــــــــــة  الو م أ البيان م
 المتحدة

 تونس فرنسا

إدراج بيانـــات االســـتثمار األجنبـــي فـــي المحفظـــة عنـــد بلـــو   2
% أو أكثــــــر مــــــن حقــــــوق 20حصــــــة المســــــتثمر األجنبــــــي 

 الملكية.

    
      

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

إدراج بيانـــات االقتــــراض طويــــل وقصــــير األجــــل واالئتمــــان  2
التجـــــــاري بــــــــين المؤسســــــــات المســــــــتثمر فيهــــــــا والمســــــــتثمر 

 المباشر. 

 
    
 

 
     
 

 
     
 

 
    
 

استبعاد بيانات القروض المضـمونة مـن المسـتثمر المباشـر  3
 إلى مؤسسة االستثمار المباشر.

     
    

×    ..     .. 

بيانات نشاط التـ جير التمـويلي) كتـ جير آالت الحفـر إدراج  5
 والسفن والطائرات( التي يقوم بها المستثمر األجنبي.

     
       

     
× 

    
   × 

    
      

إدراج بيانات مساهمة المستثمر المباشر بحصـة عينيـة فـي  4
 حقوق الملكية) اآلالت والمعدات(. 

     
 

     
  

     
 

     
 

إدراج بيانـــات نشـــاط شـــراء األراضـــي والعقـــارات ) ألغـــراض  6
 غير شخصية( من جانب المستثمر المباشر.

     
      

     
      

     
     

     
     

إدراج بيانــات نشــاط استكشــاف المــوارد الطبيعيــة التــي يقــوم  2
 بها المستثمر المباشر.

     
 

    
  

     
 

     
  

       نشاط المؤسسات العاملة في المناطق الحرة. إدراج بيانات 3
 

     
 

  ..      
 

       إدراج بيانات نشاط شركات المقاوالت ) مدة تزيد عن سنة( 9
 

     
 

    ×      
 

إدراج بيانــات األربــاح والفوائــد المعــاد اســتثمارها فــي صــورة  20
 زيادة رأس المال.

      
 

     
 

     
 

    × 

، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جمهورية مصر التمويل الخارجي المباشر: طارق نوير، تقييم جودة إحصائيات االستثمار األجنبي المباشر ، المصدر

 .22، ص: 2006
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 الوطنية لتشجيع وتطوير االستثمار في الدول العربية: الهيئات ( 1-5الملحق رقم ) 
 الموقع االلكتروني اسم الهيئة باللغة األجنبية اسم الهيئة باللغة العربية الرمز  البلد

الجمهورية 
 الجزائرية

ANDI لتطوير االستثمار الوكالة الوطنية   Agence Nationale de Développement de 

l’Investissement 
www.andi.dz 

المملكة 
األردنية 
 الهاشمية

JIB مؤسسة تشجيع االستثمار Jordan Investment Board www.jordaninvestment.com 

مملكة 
 البحرين

BEDB مجلس التنمية االقتصادية Bahrain Economic Development Board www.bahrainedb.com 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

DED  مكتب  -االقتصاديةدائرة التنمية
 االستثمارات األجنبية

Department of Economic Development - 

Foreign Investment Office 

www.dubaided.gov.ae 

جمهورية 
 جيبوتي

ANPI الوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات Agence Nationale Pour développement les 

Investissements 
www.djiboutinvest.dj 

  جمهورية
 مصر العربية

GAFI الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة General Authority For Investment and Free 

Zones  

www.gafinet.org 

الجمهورية 
 العراقية

NIC الهيئة الوطنية لالستثمار Republic of Iraq National Investment 

Commission 

www.investpromo.gov.iq 

 Kuwait Foreign Investment Bureau  www.kfib.com.kw مكتب استثمار رأس المال األجنبي KFIB الكويتدولة 

الجمهورية 
 اللبنانية

IDAL المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات Investment Development Authority of Lebanon www.idal.com.lb 
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 Privatization & Investment Board  www.investinlibya.ly الهيئة العامة للتمليك واالستثمار PIB ليبيا

 Commissariat for the Investment Promotion www.investinmauritania.gov.mr مفوضية ترقية االستثمار CIP موريتانيا

المملكة 
 المغربية

AMDI هيئة االستثمار المغربية Moroccan Investment Development Agency  www.invest.gov.ma 

المركز العماني لتشجيع االستثمار  OCIPED سلطنة عمان
 وتنمية الصادرات

Omani Center for Investment Promotion & 

Export Development 

www.ociped.com 

 Palestinian Investment Promotion Agency www.pipa.gov.ps الهيئة العامة لتشجيع االستثمار PIPA فلسطين

 Ministry of Business and Trade: www.investinqatar.com.qa وزارة األعمال والتجارة MBT قطر

الجمهورية 
 السودانية

 Ministry Of Investment www.sudaninvest.org وزارة االستثمار 

الجمهورية 
العربية 
 السورية

SIA هيئة االستثمار السورية Syrian Investment Agency www.investinsyria.org 

الجمهورية 
 التونسية

FIPA وكالة النهوض باالستثمار الخارجي Foreign Investment Promotion Agency  www.investintunisia.tn 

الجمهورية 
 اليمنية

GIA الهيئة العامة لالستثمار General Investment Authority  www.investinyemen.gov.ye 

 .من إعداد الباحث المصدر:
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 (2022-2994المعطيات اإلحصائية بالنسبة للجزائر خالل الفترة ) (: 1-6الملحق رقم ) 
  

YEAR FDI FDIia GDP POP GDPpc IMP EXP TELE 

1995 ...  3.5 6.97e+10 2.93e+07 1486.88 110.3575 46.56196 4.157829 

1996 2.70e+08  ... 7.26e+10 2.98e+07 1630.68 99.32172 60.14174 4.44002 

1997 2.60e+08  ... 7.34e+10 3.03e+07 1647.48 94.93316 63.06542 4.788657 

1998 6.07e+08 122 7.71e+10 3.08e+07 1623.92 102.7464 44.65734 4.977473 

1999 2.92e+08 85.8 7.96e+10 3.13e+07 1616.02 100.1067 56.85222 5.315789 

2000 2.80e+08 347.5 8.14e+10 3.17e+07 1794.42 100 100 5.768445 

2001 1.11e+09 350 8.35e+10 3.22e+07 1766.97 108.6717 86.91103 6.067997 

2002 1.07e+09 54.6 8.74e+10 3.26e+07 1805.25 131.2246 85.48029 6.201926 

2003 6.34e+08 80.4 9.34e+10 3.30e+07 2126.5 148.0039 111.9029 6.515946 

2004 8.82e+08 263.3 9.82e+10 3.35e+07 2634.04 199.9876 145.5965 7.675998 

2005 1.16e+09 260.6 1.03e+11 3.40e+07 3137.83 222.4291 208.8018 7.820375 

2006 1.84e+09  ... 1.05e+11 3.45e+07 3510.1 234.437 247.8871 8.508927 

2007 1.83e+09 476 1.08e+11 3.51e+07 3986.67 301.9118 273.0805 9.049591 

2008 2.68e+09 5666  ... 3.57e+07 4987.74 431.3198 359.9317 8.914656 

2009 3.05e+09 ...  1.14e+11 3.64e+07 3951.99 428.9554 205.1352 7.370966 

2010 2.33e+09 729.1 1.17e+11 3.71e+07 4567.08 447.9845 258.9543 8.240425 

2011 2.72e+09 5345.8 1.21e+11 3.78e+07 5523.45 507.2775 333.8978 8.502833 
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 تابع. –( 2022-2994المعطيات اإلحصائية بالنسبة للجزائر خالل الفترة ) (: 1-6الملحق رقم ) 

YEAR REER INF OIL GAZ OPR EXOIL ALPH 

1995 118.7692 29.77963 752.5 55622 55.19101 95.22 92.34987 

1996 121.1408 18.67908 805.7 59024 53.70515 92.91 98.87345 

1997 130.755 5.733523 846.1 67714 52.24391 97.19 97.90454 

1998 137.1625 4.950161 827.3 72511 45.09445 97.01 ...  

1999 126.765 2.645511 749.6 81507 50.49279 97.14 100.7679 

2000 120.8658 .3391632 796 83119 62.52959 98.09 98.63116 

2001 124.5583 4.225988 776.6 78240 57.84963 97.62 85.66866 

2002 115.055 1.418302 729.9 80367 60.47612 96.85 101.1764 

2003 104.1142 4.268954 942.4 82829 62.14075 98.04 97.9345 

2004 104.48 3.9618 1311.4 82009 65.72401 98.16 100.1588 

2005 100 1.382447 1352 89235 71.91625 98.4 99.85044 

2006 99.77417 2.314524 1368.8 88209 70.12453 98.05 98.08843 

2007 98.42333 3.673827 1371.6 84827 69.90255 98.38 100.6911 

2008 103.2133 4.86299 1356 86505 69.18229 98.14 102.5909 

2009 101.9725 5.734334 1216 81426 54.11006 98.34 99.83019 

2010 102.4367 3.913043 1189.8 83900 52.39231 98.31 105.7537 

2011 101.8508 4.521765 1161.6 82767 … 98.33 103.3548 
 . Stata10برنامج الـــ  خرجاتلى ممن إعداد الباحث باالعتماد ع الجدول:
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( عن طريق البرنامج   HAC Newey-west fixedالنماذج األربعة باستعمال طريقة ) تقدير (: 2-6الملحق رقم ) 
 ( Eviewsاالحصائي ) 

 (: M1النموذج األول )  -1

 

 (: M2النموذج الثاني ) -2

Dependent Variable: LNFDIIA   

Method: Least Squares   

Date: 12/05/13   Time: 07:55   

Sample (adjusted): 1995 2010   

Included observations: 9 after adjustments  

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 3.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -578.2936 304.0021 -1.902268 0.1975 

LNGDPPC 2.458030 1.547545 1.588341 0.2531 

LNGDP 0.313542 16.73457 0.018736 0.9868 

LNEXOIL 102.2765 26.86479 3.807083 0.0626 

LNALPH 1.470912 5.785285 0.254251 0.8231 

LNREER 15.02802 2.491191 6.032465 0.0264 

LNOPR 3.126953 1.644310 1.901681 0.1976 

     
     R-squared 0.991947     Mean dependent var 4.871475 

Adjusted R-squared 0.967788     S.D. dependent var 1.614110 

S.E. of regression 0.289697     Akaike info criterion 0.411514 

Sum squared resid 0.167848     Schwarz criterion 0.564911 

Log likelihood 5.148186     Hannan-Quinn criter. 0.080484 

F-statistic 41.05880     Durbin-Watson stat 3.333418 

Prob(F-statistic) 0.023965    

 

Dependent Variable: LNFDIIA   

Method: Least Squares   

Date: 12/05/13   Time: 07:53   

Sample (adjusted): 1995 2010   

Included observations: 9 after adjustments  

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 3.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -518.8672 136.3945 -3.804166 0.0627 

LNGDPPC 2.107395 1.090591 1.932342 0.1930 

LNEXOIL 93.62072 23.72510 3.946062 0.0586 

LNTELE 1.808496 4.109355 0.440092 0.7029 

LNOPR 1.866211 3.934500 0.474320 0.6820 

LNREER 13.83356 4.355292 3.176266 0.0865 

LNALPH 0.850570 2.212612 0.384419 0.7377 

     
     R-squared 0.993093     Mean dependent var 4.871475 

Adjusted R-squared 0.972373     S.D. dependent var 1.614110 

S.E. of regression 0.268289     Akaike info criterion 0.257976 

Sum squared resid 0.143958     Schwarz criterion 0.411372 

Log likelihood 5.839110     Hannan-Quinn criter. -0.073054 

F-statistic 47.92794     Durbin-Watson stat 2.212362 

Prob(F-statistic) 0.020578    
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 (: M3 النموذج الثالث ) -3

Dependent Variable: LNFDIIA   

Method: Least Squares   

Date: 12/05/13   Time: 07:55   

Sample (adjusted): 1995 2011   

Included observations: 13 after adjustments  

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 3.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -521.1369 101.8064 -5.118904 0.0009 

LNGDPPC 4.136175 0.599511 6.899253 0.0001 

LNEXOIL 95.85090 21.67837 4.421500 0.0022 

LNREER 11.71370 2.631313 4.451656 0.0021 

LNINF -0.134177 0.126844 -1.057810 0.3210 

     
     R-squared 0.933812     Mean dependent var 5.517259 

Adjusted R-squared 0.900718     S.D. dependent var 1.923254 

S.E. of regression 0.605998     Akaike info criterion 2.119842 

Sum squared resid 2.937865     Schwarz criterion 2.337130 

Log likelihood -8.778971     Hannan-Quinn criter. 2.075179 

F-statistic 28.21710     Durbin-Watson stat 1.897897 

Prob(F-statistic) 0.000091    
 

 (: M4النموذج الرابع ) -4

Dependent Variable: LNFDIIA   

Method: Least Squares   

Date: 12/05/13   Time: 07:56   

Sample (adjusted): 1995 2011   

Included observations: 13 after adjustments  

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 3.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -406.6204 139.4990 -2.914862 0.0225 

LNGDPPC 3.507833 0.773537 4.534796 0.0027 

LNEXOIL 69.28672 30.91774 2.241002 0.0600 

LNTELE 2.693979 1.657834 1.624999 0.1482 

LNREER 13.19537 2.949567 4.473664 0.0029 

LNINF -0.120293 0.171865 -0.699925 0.5066 

     
     R-squared 0.940004     Mean dependent var 5.517259 

Adjusted R-squared 0.897150     S.D. dependent var 1.923254 

S.E. of regression 0.616793     Akaike info criterion 2.175471 

Sum squared resid 2.663035     Schwarz criterion 2.436217 

Log likelihood -8.140562     Hannan-Quinn criter. 2.121876 

F-statistic 21.93490     Durbin-Watson stat 2.153080 

Prob(F-statistic) 0.000382    
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 ص للرموز المستعملة في الدراسةلخم (:3-6رقم ) الملحق

 الرمز العربيةالمعنى باللغة  المعنى باللغة اإلنجليزية المعنى باللغة الفرنسية

 عبارات الهيئات والمنظمات الرسمية -1
l'Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques 

the Organization for Economic Cooperation 

and Development 
 OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 

Accord de libre-échange nord-américain North America Free Trade Agreement.  اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا
 الشمالية

NAFTA 

Organisation Mondiale du Commerce   World Trade Organization المنظمة العالمية للتجارة OMC
 

Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le 

Commerce 

General Agreement On Tariffs and Trade االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT
 

Mesures Concernant les Investissements et Liées 

au Commerce 

Trade Related Investment Measures. تدابير االستثمار المتعلقة بالتجارة TRIMS
 

Fond Monétaire International Fond Monétaire International  الدوليصندوق النقد FMI
 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques 

the Organization for Economic Cooperation 

and Development 
OCED منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

 

Organisation des Payes  Exporté le Pétrole   Organization of the Petroleum Exporting 

Countries 
 OPEC منظمة الدول المصدرة للبترول

Conférence des Nations Unies sur le Commerce 

et le Développement 

United Nations Conference on Trade and 

Development 
UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 



 المالحق

258 

 

 
 .من إعداد الباحث المصدر:

 

 المتغيرات المستعملة في الدراسة -2

Produit Intérieur Brut Gross Domestic Product  الناتج الداخلي الخام GDP 

Investissement Direct Etranger Inter-Arabe Foreign Direct Investment Inter-Arab االستثمارات األجنبية المباشرة العربية البينية FDIia
 

Produit Intérieur Brut par habitant Gross Domestic Product Per-Capita الناتج الداخلي الخام للفرد GDPpc 

Population Population عدد السكان POP 

Inflation Inflation التضخم INF 

Indice de taux de change réel effectif Real Effective Exchange Rate index مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER 

Les lignes téléphoniques Telephone lines خطوط الهاتف TELE 

Ouverture commerciale  Openness Trade االنفتاح التجاري OPR 

Alphabétique Alphabetical المستوى التعليمي ALPH 

Exportation de pétrole  Export of OIL الصادرات النفطية EXOIL 

Investissement Direct Etranger Foreign Direct Investment االستثمار األجنبي المباشر FDI
 


