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االستثمار األجنبي المباشر وأثره في النمو والتنمية االقتصادية 
 (1100 - 0991) لدول نامية مختارة للمدة
 

 سمير حنا بهنام
 مدرس / قسم االقتصاد / كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الموصل  

    
 البحث مستخلص 

الستثمارية في يعد االستثمار األجنبي المباشر من أهم مصادر تمويل المشاريع ا  
التنميددة االقتصدداديةن ويعمددل  إسددتراتيجيةمددن اناصددر  أساسدديا   الدددول الناميددةن وانصددرا  

الى تنشدي  امليدة التنميدة االقتصدادية واالجتماايدةن وتدوفير الم يدد مدن فدرص العمدل 
اددن تسددارد معدددالس  ونقددل التقنيدداس وأسددالير اادارة المت ددورة للدددول الم ددي ةن ف دد   

ين والى مستوى االقتصاد القومي يتعلق االستثمار باان داق الرأسدمالي النمو االقتصاد
في المشروااس الجديدة فدي ق ااداس المرافدق العامدة والبندى التحتيدةن تدتلخص مشد لة 
البحددث بددان اقتصدداداس معوددم الدددول الناميددة تعدداني مددن ادددم   ايددة المددوارد الماليددة 

لنمدو والتنميددة االقتصدداديةن ومددن اجددل المتاحدة لتمويددل االسددتثماراس الم لوبددة لتحقيددق ا
االستثمار األجنبي  سمعالجة ندرة مصادر التمويل تلجأ هذه الدول إلى إتباد استراتيجيا

ن 1100-0991المباشرن ولتحقيدق هددا البحدث اسدتخدم الباحدث سلسدلة  منيدة للمددة 
ي وقددد تددم اختيددار مجمواددة مددن الدددول الناميددة باالاتمدداد الددى أسددلور التحليددل الوصدد 

وال مددي لقيدداك ذلدد  األثددر بجمددع البياندداس والمعلومدداس مددن المصددادر الرسددمية ومواقددع 
 االنترنيس للتوصل إلى مجمواة من النتائج والمقترحاس. 

 
  مقدمة

تتسم اقتصاادا  معمام الادول النامياة بحادة التناا س ولاا رووس األماوال 
إلقاماااااة  االساااااتثمار األجنباااااي  اااااي التمويااااال الااااا  م إلساااااهاماألجنبياااااة نتيجاااااة 

المشااااريإل اإلنتاجياااة المسااااادمة  اااي  ياااادة مسااااتول الاااد ل والمعيشاااة  و لاااا  
 اارع وماال وتحسااية نوويااة اإلنتاااا  والمهااارا  وال باارا  ال نيااة واإلداريااة  

واة كوناي يساهم  اي  ياادة  يا تنا سية  ي مجاال التصادير    ا ا اوتحقي  م  
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ساان نصاايف ال اارد بان  ااام متو  ك ااا ة األدا  االقتصااادم  كمااا وتتساام أي اااا 
ناة ماإل نميراتهاا قار مة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدال  النمو االقتصادم م

واة  المتقدمة لذلك تلجأ إليي لتحقيا  معادال  نماو اقتصاادية مناسابة    ا ا 
ودااذا مااا أدل إلااا سااة تشااريعا  تماان  تموياال العجاا   ااي مياا اة المااد ووا   

قيااود والحااواج  والعراقياال التااي حااوا   ميريااة للمسااتثمر األجنبااي وا  الااة كاال ال
أدمياة  اي كوناي  أكتسافاالساتثمار دذا الناو  ماة تقف  ي نريقي. إة جذف 

ني مصدر لتنمية أوة  مصدر مة مصادر تمويل التنمية االقتصادية     ا 
القاااادرا  التنا سااااية بمااااا تقااااوم بااااي الشااااركا  متعااااددة الجنساااايا  مااااة تنااااوير 

حااد العواماال المااوثرة  ااي أنااورة  ودااو الصااادرا  ونقاال التقنيااا  الحديثااة المت
 القتصاد الدولي وان تاحي لل ارا.  تنوير ا

ة اقتصااادا  معماام الاادول الناميااة تعاااني مااة أالبحااب باا تااتل ع مشااكلة
وااادم ك اياااة الماااوارد المالياااة المتاحاااة لتمويااال االساااتثمارا  المنلوباااة لتحقيااا  

تمويال تلجاأ داذه جل تينية نادرة مصاادر الأالنمو والتنمية االقتصادية  ومة 
االسااااتثمار األجنبااااي المباشاااار  تااااأتي أدميااااة   الاااادول إلااااا إتبااااا  إسااااتراتيجيا

البحااب كااوة االسااتثمار األجنبااي المباشاار يحتاال أدميااة اسااتثنا ية بساابف مااا 
تعانيااي دااذه الاادول مااة ت اااقم أال مااة الماليااة وناادرة مصااادر التموياال الم تل ااة 

ثار أيهادف البحاب إلاا دراساة   اي اقتصااداتها  بنيوياةبهدف تحقي  تيييارا  
النمو والتنمية االقتصادية لعينة م تارة مة الدول النامية    ياالستثمار دذا 

أما  ر ية البحب   تت مة وجود مجمووة مة العوامال الماوثرة  اي تاد قا  
االسااتثمار األجنبااي المباشاار إال أة موشاار األدا  االقتصااادم الكلااي أدمهااا  

النمااو والتنمياة االقتصاادية  اامة المادة المحااددة   اي واة قياااس تاأثيره   ا ا 
لعينة مة الدول الم تارة  ي الدراسة  ولتحقي  ددف البحب است دم الباحاب 

 تيار مجمووة مة الادول النامياة ا  وقد تم 1100- 0991سلسلة  منية للمدة 
ودااااي تركيااااا والهنااااد وباكسااااتاة والكوياااا  واألردة وسااااورية والج ا اااار ومصاااار 

لوصاا ي والكمااي لقياااس ذلااك اوتماااد أساالوف التحلياال اف  وتاام وتااونس والمياار 
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األثاار بجمااإل البيانااا  والمعلومااا  مااة المصااادر الرساامية ومواقااإل االنترنياا  
للتوصااال إلاااا مجموواااة ماااة النتاااا ج والمقترحاااا   يقسااام البحاااب إلاااا  قااارتية 
تتناول األولا اإلنار النمرم ل ستثمار األجنبي المباشر والدراسا  السابقة 

 يمحدداتاا  اا ا وااة   يومجاالتاا يشااكالأو  يأنواوااو  تاايوأدمي يم هوماا ةت ااموت
النمريااا  لااي و اآلثااار االيجابيااة والساالبية و ودوا عااي  لجذباايالعواماال المشااجعة و 

باااالنمو والتنمياااة  وو قتاااي هم اااانر و  اااي الااادول النامياااة  يمعوقاتاااي و الم سااارة لااا
التنمياااة االقتصاااادية  اااي النماااو و  هاالقتصاااادية  أماااا الثانياااة  تتنااااول تقااادير أثااار 

وتت اامة األنمااوذا  (1100 – 0991)لعينااة م تااارة مااة الاادول الناميااة للماادة 
  . المست دم والنتا ج والمقترحا 

 
 اا ار النوري ل ستثمار األجنبي المباشر والدراساس السابقة

لقد تعدد  م اديم االستثمار  م هوم وأهمية االستثمار األجنبي المباشر: -
ناااي يااارل معمااام أالدراساااة المرجاااوة والهااادف منهاااا  إال  وتنووااا  كااال حساااف

االقتصااااااديية وجاااااود الكثيااااار ماااااة التشاااااابي  يماااااا بينهاااااا  ودنااااااك الم هاااااوم 
المحاساااابي والمااااالي واالقتصااااادم كاااال يعباااار وااااة وجهااااة نمااااره   ااااالم هوم 

كتساف للموسسة يسجل  ي جانف األصول مة المي انية وداي االمحاسبي 
كاألرا ااااي والمباااااني والتجهياااا ا  أو أة إمااااا أة تكااااوة اسااااتثمارا  ماديااااة 

سااتثمارا  ال تاارا  والع مااا  التجاريااة أو االتكااوة معنويااة مثاال باارا ا  ا
ك ااال    االساتثمار المحاسابي داو كال القاروم و السندا  و المالية مثل ال

أماااا   (0)( أو ساالعة ماديااةساالعة منقولااة أو وقااار أو ساالعة معنوياااة ) دمااة
ن قاااا  التاااي تولاااد د ااال جدياااد ولاااا المااادل يمثااال كااال ال  الم هاااوم الماااالي

داااو الم هااااوم االقتصاااادم ل سااااتثمار  إذ  ةدراساااال يهاااام  والاااذم (2)النويااال
يسااااتمد أصااااولي مااااة ولاااام االقتصاااااد  هااااو ذو صاااالة وثيقااااة بمجمووااااة مااااة 
الم ااااديم أدمهاااا االد اااار واالساااته ك والاااد ل واالقتااارام والنماااو والتنمياااة 

 بإمهااااارحاااادد م هااااوم االسااااتثمار االقتصااااادية    ااااي ال كاااار الك ساااايكي يت
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الرأسااامالي يعاااد مصااادر للنماااو  مالع قاااة باااية االد اااار واالساااتثمار   اااالتراك
 العماال واالد ااار دمااا .Smith  (Aب ادم سمااأاالقتصااادم كمااا أو ااحي )

شاارناة  اارورياة إلثااارا  األمااة ويشاااركي  اااي دااذا الاارأم كااال مااة )دا ياااد 
( رواد ال كاااار J.B. Say and D.Ricardoريكااااردو وجااااة باتيساااا  ساااام 

نااااي واااارف االسااااتثمار بأنااااي إ ااااا ة إلااااا الموجااااودا  أ  إال (3)الك ساااايكي
اإلنتاجية الجديادة  أو تياار ماة اإلن اا  ولاا الجدياد ماة السالإل الرأسامالية 

  ويعرف بأني التيير  ي (3)انإل واآلال  والمباني واإلنشا ا الثابتة كالمص
تومياااااف رووس األماااااوال  أو  (5)لماااااال لمااااادة  منياااااة محاااااددةرصااااايد رأس ا

والناقااا  المتاحااة والتااي يمكااة تو يردااا مااة م تلااف المصااادر كاااالقترام 
مااة األسااوا  والمااد را  ال اصااة وال ااا م االقتصااادم والقيااام بالمشاااريإل 

  أو إ ااا ة ناقااا  إنتاجياة جدياادة إلااا (3)بهادف تحقياا  أدااداف المساتثمر
رووا  جديااادة أو األصااول اإلنتاجياااة الموجاااودة  اااي االقتصااااد بإنشاااا  مشااا

وا  انتهاااا التوساااإل  اااي المشااارووا  القا ماااة أو إحااا ل أو تجدياااد مشااارو 
ساااات دم م هااااوم االسااااتثمار األجنبااااي أإة أول مااااة  .(7)ومردااااا اال ترا ااااي

  ويعاارف بأنااي (8)0331وااام ( Herbert Feis اايس المباشاار دااو )درباار  
ارية نتقااال رووس األمااوال االسااتثمامجمووااة مااة التااد قا  الناشاا ة نتيجااة 

رباح وتحقي  المنا إل المرجوة بالمشاركة مإل ألإلا الدول الم ي ة لتعميم ا
  أو تملااك (3)المشاااريإل الم تل ااة  ااي تلااك الاادول رأس المااال المحلااي إلقامااة

وااااة قيامااااي  المسااااتثمر لجاااا   أو كاااال االسااااتثمارا   ااااي المشاااارو     اااا ا 
سااتثمار بالمشاااركة  ااي إدارة المشاارو  مااإل المسااتثمر الااونني  ااي حالااة اال

المشاااااترك أو ساااااينرتي الكاملاااااة ولاااااا اإلدارة والتنمااااايم  اااااي حالاااااة ملكيتاااااي 
وة قيامي بتحويل كمية مة الموارد المالية والتقنية وال برة  للمشرو     ا 

نتقاال رووس األماوال ايقصاد باي و   (01)نية واإلدارية إلا الدول الم اي ةال 
 ااي صااورة وحاادا  األجنبيااة ل سااتثمار  ااي ال ااارا بشااكل مباشاار للعماال 

صااناوية أو تمويليااة أو إنشااا ية أو  راويااة أو  دميااة  ويمثاال حااا   الاارب  
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ني قيام شاركة أ  أو (00)ه االستثمارا  األجنبية المباشرةالمحرك الر يس لهذ
األم بهادف  الدولةستثمار  ي مشرووا  تقإل  ارا حدود الة ما باأأو منش

رووا   ويمكااة أة يأ ااذ ومليااا  تلااك المشاا  اايممارسااة قاادر مااة التااأثير 
ودة كإنشا  مشرو  جديد بالكامل أو تملك أصول منشاة قا مة  أو  أشك ا 

ساااات دام ابعمليااااا  الاااادمج والتملااااك   قااااد ور ااااي بعاااام االقتصاااااديية بأنااااي 
للمد را   ي تكوية الناقا  اإلنتاجية الجديدة والمحا ماة ولاا الناقاا  

ا  الارب  مهماا كااة ور  ساعياا  ساتعمال لارأس الماالااإلنتاجية القا مة أو دو 
 (IMF) النقاااااد الااااادولي     يعااااارف كااااال ماااااة صاااااندو (02)شاااااكل االساااااتعمال

االسااااتثمارا  األجنبيااااة  (OECD)ومنممااااة التعاااااوة االقتصااااادم والتنميااااة 
المباشااارة بأنهاااا تلاااك االساااتثمارا   اااي مشااارووا  دا ااال دولاااة ماااا يساااينر 

واة جاف أة ت ياد وليها المقيموة  ي دولة أ ارل  وباي ة الصاندو  بأنهاا ي
مااة رأس المااال  وحسااف تعرياااف  %51حصااة المسااتثمرية األجانااف واااة 

داااو ذلاااك  (UNCTAD)االونكتااااد ماااوتمر األمااام المتحااادة للتجاااارة والتنمياااة 
االساتثمار الااذم ي  ااا إلاا و قااة نويلااة األجال ويعكااس من عااة وسااينرة 

لااة ألم  ااي  اار  أجنبااي قااا م  ااي دو ادا متااية للمسااتثمر األجنبااي أو الشااركة 
أو أكثار ماة % 01وندما يمتلك المستثمر مباشراا   ه الصندو دم ي ة  ويع

  أماااااا منمماااااة التجاااااارة (03)م رأس الماااااال أحااااادل موسساااااا  األوماااااالأساااااه
 ر تعر ي بأني االستثمار الذم يحصل وندما يقوم مستثم (WTO) العالمية

 الدولاة) لأ ار  دولاةنتااجي  اي إ( باامت ك موجاود األم الدولةما ) دولة ي 
)االونكتاااااد( تومي ااااا  ألمااااوال تعريااااف   أمااااا (03)ة( بقصااااد إدارتاااايالم ااااي 

أجنبية  ي موجودا  رأسامالية ثابتاة  اي دولاة معيناة وينناوم ولاا و قاة 
نويلااة تعكااس من عااة لمسااتثمر  ااي دولااة أ اارل يكااوة لااي الحاا   ااي إدارة 

. وتعااارف االسااااتثمارا  (05)ةاألجنبيااا دولتااايموجوداتاااي والرقاباااة وليهاااا ماااة 
جنبيااة بأنهااا تلااك المشاارووا  المملوكااة ل جانااف سااوا  أكاناا  الملكيااة األ

كاملة أم كان  باالشتراك بنسبة مة رأس المال الونني بما يك ل الساينرة 
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أو ولا إدارة المشرو  ويتساول  اي ذلاك األماوال المساتثمرة بشاكل مباشار 
  واالساتثمار (03)وة نريا  االكتتااف  اي أساهم وساندا  تلاك المشارووا 

رباااح و يااادة ألتااد   رأس المااال  ااي األجاال النوياال بهاادف تحقياا  ا يعنااي
كاال   هااوالمسااتثمر  أمااا  (07)درجااة تااأثير المسااتثمرية ولااا إدارة المشاارو 

ش ع نبيعي أو معنوم يست دم الموارد النبيعية والتمويلية المتاحاة  اي 
الحصااول ولااا وا ااد يتناسااف مااإل حجاام الم ااانر التااي يتعاارم لهااا حيااب 

و   قوانية االستثمار التي ولا  أو  دمياا  إنتاجياا  اقتصادياا  شاناا ينشا  ن
يسااااوده  ة لهاااذه األداااداف والتاااي بموجبهاااا يمااان  تر يصااااا حكوماااتصااادردا ال

يمكاااااة القاااااول  بااااااة ن ااااااا آذكاااااره ولااااا م اولاااااة داااااذا االساااااتثمار مماااااا سااااب  
 االسااااتثمار األجنبااااي المباشاااار يرتكاااا  ولااااا ونصاااارية أساسااااية دمااااا  أوالا 

لمسااتثمر  ااي دولااة مااا ألصااول ملكيااة تامااة أو ج  يااة يعنااي لااي ماات ك اا
مااة  باارة  نيااة  ااي مجااال  يالحاا   ااي التصاارف  يهااا مااة  اا ل مااا يمتلكاا

نشااااني وتقاااديم مساااتويا  متقدماااة ماااة التقنياااا  الحديثاااة وقااادرا  تدريبياااة 
  يسلنة القرار ال علية  ي اإلدارة يستنيإل المستثمر التأثير  والية  وثانياا 

مشاارو  حسااف قااوة التصااوي  التااي يتمتااإل بهااا والتااي تودلااي لتمرياار إدارة ال
قراراتي حسف أددا ي  يحتل االستثمار األجنباي المباشار مكاناة متميا ة  اي 

لااي  أة لاادل التحلياال الرأساامالي  إذ ب اصااةالتحلياال االقتصااادم الحااديب و 
لية أدمية استثنا ية  ي الدول النامية بسبف ما تعانيي مة ت اقم أ ماتها الما

األمار الااذم أدل إلاا تقلااع مصااادر التمويال الم تل ااة و اا ماال تصاااود 
موشرا  المديونية وت  م تكاليف االقترام مة العالم ال ارجي  وتكماة 

والتنمياااة  أدميتاااي  اااي الااادور الاااذم يمارساااي  اااي النماااو والتنمياااة االقتصاااادية
إل لي  ويحمل معي  صا ع االقتصااد النااب ةالم ي  الدولة ي  المستدامة

مااا تقاااس لدولااة ألدميتااي أصاابح  ك ااا ة النمااام االقتصااادم  منااي  ونمااراا 
قامة المشرووا  التي تو ر  ابمدل قدرته ولا جذف االستثمار األجنبي وا 

وااااة تحااااديب الصااااناوة   اااارع العماااال وتنشاااان حركااااة الصااااادرا    اااا ا 
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المحلياة والوصااول بهاا إلااا مرحلااة الجاودة الشاااملة   هاو مصاادر لتعااويم 
د ار المحلي وتحقي   يادة  ي معدال  نماو النااتج المحلاي العج   ي اال

   إحااادل األداااداف الر يساااة الساااتقناف رأس الماااال األجنباااي (08)اإلجماااالي
دو إقامة مشرووا  إنتاجية  اي المجااال  الصاناوية وال راوياة وال دمياة 
كا اااة التاااي تهااادف إلاااا إنتااااا سااالإل و ااادما  ذا  ميااا ة تنا ساااية للتصااادير 

 ر رأس المااال يساام  القبااول باألسااوا  العالميااة كمااا أة تااو وتكااوة مودلااة ل
بالتوسإل  ي اإلنتاا وتنويإل المنتج وتحسية جودتي  ودو المحرك األسااس 
د اااال التقنياااا  الحديثاااة وال بااارة اإلدارياااة والتساااويقية الجديااادة  للتصااادير وا 

ي يد مة  والتي تساود ولا تنوير المنتج وت  يم تكاليف إنتاجي وأي اا 
. يعد االستثمار األجنبي المباشار ماة أدام مصاادر (03) رع العملتو ير 

مااااة  أساسااااياا  تموياااال المشاااااريإل االسااااتثمارية  ااااي الاااادول الناميااااة وونصااااراا 
ستراتيجية التنمية االقتصادية  ويعمل ولا تنشين وملية التنمية اوناصر 

واة أدميتاي  اي  ياادة الاد ل  لتلاك الادول    ا ا  االقتصادية واالجتماوياة
رت ا  متوسن نصيف ال رد مني وتحسية مستول المعيشة وتو ير اقومي و ال

الم يااد ماااة  ااارع العمااال وتقليااال نساابة البنالاااة و ياااادة اإلنتااااا واإلنتاجياااة 
مااااوا ية المااااد ووا  ب يااااادة المشاااااريإل اإلنتاجيااااة   اااايمباشاااار  تااااأثيروذا  

رة الموجهااة نحااو التصاادير ونقاال التقنيااا  الحديثااة والمتنااورة وأساااليف اإلدا
  وولااااا   النمااااو االقتصااااادم للاااادول الم ااااي ةالمتنااااورة وتسااااار  معاااادال

ي يتعلااااا  االساااااتثمار باإلن اااااا  الرأسااااامالي  اااااي لاااااوننمساااااتول االقتصااااااد ا
المشااارووا  الجديااادة  اااي قناواااا  المرا ااا  العاماااة والبناااا التحتياااة مثااال 
مشااااارووا  شااااا  النااااار  الر يساااااة وال روياااااة ومشااااارووا  تمديااااادا  ميااااااه 

 .(21)نا  واإلسكاة والكهربا  وتوليد الناقةالصرف الصحي والب
 

يقسم االستثمار إلا  أنواد وأش ال ومجاالس االستثمار األجنبي المباشر: -
تقسيما  ودة  يقسم ولا أساس األجل أو المعيار الجيرا اي أو ال صاا ع 
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يقساااام إلااااا نااااووية ر يسااااية دمااااا  ةعاماااابالماديااااة أو الومي يااااة االقتصااااادية و 
ي المباشاار ويكااوة  ااي الموجااودا  الرأساامالية  واالسااتثمار االسااتثمار األجنباا

المالياااااة  المح ماااااي( ويكاااااوة  اااااي الموجاااااودا  األجنباااااي ليااااار المباشااااار أو )
 اصاااة ماااة األساااوا  المح ماااي( يشااامل شااارا  ساااندا  واماااة و االساااتثمار )و 

   االستثمار األجنبي المباشر ين ذ ويراقف مة قبل المستثمر ن سي (20)المالية
ل ساتثمار بأكملاي  ستثمار لير المباشر يكوة المستثمر مموالا ولا وكس اال

وبقياااة الموجاااودا   أو لجااا   مناااي كاالساااتثمار  اااي األساااهم والساااندا  المالياااة
أولهماا رأس الماال الممتلاك ماة قبال الشاركة صاادره   أما م(22)المالية األ رل

المسااااتثمرة الااااذم يومااااف لتحقياااا  الحااااد األدنااااا مااااة العوا ااااد  ااااي موسسااااا  
ربااح ليار المو واة التاي تعتماد أل  وثانيهماا اةأجنبيا دولاةكا  تعمل  اي وشر 

االقتصااادية  أمااا  اوأدا  قناواتهاا ةالم ااي  دولااةولااا الو ااإل االقتصااادم لل
نحااا  أالقااروم التااي تماان  مااة الشااركة األم ل رووهااا  ااي جميااإل  يالثالااب  هاا
ميا ة شكالي  هاي متعاددة ماة حياب الناو  ولكال ناو   صاا ع متأالعالم  أما 

لاااذلك دنااااك تبااااية  اااي وملياااة ا تياااار داااذه األناااوا  ماااة   وأدمياااة  اصاااة باااي
وبااذلك تعاادد  ال يااارا  والباادا ل   ةالم ااي  دولااةوجهااة نماار المسااتثمر أو ال

ل ساااتثمار  وقاااد أشاااار  العدياااد ماااة الدراساااا  إلاااا أة أكثااار األناااوا  شااايوواا 
يمتلكهاا أو  األجنبي المباشر داو االساتثمار المشاترك وداي المشارووا  التاي

يشارك  يها بصيية دا مة نر ااة أو ش صااة قانونيااة أو أكثار ماة دولتاية 
م تل تاااية وال تقتصااار المشااااركة ولاااا حصاااة  اااي رأس الماااال بااال تمتاااد إلاااا 

 تااااارا  أو الع قاااااا  التجارياااااة ويتاااااي  االساااااتثمار الاإلدارة وال بااااارة وبااااارا ة ا
لونني لممارسة مشارو  نويل األجل بية النر ية األجنبي وا ت اقاا االمشترك 

نتااااجي أو  ااادمي دا ااال الدولاااة الم اااي ة بيااام النمااار واااة كاااوة النااارف إ
وال يشااترن أة يقاادم كاا  الناار ية حصااة  وتبارياااا اأو  نبيعياااا  الااونني ش صاااا 

حاااددما وينياااة أو  اااي شاااكل ال بااارة أو المعر اااة أ اااي رأس الماااال   قاااد تكاااوة 
ي أة يكااااوة إلنااااراف ال نيااااة أو التسااااويقية  ولكااااة  ااااي جميااااإل األحااااوال ينبياااا



 
   

  [360]       سمير حنا بهنام                                        ..األجنبي المباشر وأثره االستثمار

المشاااارو  الحاااا   ااااي المشاااااركة  ااااي إدارتااااي ودااااذا مااااا يمياااا  بااااية االسااااتثمار 
  أة صااايية (23)ات اقياااا  التصااانيإل وتساااليم الم تااااحالمشاااترك ووقاااود اإلدارة و 

والمساااتثمر إذ تعتقاااد الاااادول  ةالم اااي  دولاااةالمشااااركة تعكاااس التوا ااا  باااية ال
ديثاااة المتناااورة وال بااارة الم اااي ة أنهاااا تساااتنيإل الحصاااول ولاااا التقنياااا  الح

اإلدارية المرجوة مة دوة أة تت لا وة حقها  ي السينرة ولو الج  ية ولاا 
المشاااريإل المقامااة ولااا أرا اايها  ويتمياا  االسااتثمار المشااترك بمسااادمتي  ااي 
تد   رووس األموال إلا الدول الم ي ة  ور إل مساتول التقنياا  المسات دمة 

لم اايف و يااادة  اارع التصاادير  و لاا   اارع وماال جدياادة  ااي االقتصاااد ا
دااذه الم ايااا تعااود لساابف مهاام ودااو ان  ااام درجااة تحكاام المسااتثمر األجنبااي 

ن  ااام سااينرتي ولااا ومااوم االقتصاااد وتحقياا  ابالمشاارو  ممااا يااودم الااا 
نو  مة التوا ة  ي المصال  بية المستثمر األجنبي واالقتصاد الونني  أماا 

بالكامااال للمساااتثمر األجنباااي وداااذا الناااو  الثااااني  هاااي المشااارووا  المملوكاااة 
الناااو  ي  ااالي المساااتثمروة األجاناااف وب اصاااة الشاااركا  متعاااددة الجنسااايا  
كوني يحق  الحرية الكاملة  ي إدارة النشاان اإلنتااجي والساينرة الكاملاة ولاا 

ذلاااك تحقيااا  أقصاااا األربااااح  السياساااا  اإلنتاجياااة والتساااويقية والمالياااة يعناااي
ماة االساتثمار ال ي لاو ماة وياوف منهاا التعارم دذا الناو  و بأقل التكاليف  

لم اااانر التاااأميم والمصاااادرة والتصااا ية الجبرياااة والسااايما  اااي الااادول النامياااة  
لة االحتكااااار والتبعيااااة  ونتيجااااة أوأكثاااار مااااا ت شاااااه الاااادول الم ااااي ة دااااو مساااا

ن تاااااااح الكبيااااااار  ااااااي م تلاااااااف اقتصااااااادا  دول العاااااااالم ومهااااااور العولماااااااة الا
نااي أإال  يانر بااال وال  ورلاام العيااوف التااي تشااوب ااماالقتصااادية باادأ  دااذه ال

دناااك م ايااا واادة منهااا رأس المااال ال اا م الااذم يتااد   وين اا   ااي االقتصاااد 
شاابا  حاجااا  السااو  المحليااة مااة الساالإل التااي ينتجهااا المشاارو  ا  الم اايف و 

وال دما  التي يقدمها و يادة الصادرا   ي حالاة كاوة المشارو  موجاي نحاو 
ير  إذ تشاااااير بعااااام تجاااااارف ماااااة دول شااااار  أسااااايا اإلنتااااااا بهااااادف التصاااااد

تباااا  داااذا الناااو  ماااة إ ريقياااا إلاااا أ تينياااة و الوالبرا يااال والمكسااايك  اااي أمريكاااا 
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االساااااتثمار لجاااااذف الم ياااااد ماااااة االساااااتثمارا  األجنبياااااة  والناااااو  الثالاااااب داااااو 
ساااتثمارا  نجااا  سياساااا  االأناااان  الحااارة وداااو ماااة أدااام و ماالساااتثمار  اااي ال

لدول شرو  لي قوانية  اصة  وتقوم المناان  الحارة األجنبية ودناك بعم ا
ولااا  كاارة إو ااا  الساالإل التااي تصاادردا أو تسااتورددا مشاارووا  المننقااة مااة 

  وال ارا ف الكمركياة  دااإلجرا ا  الكمركياة ال اصاة بالصاادرا  واالساتيرا
 ر  اااي المناااان  األ ااارل ماااة اوياااتم تقاااديم تساااهي   وحاااوا   م تل اااة ال تتاااو 

دااام داااذه الحاااوا   وااادم  ااارم رساااوم كمركياااة ولاااا الماااواد أو الااادول الم اااي ة 
و ااا  د اال الشااركا  مااة  ال ااام المسااتوردة نالمااا أة الساالإل تصاادر لل ااارا وا 

ربااااااااح للمشااااااااريإل ألال ااااااارا ف وتساااااااهيل إقاماااااااة المشااااااااريإل وحرياااااااة تحويااااااال ا
االستثمارية المقامة  ي الناان  الحارة وحرياة المشااريإل األجنبياة المقاماة  يهاا 

ة مااااة المنتجااااا   ااااي أسااااوا  التصاااادير ال ارجيااااة أو األسااااوا  ببيااااإل أم كمياااا
لهاااذا المحليااة وان  ااام تكااااليف النقاال  يهاااا  ومااة أداام االنتقاااادا  الموجهااة 

الستثمار دي  ل  منان  مت اوتة  اي النماو والتنمياة االقتصاادية النو  مة ا
 ااي الدولااة الواحاادة وشاايو  مااوادر التهريااف وساارقة الع مااا  التجاريااة  أمااا 

ناااو  الراباااإل  هاااو مشااارووا  وملياااا  التجمياااإل وقاااد تأ اااذ داااذه المشااارووا  ال
شااااكل ات اقيااااة بااااية الناااار ية الااااونني واألجنبااااي يااااتم بموجبهااااا قيااااام الناااارف 
 األجنبي بت ويد الونني بمكونا  مناتج معاية لتجميعهاا بحياب تصاير منتجااا 

ة   و اااي معمااام األحيااااة يقاااوم النااارف األجنباااي بتقاااديم ال بااارة والمعر ااانها يااااا 
دارة العملياااا  والت ااا ية والصااايانة مقابااال وا اااد  ال  ماااة لتصاااميم المصااانإل وا 

. ودناااك التااد قا  االسااتثمارية (23)وليااي كمصااانإل الساايارا  والشاااحنا  يت اا 
 ااي ملكيااة المشاارو  لاارأس المااال  أحادياااا  المباشاارة األحاديااة التااي تأ ااذ شااك ا 

 الثنا يااة وتأ ااذ شااك ا األجنبااي ال اااع  قاان والتااد قا  االسااتثمارية المباشاارة 
تكااوة  يهااا ملكيااة المشاارو  مو وااة بااية رأس المااال األجنبااي ال ااااع  ثنا ياااا 

ورأس المال المحلي للقنا  العام أو ال اع  وتد قا  االستثمارا  األجنبية 
ساتناو  أة تمتاد  اي العاالمية االتاي  ا ال اصة بالشاركا  متعاددة الجنساي
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ساتثمارا  دا لياة وتعناي أة اساتثمار إلاا . كماا ويقسام اال(25)المتقدم والناامي
رأس الماااال األجنباااي مساااتثمر  اااي ماااوارد محلياااة  وتشاااجإل ب  ااام ال ااارا ف 

ال ا اااااادة الم   ااااااة وا  الااااااة العوا اااااا  اإلداريااااااة  معاااااادال وسياسااااااا  الاااااادوم و 
كمية ونووياة داذه   ي   ودناك العديد مة المعوقا  التي توثر سلباا ةوالقانوني
 ستثمارا   ارجية وتسما أحياناا ا  و (23)ية الملكيةتثمارا  كالحدود وقواناالس

  المحلية المستثمرة  يها  ودي رووس األموال دولةاستثمارا  مباشرة  ارا ال
وتشاااجإل الحكوماااا  داااذا الناااو  بتاااو ير التاااامية للمساااتثمرية ولاااا الم اااانر  
وتحدد بال را ف والدوم للصناوا  والتجارة الدا لياة المحلياة  أماا الشاركا  

ددة الجنسااايا   هااااي موسساااا  وم قاااة ذا  رووس أمااااوال  يالياااة مااااة متعااا
ا  ود ااول دول كثياارة  ولهااا صااي  سااي   ااي  ناااو حيااب الحجاام  قااد ت ااو  م

الااااادول ال قيااااارة   ااااايدول العاااااالم الثالاااااب لكونهاااااا ذا  قااااادرا  تأثيرياااااة دا لاااااة 
  وقاااد تااام تحليااال الع قاااة باااية (27)باشاااروالصاااييرة  وتااارتبن بالعولماااة بشاااكل م

 كاال مااة قباالار األجنبااي المباشاار والشااركا  متعااددة الجنساايا  مااة االسااتثم
)جااوة دنينااك وكناادلبركر ورايمونااد  يرنااوة وسااتي ة دااايمر ويبرماااة وميشااالي 

 وكوجيما(.
  
العواماال التااي تااو ر المنااا   ودااي محدددداس االسددتثمار األجنبددي المباشددر: -

 الم  ااااااام لاااااااي وتت ااااااامة مجموواااااااة ماااااااة القاااااااوانية والسياساااااااا  والموسساااااااا 
االقتصادية والسياسا  التي تاوثر  اي ثقاة المساتثمرية وتشاجيعهم  اي توجياي 

  إذ تتااادا ل داااذه العوامااال والماااروف  يماااا لدوة أ ااار  دولاااةاساااتثماراتهم إلاااا 
بينهااااااا لتشااااااكل وحاااااادة واحاااااادة ال يمكااااااة تجادلهااااااا  ااااااي الو ااااااإل االسااااااتثمارم 

إلاااا المحاااددا   يواالقتصاااادم للااادول الم اااي ة وباااذلك يمكاااة تقسااايم محدداتااا
االقتصااااادية والسياسااااية والقانونيااااة كحجاااام السااااو  وتااااو ر اقتصااااادا  الحجاااام 
نتاجيااة العماال ومعاادل نمااو الناااتج المحلااي اإلجمااالي  ااي  والموقااإل الجيرا ااي وا 

األساسااية  االبنااها  ااي االقتصاااد العااالمي وتااو ر واناادماج يلاا ةالمسااتقبل دولااةال
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صااادم والسياسااي والحااواج  الكمركيااة ولياار الكمركيااة ودرجااة االسااتقرار االقت
م ااانر وادم اليقااية.  أمااا منااا  االسااتثمار ي أداام محدداتاا ومااةواالجتمااوي  

 هااو وبااارة وااة مجمووااة مااة المااروف والسياسااا  والموسسااا  االقتصااادية 
واالجتماوية والسياسية والقانونية التاي تحاين بالمشارو   هاي تاوثر  اي درجاة 

ة العناصار المكوناة ثقة وقناوة المستثمر بتوجياي اساتثماراتي نحاو ال اا را  وا 
واااااة الماااااروف والعوامااااال  لهاااااذا المناااااا  تت ااااااو  ماااااة دولاااااة أل ااااارل   ااااا ا 

االقتصاااادية واالجتماوياااة التااااي تاااوثر  ااااي نريقاااة وماااال النماااام االقتصااااادم 
وب اصة  ي مجال ات ااذ القارارا  االقتصاادية الهاماة التاي تحكام ت صايع 

 . (28)االجتماوية الم تل ة قا  وال  ا الموارد وتو يإل الد ل القومي بية النب
 
دناااك جملااة مااة العواماال  العوامددل الجاذبددة ل سددتثمار األجنبددي المباشددر: -

االسااتثمار منهااا العواماال االقتصااادية الم  مااة والتااي ينبيااي أة  تجااذفالتااي 
 اة تنسجم ماإل القاوانية والتشاريعا  وتاو ير البناأتتسم بالو وح واالستقرار و 

ر بنيااة إداريااة مناساابة بعياادة وااة الااروتية و اارورة وتااو ي يالتحتيااة ال  مااة لاا
ة أترابن وانسجام وتبسين القوانية مإل بع ها البعم وودم تناق اها. كماا و 

للدولاااااة الم اااااي ة ل ساااااتثمار األجنباااااي أجهااااا ة حكومياااااة تت صاااااع مهمتهاااااا 
األساسية  ي ت ناين وتنمايم وتوجياي تلاك االساتثمارا  وتارويج المشارووا  

وااة      اا ا او ارجهاا دولااةالتعريااف بالسااو  دا اال ال أو المتاحااة ل سااتثمار
أنهااا تقااوم با تيااار نااو  التقنيااة التااي تت اا  مااإل متنلبااا  التنميااة االقتصااادية 

هاي العوامال التاي تشاجإل ولاا االساتثمار الجتماوية والثقا ياة. أماا دوا عاي  وا
ربااح ومواجهاة احتمااال   ياادة النلاف واتساا  الساو  ألمة أدمهاا تحقيا  او 

ية رأس الماااال االجتمااااوي وتحقيااا  النماااو والتنمياااة االقتصاااادية والتقااادم وتكاااو 
 . ي  االستقرار االقتصادم والسياسيالعلمي والتقني وتحق
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ل سااااتثمار  اآلثددددار االيجابيددددة والسددددلبية ل سددددتثمار األجنبددددي المباشددددر: -
واااة  اقتصاااادا  الااادول الم اااي ة   ااا ا   ااايإيجابياااة  اا األجنباااي المباشااار أثاااار 

در لتموياال التنميااة ووساايلة مااة وسااا ل تحقياا  النمااو االقتصاااادم كونااي مصاا
يسااااهم  ااااي تنااااوير القناوااااا  االقتصااااادية نحااااو التصاااادير وياااادوم مياااا اة و 

المد ووا  ويحق  توا ني ويساود  ي  يادة ك ا ة ت صايع الماوارد وتح يا  
النمااو والحصااول الااا التقنيااا  الحديثااة المتنااورة والمهااارا  ال نيااة واإلداريااة 

 رع العمل والحد مة ت اقم مشكلة البنالة وتح يا  االبتكاار واإلبادا   و ل 
وتن يااذ باارامج اإلصاا ح  وتوساايإل النشااان االقتصااادم  ااي االقتصاااد الااونني

سااالبية منهاااا تبعياااة االقتصااااد  اا   و اااي الوقااا  ن ساااي دنااااك اثااأر (23)االقتصااادم
م االجتماوياة السالوكيا  والقاي  ايوالتاأثير  ةالمساتثمر  دولاةالونني القتصاد ال

 دولاااااةللوتيييااااار نمااااان االساااااته ك والساااااينرة ولاااااا القناواااااا  االقتصاااااادية 
وب اصااة  ااي مجااال الصااناوة والتجااارة واساات دام التقنيااا  الحديثااة  ةالم ااي 

 .  (31)نورة التي تسهم  ي  يادة البنالةالمت
 التاي النمرياا  تعادد  لقاد النورياس الم سرة ل ستثمار األجنبدي المباشدر:

المباشاار وسااوف نسااتعرم الاابعم  ت سااير االسااتثمار األجنبااي  تناولاا
  :منها

 الك سايكي ولاا التحليال اساتند Classic Theory: ال  سدي ية النوريدة -

 االست دام حالة التامة وسيادة والمنا سة ال اصة الملكية أدمها ودة  ر يا 

 تارمالنشاان االقتصاادم  ي  ممارساة  اي ال ردياة والحرياة للماوارد الكامال

 المناا إل  ماة الكثيار ولا تننوم  المباشرة األجنبية االستثمارا  أة الك سيك

 أماا الجنسايا   متعاددة للشاركا  معممهاا  اي تعاود المناا إل أة داذه ليار

 بنتيجتها ال ا   أة ذإ واحد نرف مة مباراة دي وجهة نمردم مة االستثمارا 

 ماة وادد إلاا أةالشا داذا  اي الك سايك نمار وجهاة وتساتند الشاركا  تلاك

 ماة ممكاة قدر أكبر تحويل إلا الشركا  تلك بينها ميل مة والتي ا سولالم

  اي اساتثماردا إواادة ماة بادال األم الدولاة إلاا ماة وملياتهاا المتولادة األربااح
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 مساتوياتها تات  م ال التاي التقنياا  بنقال الشاركا  وقيام تلاك الم ي ة  الدولة

  (30) الم اي ة بالادول والثقا ياة واالجتماوياة االقتصاادية متنلباا  التنمياة مإل
 اي  ل ساته ك جديادة أنماان  لا  إلاا ياودم قاد الشاركا  تنتجاي تلاك ماا إة

 ولاا يترتاف  يهاا  وقاد الشااملة التنمياة متنلبا  مإل تت  م ال الم ي ة الدول

 الاد ول تو ياإل ديكال  يماا ي اع المجتماإل أ اراد باية ال جاوة اتساا وجودداا 

 ماة بالمقارناة بنما رداا  يهاا للعااملية مرت عاة جاورأ ماة مايتقد بماا وذلاك

 االجتماوياة  ووجاود النبقياة  لا  ذلاك ولاا ويترتاف الوننياة الشاركا 

 ب لا  التبعياة ستق لهااو  الم ي ة الدولة سيادة  ي يوثر قد األجنبية الشركا 

بنياة منها أنهاا م النمرية لهذه والسياسية  لذا وجه  ودة انتقادا  االقتصادية
 لير واقعية .   ر ية ودي التامة المنا سة  ر ية ولا
أكاد  داذه  :New Classical Theoriesالنوريداس ال  سدي ية الحديثدة  -

تحركا  دولية  ي رأس الماال دي النمرية أة االستثمارا  األجنبية المباشرة 
 ال ا اادة  إذ ترت ااإل معاادال  ال ا اادة  ااي الاادول الناميااة معاادال بساابف ا اات ف 
ة االساااتثمارا  أمويااادم داااذه النمرياااا  بااا ل يهاااا  ويااار  األماااواللنااادرة رووس 

األجنبية المباشرة  ي الادول الم اي ة تسااود ولاا تحقيا  االساتي ل األمثال 
للموارد المالية والبشرية المتاحة  يها والمسادمة  ي إنشا  و قا  اقتصادية 

ا يسااهم  ااي وجااود بااية قناوااا  اإلنتاااا وال اادما  دا اال الاادول المعنيااة مماا
يجااااد أساااوا  للتصااادير تنماااي الع قاااا  االقتصاااادية ماااإل  تكامااال اقتصاااادم وا 
الاادول األ اارل وتسااهم  ااي تااد   رووس االمااوال األجنبيااة و ااي تاادريف القااول 

التساااوي  وتحساااية ميااا اة و العاملاااة المحلياااة ونقااال التقنياااة  اااي مجاااال اإلنتااااا 
ة االساااااتثمارا  أبااااا تااااارل داااااذه النمرياااااةو   (32) الماااااد ووا  للااااادول الم اااااي ة

األجنبيااااة تحكمهااااا مصااااال  مشااااتركة بااااية نر ااااي االسااااتثمار ومااااة بااااية دااااذه 
 االحتكارية ودورة الحياة.  المي ة النمريا  نمرية

  اي التادويل  ر اية ولاا النمرياة داذه تعتماد  االحت اريدة : الميد ة نوريدة -

 اللجاو  إلاا متعاددة الجنسايا  بالشااركا  تاودم التااي ل ساباف ت سايردا
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 قادرا  داذه الشاركا  تمتلاك ةإ  كارة ولا وترك  المباشر األجنبي  ستثمارل

مكانيا     ا عوة بالدول الم ي ة  المحلية الشركا  بها تتمتإل ال  اصة وا 

 الحصاول ماة المحلياة الشاركا  تمناإل  الساو  كماال وادم مثال ووا ا  وجاود

 ا وا اد ولاا تحصال هااتجعل المميا ا  تلاك أة وياذكر تلاك المميا ا  ولاا

 معيناة شاركة إنتااا التنا ساية المميا ا  تلاك الشاركا  المحلياة وماة ماة أولاا

  جاوة بسابف إنتاجهاا منا ساة المحلياة للشاركا  يمكاة ال متميا ة لسالعة

)ساتي ة  يعاد  .مهاارا  التساوي   أو التجارياة الع ماة حماياة أو المعلوماا 
 االساتثمار لحادوب ونصار أدام أة و ا  ماة أول S. Haymer) داايمر

 الميا ا  ولاا عاوتماادا العا اد  تعمايم  اي رلباة الشاركة داو المباشار األجنباي

 . (33)ديكل احتكارم ذا  سو  مل  ي بها الشركة تتمتإل التي
 دورة أة ا تارام أسااس ولاا النمرياة داذه تقاوم المندتج: حياة دورة نورية -

 تقديم واالبتكار ومرحلة ومنها البحب ودة بمراحل المرور تت مة المنتج حياة

 إنتاجهاا وتساويقها  اي النماو المحلياة  ومرحلاة الساو  الاا إنتاجهاا بعد السلعة

 الادول ماة إنتاجهاا مرحلاة ثام وماة المحلياة الساو  تشابإل ومرحلاة ودوليااا  محلياا 

 نمرياة تعا ل النامياة  الادول  اي السالعة أنتااا مرحلاة وأ ياراا  المتقدمة األ ارل

أة  (  قاد الحامR. Vernon يرناوة مونادراي البرو ساور (إلاا السالعة حيااة دورة
 المعمرة السلإل تلك وة ي تلف السو   ي السته ك سريعة السلإل بعم سلوك

القصاير  العمار ذا  السالإل اساته ك ساروة وجاد أة ذ  إ(33)االساته ك بني اة
السالإل  داذه  اإة ل يرناوة الجديادة  ونبقاا للسالإل اال تراواا  ساروة ماإل يتا امة
 التكااليف ت  ايم مرحلاة إلاا تصال أنهاا ال بحياب رةقصاي حياتهاا دورة تكاوة

 السالإل مثال الدولياة األساوا   ي للشركة  رو  و ت  اإلنتاا الكبير  ي والتوسإل

 ي  إل التي اليذا ية السلإل بعم كبيرة وكذلك بسروة تتقادم التي اإللكترونية

 واة أماا وأذوا  المساتهلكية  اتجاداا   اي التييار ولاا وليهاا النلاف مستول

 مإل م موة ينسجم السو   ي سلوكها أة وجد  قد المعمرة االسته كية سلإلال

 السالإل وبعام المصانعة ونصاف الصانإل جااد ة الصناوية المواد مثل النمرية
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 أة أم  ين س المجال  ي السلإل مة وليردا المتعدد ذا  االست دام اإللكترونية

 لمرحلاة لتصا حتاا الساو   اي كا اة دورة حياتهاا بمراحال ساتمر السالإل داذه

 ماة بقصاد االسات ادة ال ارو  و ات  اإلنتااا  اي والتوساإل التكااليف ت  ايم

نويلاة.  لمادة التنا ساية باالمي ة واالحت اام الحجام  Economies  ا ياقتصااد
  السالإل أناوا  جمياإل تمار أة ال ارورم ماة لايس النمرية دذه ويوف أدم ومة

 تتعادل ال لسالإلا  ابعم حيااة السالعة  دورة  اي ذكار  التاي المراحال بان س

 لسالوك ت سايردا  اي النمرياة داذه ركا   معيناة  كاذلك حياتياة مراحال دورتهاا

 ال نية التقنية ذا  السلإل  اصةالسلإل وب مة معينة أنوا  ولا الدولي التسوي 

 . العالية
 المنا سة لياف ا ترام ولا النمرية دذه تقوم األسواق:  مال ادم نورية -

 يهاا  السالإل ماة المعاروم نقاع واة   ا ا  امياة الن الادول أساوا   ي الكاملة
 قادرة أكثار الشاركا  متعاددة الجنسايا  تجعال القاوة وناصار بعام تاوا ر وأة

 القاوة وناصار أدام وماة النامياة الادول  اي المحلياة منا ساة المشارووا  ولاا
 إنتاجهاا نووياة  اي جودرياة وا ت  اا  أكبار قادرة تنا ساية لهاا للشاركا  لهاذه

نتاجية إدارية ومهارا  المحلي  نتاااإل مإل بالمقارنة  ما مإل مقارنة وتسويقية وا 

 تحقيا  لهاا تتاي  المحلية  ولهاا قادرا  الشركا  والمشرووا   ي منها  رامتو 

 اقال تجعل إنتاجها التي الحجم و ورا  مة واالست ادة اإلنتاا  ي كبيرة أحجام

 أولاا  وساعر بكل اة تتاي  التاي المحلياة الشاركا  ماإل بالمقارناة وساعر كل اة
 وأسااليف وساا ل باسات دامها األجنبياة للشاركا  التقناي واة الت او    ا ا 

 المالياة والتساهي   االمتياا ا  ماة واالسات ادة اا وتناور  حداثاةا  أكثار إنتاجياة

 الادول  اي بهادف جاذبها ل ساتثمار األجنبياة للشاركا  تمان  والتاي وليرداا

 واإلدارية والتنميمية التقنية  عبال صا المتمثلة اإلدارية النامية  وال صا ع

 األكبر التنا سية للقوة نتيجة المنا سة ولا أكبر قدرة لها والتي تتي  والتكاملية

  اي تعمال  إنهاا  كا اة المجااال   اي الشاركا  األجنبياة قادرة إلاا والمساتندة

 بسابف الادول داذه  اي أساوا  الت او  لهاا يحقا  بشاكل النامياة الادول أساوا 
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 لير وجود السو  أم السو   نواقع نتيجة األسوا  دذه  ي المنا سة  عف

(35)التامة
تساتنيإل  منهاا ت تارم أنهاا انتقاادا  وادة النمرياة وقد وجها  لهاذه. 
 الشارون وتعادد مروناة أدادا ها بمادل تحقيا  الجنسايا  متعاددة الشاركا 

 الم اي ة  وماة الادول حكوما  ت عها التي الكمركية وال وابن واإلجرا ا 

 ليرداا واة تمي داا التاي  يهاا القاوة وناصار ولاا اساتي ل الشاركة قدرة  إة ثم

 الوننية.   الشركا  مة
قاام  (:Dunningدنيند   الددولي )جدون اانتدا  فدي االنتقائيدة النوريدة -

  األجنباي االساتثمار أدبياا   اي متعاددة مجااال  ماة أ كاار ندنيناك بالتقاا
 وقاام االنتقا ياة النمرياة وليها  نلأ ولهذا شاملة نمرية  ي وتجميعها المباشر

االسات دام  ونمرياة الصاناوية المنشاأة نمرياة باية والتارابن التكامال بتحقيا 
 ث ثة توا ر يل م أني أو   وقد  (33)الموقإل ونمرية االحتكارية للم ايا الدا لي

 لم اياا الشاركة وداي تملاك ال اارا  اي باالساتثمار الشاركة لكاي تقاوم شارون

الم اي ة   الادول  اي المحلياة  آالمنشا مواجهاة  اي للنقال قابلاة احتكارياة
 مباشر أجنبي استثمار شكل  ي االحتكارية للم ايا الدا لي االست دام وأ  لية

التارا يع   أو التصادير مثال الم اياا لهذه البديلة وة االست داما  ال ارا  ي
 ماة   الأ مكانياة م اياا المباشار األجنباي ل ساتثمار الم اي ة للدولاة وتتاوا ر

 واتساا  األجاور ان  اام المساتثمرة  مثال الشاركة تنتماي إليهاا التاي الدولاة

 تاوثر التاي العوامال  اإة االنتقا ياة للنمرياة األولياة  وو قاا المواد وتوا ر السو 

 الاد إل  عوامال  والاد إل  ووامل الجذف  ي تل يصها يمكة االستثمار موقإل  ي

  هي الجذف ووامل أما قل جاذبية أ سوقا األم الدولة سو  مة تجعل التي دي

 األجنباي ل ساتثمار جاذبااا  ساوقاا  األجنباي الساو  ماة تجعال التاي تلك العوامل

 المباشر . 
دنااك جملاة ماة  معوقاس االستثمار األجنبي المباشر في الدول الناميدة: -

 وادمو واالقتصاادم واألمناي   السياساي االساتقرار المعوقاا  ناذكر منهاا وادم

 ثبا  ودمو والتر يع   التسجيل صعوبةو االستثمار   قوانية رواستقرا و وح
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األربااح   تحويال ولاا الم رو اة القيودو المحلية   العملة صرف سعر وتددور
 استثمارم منا  توا ر ودمو االستثمار   لتشجيإل اإلنتاجية الك ا ا  توا ر ودمو 

 وادمو مدرباة  ال العاملاة األيادم  راتاو  وادمو األجنبي   النقد توا ر ودمو م  م  

معادالتها   ال ارا ف وارت اا  ا دواجياةو اإلنتاا   ووناصر الهيكلية البنا  راتو 
  ارع تاوا ر ووادم المحلياة الساو  محدودياةو الت ا م   معادال  ارت اا و 

 تاوا ر وادمو االقتصاادية   األنشانة لمعمام العاام القناا  احتكاارو اساتثمارية  

 مالياة ساو  وجاود وادمو الي  ال سااد اإلدارم والماو متناورة   مصار ية أنمماة

 ولاا ال ا ادة معادال  ارت اا و االساتثمارية   السياساة ثباا  وادمو متناورة  

الوا ادة  وولاا الارلم  ل ساتثمارا  الحاوا   ك اياة وادمو اال تمانياة   التساهي  
 أمريكاا ماة كال  اي المباشار األجنباي  ساتثمارل ماة ذلاك دنااك اساتقناف

 النامية.  الدول سافح ولا سياأ شر  وجنوف ال تينية

التاي ترا ا   يمكة تل يع الم اانرمخا ر االستثمار األجنبي المباشر : -
و يااااادة  ة لل ااااراقنيااا ياااادة التبعيااااة التب االساااتثمار األجنبااااي المباشااار ا تاااد ق

 ذا  الاد ل ساته ك ال  اا نمان استه ك التر اي وم اانر تقلياد م انر اال
اساااتيرادا  السااالإل  كبااار ماااةأة بنسااابة ساااته كيساااتيرادا  اال ياااادة االو  ولاااااأل

ليار  أنهاا إذتدمير الصناوا  المحلياة الناشا ة اإلنتاجية كاآلال  والمكا ة و 
تموياال سااتحواذ ولااا نساابة كبياارة مااة االو  جنبيااةقااادرة ولااا منا سااة الساالإل األ

ت  اايم مسااتول الر اديااة و المحليااة  ا ر  الماادوتعنياال  االسااتثمارا  المحليااة
ولااا  يالمحلاا منا سااة المسااتثمرو  يي  ااي كا ااة مراحلااالمحلاا اإلنتااااوتشااويي 

جااااال الحصاااااول ولاااااا ال ااااارع أماااااة  تااااايم احمو الماااااوارد المحلياااااة المحااااادودة 
  تو يااااإل المااااوارد يشااااتتالمحلااااي و تموياااال اإلنتاااااا   اااارع عيقلاااا  وتالمربحااااة
 . (37)المحلية

 يعتماد ا قة االستثمار األجنبدي المباشدر بدالنمو والتنميدة االقتصدادية : -
 المباشار األجنباي االساتثمار باية القياساية الع قاا  لتقادير لنمارما ناارإلا

 الك ساااايكية الحديثااااة أو ولااااا أنمااااوذا النمااااو أنموذجااااا والنمااااو إمااااا ولااااا 
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  اي االساتثمار حجام ل ياادة أداة  ااألنموذا الك سايكي الحاديب يعاده الادا لي
 يا ساوادة بهاذا ال أنموذجاا تاي  ودنااك   ياادة ك ا ثام وماة الم اي ة الدولاة

 أة الاذم ركا  ولاا( Harrod and Domar ) دارود  ودوماارومنها أنموذا 

 التاي لياةآلا يو ا  أناي لام إال   التقناي  يتحادد بالتقادم االقتصاادم النماو معادل
 المباشار األجنباي ل ساتثمار التقناي المصااحف التقادم تاأثير ينتقال وة نريقها

  كدالاة واة النماو يعبار إناي  الادا لي أنماوذا النماو أماا االقتصاادم  النماو إلاا
 الم يف االقتصاد  ي معدل النمو  يادة  ي هدور  إلا يشيرو  التقني التقدم  ي

 .Rساولو  والمعر اة. أد ال أنماوذا )روبار  التقنياا  نقال  ي دوره وة نري 

Solow  ونصر العمل ومستول التقدم التقني الا معادلة النمو االقتصاادم )
 (والعمال الماال رأس (اإلنتااا ووامال ماة كال لاي إة األساساية ال ر ايا  وماة
 والعمال الماال رأس كمياا   ااو نا إذا أني يعني دذاو  ثابتة  حجم و ورا  لها

يكوة  أة االقتصادب وي ترم كما  هان س الكميةب م اوف إنتاا ولا نحصل
 تكاوة الت صاع واة الناتجاة األربااح كال بحياب الكاا ي  بالقادر متناور

 بصا ة متنور لير اقتصاد حالة  ي  يحدب ال ذا قدود كاملة  بص ة مستيلة

دتماااا  بتحلياااال الع قااااة بااااية ادناااااك العديااااد مااااة الدراسااااا  التااااي و  معينااااة 
االساااتثمار األجنباااي المباشااار والنماااو االقتصاااادم وأو اااح  وجاااود ا ااات ف 

معدل نمو مرت إل  مإلالنمو االقتصادم متيير  ارجي  دوا     منها مة تع
ار األجنبااي المباشاار   ااي حااية تناولاا  دراسااا  يساااود ولااا تااد   االسااتثم

إلااا  موداأ اارل كونااي متيياار دا لااي بحيااب أة تااد   الم يااد مااة االسااتثمار ياا
الك ساايكية الحديثااة للنمااو  االنموذجااا   معاادل نمااو مرت ااإل   قااد كاناا  اتحقياا

 وأنموذا النمو الدا لي تشكل األساس النمرم لمعمم دذه الدراساا  )لاوكس
Lucas 0383  رومااااااار Romer 0331  يااااااااروYawer  إذ تباااااااية داااااااذه  )

مسادمة االستثمار األجنبي المباشار  اي النماو االقتصاادم واة  االنموذجا 
 جوة النقع  ي االد ارا  و ي حل مشكلة البنالة بتو ير  رع  سدنري  

  كااذلك ادااتم الك ساايك المحاادثوة باادور (38)العماال المحليااة و يااادة الصااادرا 
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تح ي  النمو االقتصادم ورك وا ولا دور االستثمار األجنبي  رأس المال  ي
المباشر  ي نمو االقتصادا  النامية وة نري  الت  ياف ماة  جاوة االد اار 

وا أة النمو االقتصادم يعتمد ولا ووامل ودة منهاا ونصار د  واالستثمار وو
وااااااة االسااااااتثمار األجنبااااااي  العماااااال ورأس المااااااال والباااااارامج التعليميااااااة   اااااا ا 

( الع قة بية االستثمار األجنباي Dunning اشر  كما بي ة بحب )دونينكالمب
ولاا قيااس مرحلاة التنمياة التاي تمار بهاا الدولاة  والتنمية االقتصاادية اوتمااداا 

بمتوساان نصاايف ال ااارد مااة الااد ل وقاااد صاانف دااذه الع قاااة بأربعااة مراحااال  
سااتثمارا  ة الدولااة  ا ل دورة االسااتثمار والتنميااة تساتنيإل جااذف االأويارل باا

األجنبية إذا تحقق  لها جملة مة الم ايا ومنهاا إذا كانا  لنياة باالمواد ال اام 
ذا تو و  والموارد النبيعية والبشرية  ر  لها سو  محلية واساعة وبي اة أساساية اا 

ناااار قاااانوني وموسساااي مناساااف ولااام يكاااة للشاااركا   يهاااا م اياااا احتكارياااة  وا 
وقااااد ادتماااا  الاااادول المتقدمااااة . (33)مااااة منا سااااة الشااااركا  األجنبيااااةتمكنهااااا 

والتشااريعا  المشااجعة لااي  بقيامهااا بإصاادار القااوانية اا كبياار  اا باالسااتثمار ادتماماا
وال  مة النتقال رووس األموال  أماا  اي الادول النامياة   اي العقاود الما اية 

 ادتماااام باااي بالقااادر الكاااا ي ولاااا الااارلم ماااة نااادرة رأس الماااال نسااابياا ي لااام تاااول
الم ياااد ماااة االساااتثمارا  األجنبياااة لماااا تعانياااي ماااة وحاجاااة داااذه الااادول إلاااا 

ووادم التارابن باية قناواا  ومستول من  م مة اإلنتاجياة  بنيويةا ت ال  
االقتصاااد الااونني وان  ااام مسااتول النشااان االقتصااادم بعامااة  وتعااود ناادرة 
رأس المااال  ااي تلااك الاادول لجملااة مااة األسااباف منهااا ان  ااام معاادال  نمااو 

 اااا  معااادال  االساااته ك وارت اااا  معااادال  النماااو الساااكاني الاااد ل القاااومي وارت
ووااااادم تاااااو ر البي اااااة والمناااااا  الم  ااااام ل ساااااتثمار و اااااعف الاااااووي االد اااااارم 
واالساتثمارم واالساات دام لياار العق ناي لاارأس المااال المناتج . وتشااير األدبيااا  
االقتصادية إلا أة أدم أسباف ورا  انتقاال رووس األماوال تتمثال  اي ا ات ف 

ال  العوا ااد المتوقعااة ل سااتثمارا  األجنبيااة بااية الاادول واالسااتجابة للنمااو معااد
السريإل والمرت إل ألساوا  المنتجاا   اي ال اارا وارت اا  متوسان د ال ال ارد  اي 
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الدول الم ي ة واالست ادة مة المي ا  النسبية  يها وتناو  الم اانر واالسات ادة 
 ي دول أ رل.  مة الت صع  ي معر ة معينة بنقلها واستثماردا  

أماااا الدراساااا  الساااابقة  قاااد ارتبنااا  االساااتثمارا  األجنبياااة بنشاااأة وتناااور 
التجارة الدولية وساود ولا انتشاردا وت ايد معدالتها مهور الشركا  متعاددة 

وومليا  االندماا والحيا ة بما  ي ذلك شرا  المستثمرية األجانف  ا الجنسي
د اسااتعان  معماام دول العااالم للموسسااا  الحكوميااة التااي تاام  ص صااتها وقاا

برأس المال األجنبي لتحديب وتنوير منشاتها اإلنتاجية وليردا مة مكوناا  
االقتصااادا  الوننيااة  ول سااتثمار األجنبااي دور مهاام  ااي مشاارووا  التنميااة 

ماة البحاب  االقتصادية للدول الم ي ة   قد نال  االساتثمارا  األجنبياة قادراا 
اقتصاااادا    ااايلتأثيرداااا  المي والمحلاااي نماااراا والتقصاااي ولاااا المساااتويية العااا

الاادول الم ااي ة لهااا   قااد تناولاا  دراسااة بناادر سااالم ال درانااي دور االسااتثمار 
األجنباااااي المباشااااار  اااااي النماااااو االقتصاااااادم  اااااي المملكاااااة العربياااااة الساااااعودية 

نااي يسااهم  ااي النمااو  ااي أوتوصاال  إلااا وجااود و قااة نويلااة األجاال بينهمااا و 
دااذه االسااتثمارا   ل  ااعيف لعاادم االساات ادة مااةاألجاال القصااير ولكااة بشااك

   ااي حااية تناولاا  دراساااة لاادير سااعد الحمااود الع قااة باااية بالقاادر المناسااف
التنمياة االقتصاادية ماة  ا ل تقادير   اياالستثمار العام وال ااع وتأثيردماا 

أة تاأثير  الدالة النمو االقتصادم وتوصل  إلا وجود و قة سببية تبادلياة إ
أقااول  ااي األجلااية النوياال والقصااير  أمااا  دال اااع يعاا  اايعااام االسااتثمار ال

دراسة سعد الكوا   قد تناولا  تاد قا  االساتثمارا  األجنبياة المباشارة وأثارداا 
النامياة  الادولالنامياة وتوصال  إلاا ساروة تاد   االساتثمارا  إلاا  الدول ي 

دمااال  الاادولوكثا تااي قااد تجعاال حكومااا  تلااك  تعتمااد وليهااا بشااكل أساااس وا 
 اي النماو والتناور  يهاا  وتناولا  دراساة  االستثمارا  المحلية بما ياوثر سالباا 

تااد   االسااتثمار األجنبااي المباشاار  ااي   اايثاار الصااادرا  أحمااد وماار أدينااا 
 دول وربية والتي توصل  إلا أة حجم السو  ومعدل الصادرا  يوثر تأثيراا 

  والسايما الن نياةتثمارا   ي لالبية دول وينة البحب ولا داذه االسا معنوياا 
أماااااا دراساااااة حساااااية االسااااارا تناولااااا  اتجاداااااا  وتناااااور تاااااد قا  االساااااتثمار 
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وتوصاااال  إلااااا أة  اااات  الباااااف أمااااام جنبااااي المباشاااار  ااااي الاااادول العربيااااة األ
االستثمارا  األجنبية ليس  لاية بل وسيلة لتحقيا  أداداف اقتصاادية لعجا  

ة واة تحقيقهاا ولهاذا يجاف الموارد المحلية ساوا  المالياة أو النقدياة أو اإلداريا
اليف التااي تتحملهااا كباار مااة التكااأأة يكااوة المااردود مااة تااد   االسااتثمارا  

  الدول العربية.
 

النمو والتنمية االقتصادية لعيندة  فيثر االستثمار األجنبي المباشر أتقدير 
 (1100 - 0991) مختارة من الدول النامية للمدة

اسااة الع قااة بااية المتيياارا  در ل صدديا ة وتوصدديا األنمددوذ  المسددتخدم: .0
تاام االقتصااادية المتعلقااة باالسااتثمار األجنبااي المباشاار والنمااو االقتصااادم 

ريااة اساات دام أساااليف القياااس االقتصااادم باادمج مننااو  النماللجااو  الااا 
حاادد الع قااة الداليااة بااية نم ومااة ثاا  (31)االقتصااادية واإلحصااا  الريا ااي

جمإل وتبويف ومعالجة البيانا  نقوم بالمتييرا  المستقلة والمتيير التابإل و 
بهادف تقادير معلماا  األنماوذا باسات دام األسااليف اإلحصاا ية المناسابة 

 (F,SE,T) اااااي القيااااااس االقتصاااااادم باسااااات دام اال تباااااارا  اإلحصاااااا ية 
ومعالجاة  (30)نموذا ككل أو المتييرا  المستقلةلتحديد مستول معنوية األ

ل ناااااي باااااية المتييااااارا  المساااااتقلة المشااااااكل القياساااااية كمشاااااكلة التعااااادد ا
ومشاااكلة االرتباااان الاااذاتي باااية  (Klein Test)باسااات دام ا تباااار ك ياااة 

D.W  ية باساات دام ا تبااار دربااة وانسااوةالمتيياارا  العشااوا
   اوتماااداا (32)

ولا أنموذا االنحدار ال ني المتعادد لتقادير المعلماا  باسات دام نريقاة 
ليااار ال نياااة  وباسااات دام أو ا  الصااايرل ساااوا  للااادوال ال نياااة المربعااا
أنماوذا االنحادار ال ناي المتعادد ال ااع  تقادير ي   (Minitab)برنامج 

الصاايية و   والناااتج المحلااي اإلجماااليبتحلياال االسااتثمار األجنبااي المباشاار 
 :  يالنها ية ألنموذا القياس المست دم د
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 GDP = B0 + B1 FDI + B2 S + B3 H + B4 IN + B5 L + B6 EX +  B7 G + Ui  
  

 GDP الناتج المحلي اإلجماليب=  المتيير المعتمد ممثل.   
 FDI متيير مستقل( =  االستثمار األجنبي المباشر(.  
  S      =متيير مستقل(جمالي االد ار  باألسعار الثابتة إ(. 

H   =   متيير مستقل(موشر التقنية الحديثة(. 
  IN=   متيير مستقل(معدل الت  م(. 

L    =   متيير مستقل(إجمالي القول العاملة(. 
EX   متيير مستقل(= إجمالي الصادرا  باألسعار الثابتة(. 
G     متيير مستقل( ن ا  الحكومي باألسعار الثابتةإل=  ا(. 
Ui    المتييرا  العشوا ية   =.  

B0  B1  B2  B3  B4  B5 B6  B7 معلما  االنحدار =.  
 تي: اآلأو ه بصيية اللولارتم ب المعادلةويمكة التعبير وة 

 
Log GDP =  B0 + B1 log  FDI + B2 log  S + B3 log  H + B4 log  

IN + B5log+ B6 log  EX  +  B7 log  G +  Ui 
 
 يبية ودد المشاددا  ودرجا  الحرية ووادد المتييارا  المساتقلة (0) جدولال

 t تباااار الجدولياااة واااة القااايم ال     ااا ا المعنوياااة المسااات دمة  اااي األنماااوذا
  وكاآلتي:  D.Wوا تبار  F وا تبار

 
 القيم الجدولية

 D.Wالختبار  
DL                DU 

القيم 
 الجدولية
 Fالختبار 

القيمة 
 الجدولية
 tالختبار 

ادد 
 المتغيراس
 المستقلة
 المعنوية

 درجاس
 الحرية

 ادد
 المشاهداس

1.411 1.201 4.35 1.734 1 1,20 22 

1.536 1.074 3.52 1.740 2 1,19 22 
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1.696 0.933 3.16 1.746 3 1,18 22 

1.900 0.779 2.97 1.753 4 1,17 22 

2.157 0.615 2.85 1.762 5 1,16 22 

3.274 0.116 2.79 1.771 6 1,15 22 

3.501 0.065 2.83 1.782 7 1,14 22 

يدة النمدو والتنم فديثر االسدتثمار األجنبدي المباشدر أتحليل نتائج تقدير  .1
  (1100–0991)االقتصادية لعينة مختارة من الدول النامية للمدة 

 
 الهند

GDP    =     - 7.23    +  48.6  FDI + 1267 L + 1.42    EX  - 6.08  G 

T         =      (-0.08  )    (5.73  )     (3.24  )    ( 4.87  )       ( -3.11 )   

F         =  209.25   R-Sq =  0. 96     R-Sq (adj) =  0.95 
D.W   =   2.0028           
 

يتبااية مااة األنمااوذا التقااديرم القتصاااد الهنااد بااأة اال تبااارا  اإلحصااا ية 
 Fقايم و   (15.1)وبمساتول معنوياة  ةالجدوليا tالمحسوبة أكبار ماة قايم  t قيمل

أماااا ولاااا   (15.1)وبمساااتول معنوياااة  ةولياااالجد F المحساااوبة أكبااار ماااة قيماااة
االسااتثمار األجنبااي  ل اال تبااارا  االقتصااادية  قااد كاااة تااأثير كاال مااةمسااتو 

    ااااي حااااية أة تااااأثيرومعنوياااااا  يجابياااااا إ والقااااول العاملااااة والصااااادرا  المباشاااار
جمااااالي  والتقنيااااة الحديثااااة معاااادل الت اااا مو  اإلن ااااا  الحكااااومي كاااااة ساااالبياا  وا 

 ودااااذا يعنااااي إة  مااااة األنماااوذا ملياااار معناااوم لااااذلك تاااام اساااتبعادداالد اااار 
النااتج  دور ماوثر  اي والقول العاملة والصاادرا   ستثمار األجنبي المباشرل

 – اااإة قيماااة درباااة يأماااا ولاااا مساااتول اال تباااار القياسااا  المحلاااي اإلجماااالي
ة ا  واألنمااوذا ال يعاااني مااة مشكلااالقبااولكاناا   اامة مننقااة  D.Wواتسااوة 

 Klein) ةا  باسات دام ا تباار )ك يا(15.1)االرتبان الاذاتي بمساتول معنوياة 

للتأكد مة  لو األنموذا مة مشاكلة التادا ل ال ناي  قاد تام التأكاد ماة وادم 
      .وجود دذه المشكلة
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 تر يا 

GDP    =   - 6.48   + 5.44 FDI + 284 H + 36.0 G 

T         =    (-2.98  )   (2.84  (  )1.93  )    ( 3.24  )          

F         =     78.96      R-Sq = 0.92     R-Sq (adj) = 0.91  

D.W   =    1.988   

بااأة اال تبااارا  اإلحصااا ية  يتبااية مااة األنمااوذا التقااديرم القتصاااد تركيااا
  مماااا (15,1)وبمساااتول معنوياااة  ةالجدوليااا tالمحساااوبة أكبااار ماااة قااايم  tلقااايم 

ة المعلماا  معنوياة أيعني ر ام  ر اية العادم وقباول ال ر اية البديلاة  أم 
وبمساااتول معنوياااة  ةولياااالجد F المحساااوبة أكبااار ماااة قيماااة Fقااايم و   إحصاااا ياا 

والتااااي تشااااير إلااااا أة  %91أمااااا قيمااااة معاماااال التحديااااد  قااااد بلياااا    (15.1)
ر المعتماااد وبااااقي النسااابة  اااي المتييااا %91المتييااارا  المساااتقلة تاااوثر بمقااادار 

  أماا ولاا مساتول ا متييارا  ليار دا لاة  اي األنماوذاتعود إل %8والبالية 
 االسااتثمار األجنبااي المباشاار بااارا  االقتصااادية  قااد كاااة تااأثير كاال مااةاال ت

معادل   ي حية أة تاأثير  ومعنوياا  يجابياا إوالتقنية الحديثة واإلن ا  الحكومي 
وموشاااار إجمااااالي االد ااااار كاااااة لياااار  والقااااول العاملااااة والصااااادرا  الت اااا م

ر األجنباي  ساتثمالوداذا يعناي اة   مة األنماوذا دممعنوم لذلك تم استبعاد
النااتج  دور كبير وموثر قاوم  اي والتقنية الحديثة واإلن ا  الحكومي المباشر

 يأماا ولاا مساتول اال تباار القياسا اي االقتصااد التركاي   المحلي اإلجماالي
كاناا   اامة مننقااة القبااول  واألنمااوذا ال  D.Wواتسااوة  – ااإة قيمااة دربااة

  باسات دام ا تباار (15.1)يعاني مة مشكلة االرتبان الذاتي بمستول معنوية 
للتأكد مة  لو األنموذا ماة مشاكلة التادا ل ال ناي  قاد تام  Klein) )ك ية

   .التأكد مة ودم وجود دذه المشكلة
    

 األردن 
GDP   =    6.07  + 0.559  FDI + 288  L + 1689  EX  - 2.87 G 
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T       =    (9.18  )    (2.95  )      ( 8.33  )     (5.96  )      (-4.91  )     

F       =  213.01    R-Sq = 0 .98      R-Sq (adj) = 0.97 
D.W    =     1.922    

ة باأة اال تباارا  اإلحصاا ية يتبية مة األنموذا التقديرم القتصاد األرد
  مماااا (15.1)وبمساااتول معنوياااة  ةالجدوليااا tالمحساااوبة أكبااار ماااة قااايم  t لقااايم

باول ال ر اية البديلاة  أم إة المعلماا  معنوياة يعني ر ام  ر اية العادم وق
وبمساااتول معنوياااة  ةولياااالجد F المحساااوبة أكبااار ماااة قيماااة Fقااايم و   إحصاااا ياا 

والتااااي تشااااير إلااااا أة  %99 أمااااا قيمااااة معاماااال التحديااااد  قااااد بلياااا   (15.1)
 اااي المتييااار المعتماااد وبااااقي النسااابة  %99المتييااارا  المساااتقلة تاااوثر بمقااادار 

  أماا ولاا مساتول ا متييارا  ليار دا لاة  اي األنماوذاتعود إل %1والبالية 
 االسااتثمار األجنبااي المباشاار اال تبااارا  االقتصااادية  قااد كاااة تااأثير كاال مااة

اإلن ااااا      ااااي حااااية أة تااااأثيراا ومعنوياااااا يجابيااااإوالقااااول العاملااااة والصااااادرا  
جمااالي االد ااار ومعاادل و  التقنيااة الحديثااة أمااا  ومعنوياااا  الحكااومي كاااة ساالبياا  ا 

وداااذا يعنااااي اة   ماااة األنماااوذا دمليااار معناااوم لاااذلك تااام اساااتبعاد ت ااا مال
دور كبير وموثر قوم والقول العاملة والصادرا    ستثمار األجنبي المباشرل

 اااإة قيماااة  يولاااا مساااتول اال تباااار القياساااو   النااااتج المحلاااي اإلجماااالي  اااي
كاناا   اامة مننقااة القبااول  واألنمااوذا ال يعاااني مااة  D.W واتسااوة –دربااة

 ك يااة)   باساات دام ا تبااار(15.1)شااكلة االرتبااان الااذاتي بمسااتول معنويااة م
Klein)  للتأكاد مااة  لاو األنمااوذا مااة مشاكلة التاادا ل ال نااي  قاد تاام التأكااد

   .مة ودم وجود دذه المشكلة
    

 الج ائر 
GDP    =    3.53   + 10.0  FDI  +  203  H +  1.69   EX 

T         =    (31.89)   (6.18(        )2.15)       (10.25)      

F         =   179.91   R-Sq = 0 .96      R-Sq (adj) = 0 .95      

D.W   =    1.830          
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يتبية ماة األنماوذا التقاديرم القتصااد الج ا ار باأة اال تباارا  اإلحصاا ية 
  أم إة (15.1)وبمساااتول معنوياااة  ةالجدوليااا tالمحساااوبة أكبااار ماااة قااايم  tلقااايم 

 ةالجدوليااا F المحساااوبة أكبااار ماااة قيماااة Fوقااايم المعلماااا  معنوياااة إحصاااا ياا  
أمااا ولااا مسااتول اال تبااارا  االقتصااادية  قااد كاااة   (15.1)وبمسااتول معنويااة 

إيجابيااا االساتثمار األجنباي المباشار والتقنياة الحديثاة والصاادرا   تأثير كل ماة
واإلن اااااا   لاااااة ومعااااادل الت ااااا مإجماااااالي االد اااااار والقاااااول العامومعنويااااااا  أماااااا 

  وداااذا يعناااي اة الحكاااومي ليااار معناااوم لاااذلك تااام اساااتبعاددما ماااة األنماااوذا
ل ستثمار األجنبي المباشر والتقنية الحديثة والصادرا  دور كبير وماوثر قاوم 

 ااإة قيماااة  يولاااا مسااتول اال تبااار القياساا أمااا  الناااتج المحلااي اإلجمااالي  ااي
قااة واادم التأكااد  واألنمااوذا ال يعاااني كاناا   اامة منن D.Wواتسااوة  –دربااة

  باسااااات دام ا تباااااار (15.1)ماااااة مشاااااكلة االرتباااااان الاااااذاتي بمساااااتول معنوياااااة 
للتأكاد ماة  لاو األنماوذا ماة مشاكلة التادا ل ال ناي  قاد تام    Klein))ك ية

 التأكد مة ودم وجود دذه المشكلة.    
  

 با ستان
GDP    =     4.42    +  2.71  FDI  +  2.70   EX 

T         =      (41.44 )    (1.94 )       ( 20.22 )                        
F         =      352.50     R-Sq = 0.87     R-Sq (adj) = 0.86 
D.W    =    1.699 

يتبااااااية ماااااااة األنمااااااوذا التقاااااااديرم القتصاااااااد باكساااااااتاة بااااااأة اال تباااااااارا  
وبمسااااتول معنويااااة  ةالجدولياااا tالمحسااااوبة أكباااار مااااة قاااايم  t ة لقاااايماإلحصااااا ي

وبمسااااتول معنويااااة  ةوليااااالجد F المحسااااوبة أكباااار مااااة قيمااااة Fوقاااايم   (15.1)
  أماااااا ولاااااا مساااااتول %93أماااااا قيماااااة معامااااال التحدياااااد  قاااااد بليااااا    (15.1)

 االسااتثمار األجنبااي المباشاار اال تبااارا  االقتصااادية  قااد كاااة تااأثير كاال مااة
 معااادل الت ااا م كااال ماااة ير   اااي حاااية أة تاااأثومعنويااااا  يجابيااااا إوالصاااادرا  

جماااالي االد اااار ليااار و اإلن اااا  الحكاااومي و العاملاااة والقاااول والتقنياااة الحديثاااة  ا 
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 ساتثمار األجنباي لوداذا يعناي اة   مة األنماوذا ممعنوم لذلك تم استبعادد
 اي  النااتج المحلاي اإلجماالي دور كبيار وماوثر قاوم  اي والصادرا  المباشر

 – ااإة قيمااة دربااة يول اال تبااار القياسااأمااا ولااا مساات االقتصاااد الباكسااتاني 
  واألنمااوذا ال يعاااني مااة مشااكلة القبااولكاناا   اامة مننقااة  D.Wواتسااوة 

 .االرتبان الذاتي  قد تم التأكد مة ودم وجود دذه المشكلة
 مصر

GDP    =   9.47  + 1.20  FDI + 0.311  S  + 321   L 

T          =   (0.52)      (2.03)       (2.61)    (2.41)     
F          =   96.03  R-Sq = 0.91     R-Sq (adj) = 0.90 
D.W    =    0.79 

باأة اال تباارا  اإلحصاا ية  يتبية مة األنموذا التقاديرم القتصااد مصار
  أم إة (15.1)وبمسااتول معنويااة  ةالجدولياا tالمحسااوبة أكباار مااة قاايم  t لقايم

 ةولياااالجد F ة أكبااار ماااة قيماااةالمحساااوب Fقااايم و  المعلماااا  معنوياااة إحصاااا ياا 
أما ولا مساتول اال تباارا  االقتصاادية  قاد كااة   (15.1)وبمستول معنوية 

جمااالي االد ااارو  االسااتثمار األجنبااي المباشاار تااأثير كاال مااة والقااول العاملااة  ا 
والتقنياااة الحديثاااة واإلن اااا   معااادل الت ااا م كااال ماااة تاااأثيرو   ومعنويااااا  يجابيااااا إ

ولاا و   ماة األنماوذا دمناوم لاذلك تام اساتبعادالصاادرا  ليار معو  الحكاومي
كان   مة مننقة  D.Wواتسوة  - إة قيمة دربة يمستول اال تبار القياس

  واألنموذا ال يعاني مة مشكلة االرتبان الذاتي  قد تم التأكد مة ودم التأكد
 .ودم وجود دذه المشكلة

      
 سورية

GDP   =   - 5.97   + 8.12  FDI  - 849 H  +  2367 L + 5.70 G 

 T      =   (-2.82  )    (1.97       ) -2.59  )   ( 3.22  )     (2.69  )      

 F      =   82.51  R-Sq = 0.93     R-Sq (adj) = 0.92 
 D.W    =    1.228   
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باأة اال تباارا  اإلحصاا ية  يتبية مة األنموذا التقديرم القتصااد ساورية
 Fوقايم   (15.1)وبمساتول معنوياة  ةلجدولياا tقايم المحساوبة أكبار ماة  t لقيم

أماااا ولاااا   (15.1)وبمساااتول معنوياااة  ةولياااالجد F المحساااوبة أكبااار ماااة قيماااة
االسااتثمار األجنبااي  مسااتول اال تبااارا  االقتصااادية  قااد كاااة تااأثير كاال مااة

 والتقنياة الحديثاة  ومعنويااا  يجابيااا إوالقاول العاملاة واإلن اا  الحكاومي  المباشار
وموشار إجماالي االد اار ومعادل الت ا م والصاادرا  ليار ثير سالبي  ذو تأ

 ساتثمار األجنباي لوداذا يعناي أة   مة األنماوذا دممعنوم لذلك تم استبعاد
النااااتج المحلاااي  دور ماااوثر  ااايوالقاااول العاملاااة واإلن اااا  الحكاااومي  المباشااار
سااالبي مماااا يعكاااس وااادم اسااات دام  التقنياااة الحديثاااة تاااأثير  اااي حاااية اإلجماااالي

بشاااكل ساااليم  اااي العملياااة اإلنتاجياااة او وااادم تاااو ر األيااادم  الحديثاااة ا التقنيااا
 يأمااا ولااا مسااتول اال تبااار القياسااالعاملااة المااادرة  ااي االقتصاااد السااورم   

  واألنماوذا وادم التأكادكانا   امة مننقاة  D.Wواتساوة  -يمة درباة إة ق
د داااذه التأكاااد ماااة وااادم وجاااو ال يعااااني ماااة مشاااكلة االرتباااان الاااذاتي  قاااد تااام 

 المشكلة.
    
 المغرر 

GDP    = 126   + 0.071 FDI + 0.757 S + 4.63 H  + 2.26 G 

T          =  ( 5.29  )   (4.96  (   ) 5.64 )    (2.35  )   (3.70  )     

F          =  166.22     R-Sq = 0.97     R-Sq (adj) = 0.96 

D.W     =   1.95 

رم القتصاااااااد المياااااارف بااااااأة اال تبااااااارا  يتبااااااية مااااااة األنمااااااوذا التقاااااادي 
وبمسااااتول معنويااااة  ةالجدولياااا tالمحسااااوبة أكباااار مااااة قاااايم  t صااااا ية لقاااايماإلح

المحسااااوبة أكباااار مااااة  Fقاااايم و     أم إة المعلمااااا  معنويااااة إحصااااا ياا (15.1)
أماااا ولاااا مساااتول اال تباااارا    (15.1)وبمساااتول معنوياااة  ةولياااالجد F قيماااة

جماااالي و  االساااتثمار األجنباااي المباشااار االقتصاااادية  قاااد كااااة تاااأثير كااال ماااة ا 
 كال ماة تاأثيرو   ومعنويااا  يجابيااا إواإلن اا  الحكاومي  االد ار والتقنية الحديثة

 موالصااادرا  لياار معنااوم لااذلك تاام اسااتبعادد والقااول العاملااة معاادل الت اا م
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االد اار والتقنياة و   ساتثمار األجنباي المباشارلوداذا يعناي أة   مة األنموذا
الناتج المحلي اإلجماالي  أماا ولاا  دور موثر  ي ا  الحكومي واإلن الحديثة

كاناااا   اااامة  D.Wواتسااااوة  – ااااإة قيمااااة دربااااة يمسااااتول اال تبااااار القياساااا
التأكاد مننقة القبول  واألنموذا ال يعاني مة مشكلة االرتباان الاذاتي  قاد تام 

    مة ودم وجود دذه المشكلة.
 تونك

GDP    =  125   +  0.166  FDI  +  6.99  H + 298  L +  620   EX 

T        =   (0.41  )   (3.19   (   ) 2.42  )  (1.99  ) (3.52  )     

F         =    485.35     R-Sq = 0.89     R-Sq (adj) = 0.88 

D.W    =   1.794 

بأة اال تباارا  اإلحصاا ية  يتبية مة األنموذا التقديرم القتصاد تونس 
 Fقايم و   (15.1)وبمساتول معنوياة  ةالجدوليا tر ماة قايم المحسوبة أكبا t لقيم

أماااا ولاااا   (15.1)وبمساااتول معنوياااة  ةولياااالجد F المحساااوبة أكبااار ماااة قيماااة
االسااتثمار األجنبااي  مسااتول اال تبااارا  االقتصااادية  قااد كاااة تااأثير كاال مااة

معادل و   ومعنويااا  يجابيااا إالتقنية الحديثة والقول العاملاة والصاادرا  و  المباشر
جمالي االد ار لت  ما  ملير معنوم لذلك تم استبعادد واإلن ا  الحكومي وا 

 والتقنيااة الحديثااة  سااتثمار األجنبااي المباشاارلودااذا يعنااي اة   مااة األنمااوذا
أماا ولاا   الناتج المحلاي اإلجماالي دور موثر  يوالقول العاملة والصادرا  
ناااا   اااامة كا D.Wواتسااااوة  – ااااإة قيمااااة دربااااة يمسااااتول اال تبااااار القياساااا

ة االرتباان الاذاتي بمساتول ا  واألنموذا ال يعاني ماة مشكلاودم التأكدمننقة 
للتأكاد ماة  لاو األنماوذا   Klein)ةاك يا  باسات دام ا تباار )(15.1)معنوية 

   .مة مشكلة التدا ل ال ني  قد تم التأكد مة ودم وجود دذه المشكلة
 

 ال ويس
GDP   =    - 3.32    -  0.516  FDI  +   3227 L  +  4.32  G 
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 T        =    (  -2.02  )     (-1.08    )      ( 4.56  )         (2.01)      

 F        =     20.10  R-Sq = 0.74      R-Sq (adj) = 0.73  

 D.W  =   0.956     

 

بأة اال تبارا  اإلحصا ية  يتبية مة األنموذا التقديرم القتصاد الكوي 
 Fقايم و   (15,1)وبمساتول معنوياة  ةالجدوليا tسوبة أكبار ماة قايم المح t لقيم

أماااا ولاااا   (15,1)وبمساااتول معنوياااة  ةولياااالجد F المحساااوبة أكبااار ماااة قيماااة
القول العاملاة واإلن اا   مستول اال تبارا  االقتصادية  قد كاة تأثير كل مة

 لبيذو تااااأثير ساااا االسااااتثمار األجنبااااي المباشاااارومعنوياااااا و  يجابياااااا إالحكااااومي 
جماالي  معدل الت  مكل مة   ي حية أة تأثير  ومعنوم والتقنية الحديثاة وا 

وولااا   مااة األنمااوذا ماالد ااار والصااادرا  لياار معنااوم لااذلك تاام اسااتبعادد
النااتج المحلاي لكاة تاأثيره  اي  االساتثمار األجنباي المباشارالرلم مة معنوياة 

أماا ولاا مساتول  كاة سلبياا كما دو مو    ي معادلاة االنحادار  اإلجمالي
واادم كانا   امة مننقاة  D.Wواتساوة  – اإة قيماة دربااة ياال تباار القياسا

ة ودم   واألنموذا ال يعاني مة مشكلة االرتبان الذاتي  قد تم التأكد مالتأكد
   وجود دذه المشكلة.
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 النتائج والمقترحاس
 النتائج

 دمها نستنتج مة البحب جملة مة النتا ج نذكر أ
اقتصاادا  الادول الم اي ة   اييجابياة إل ستثمار األجنباي المباشار أثاار   .0

وة كوني مصادر لتمويال التنمياة ووسايلة ماة وساا ل تحقيا  النماو     ا 
 االقتصاادم منهاا يسااهم  اي تناوير القناوااا  االقتصاادية نحاو التصاادير

ع ويدوم مي اة المد ووا  ويحق  توا ني ويساود  ي  يادة ك ا ة ت صي
الموارد وتح ي  النمو والحصول الا التقنيا  الحديثة المتناورة والمهاارا  
ال نيااااة واإلداريااااة و لاااا   اااارع العماااال والحااااد مااااة ت اااااقم مشااااكلة البنالااااة 
وتح ياااا  االبتكااااار واإلباااادا  وتوساااايإل النشااااان االقتصااااادم  ااااي االقتصاااااد 

 . وتن يذ برامج اإلص ح االقتصادم الونني

 سااادباااي المباشااار  اااي النماااو االقتصاااادم وذلاااك بمساااادمة االساااتثمار األجن  .2
ع العمال  جوة النقع  ي االد ارا  و ي حل مشكلة البنالة بتاو ير  ار 

  المحلية و يادة الصادرا .

دناااك جملااة مااة العواماال التااي تشااجإل االسااتثمار األجنبااي ومنهااا العواماال   .3
ة أاالقتصااااادية الم  مااااة والتااااي ينبيااااي أة تتساااام بالو ااااوح واالسااااتقرار و 

التحتيااة ال  مااة ل سااتثمار  اساجم مااإل القااوانية والتشااريعا  وتاو ير البنااتن
وتااو ير بنيااة إداريااة مناساابة بعياادة وااة الااروتية و اارورة تاارابن وانسااجام 

ة للدولاااة أوتبساااين القاااوانية ماااإل بع اااها الااابعم ووااادم تناق اااها  كماااا و 
الم ي ة ل ستثمار األجنبي أجها ة حكومياة تت صاع مهمتهاا األساساية 

نين وتنميم وتوجيي تلك االستثمارا  وترويج المشرووا  المتاحة  ي ت 
وااة أنهااا      اا ا او ارجهاا دولااةل سااتثمار أو التعريااف بالسااو  دا اال ال
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 تياااار ناااو  التقنياااة التاااي تت ااا  ماااإل متنلباااا  التنمياااة االقتصاااادية اتقاااوم ب
 واالجتماوية والثقا ية. 

لمتييااااارا  د ماااااة اوااااادألثااااار القياساااااية  تباااااية ماااااة تحليااااال نتاااااا ج التقااااادير  .3
 تااأثير أة (1100 – 0991)المسااتقلة  ااي المتيياار التااابإل للماادة  االقتصااادية

 اااي كااال دول ويناااة  ومعنويااااا  يجابيااااا إتاااأثير  االساااتثمار األجنباااي المباشااار
الدراسة إال أني ت اوتا  نسابة إساهامي ماة دولاة أل ارل   اي الابعم منهاا 

قادرة االقتصااد  اي كان  قوية والبعم األ رل  عي ة وذلك يعتمد ولا 
 تااأثيرأمااا   اسااتيعابي باسااتثنا  دولااة الكوياا   قااد كاااة تااأثير معنوياااا ساالبياا 

 والج ا اااار  قاااد كااااة إيجابيااااا ومعنويااااا  اااي كااال ماااة تركياااا التقنياااة الحديثاااة
 ي كال   ي سورية ولير معنوياا  ومعنوياا سلبياا تأثير  وتونس وذا والميرف

 قااد  الصااادرا  تااأثيرأمااا   وياا والك والهنااد وباكسااتاة واألردة مصاار مااة
وتونس  والهند وباكستاة والج ا ر األردة  ي كل مة كاة إيجابياا ومعنوياا 

أمااا  والمياارف  ومصاار وتركيااا والكوياا  ولياار معنااوم  ااي كاال مااة سااورية
تركيااااا   ااااي كاااال مااااة  قااااد كاااااة إيجابياااااا ومعنوياااااا  اإلن ااااا  الحكااااومي تااااأثير

 األردة كاال مااة  ااي ومعنوياااا اا ساالبيتااأثير  وذا والمياارف وسااورية والكوياا 
وتااونس  أمااا  ومصاار وباكسااتاة الج ا اار ولياار معنااوم  ااي كاال مااة والهنااد
 والمياارف  قااد كاااة إيجابياااا ومعنوياااا مصاار موشاار إجمااالي االد ااارتااأثير 

والهناد  وباكساتاة وتركياا واألردة وتاونس ساورية ولير معنوم  ي كل ماة
 قااد كاااة إيجابياااا ومعنوياااا  ااي  القااول العاملااة تااأثيروالج ا اار  أمااا  والكوياا 
وساورية وليار معناوم  اي  والكويا  وتاونس ومصر والهند األردة كل مة
 قاد  معادل الت ا م تاأثيروباكساتاة  أماا  والج ا ر والميارف تركيا كل مة
  .كل دول وينة الدراسة  ي لير معنوياا  كاة

 
 المقترحاس 

قبال حكوماا  الادول  ماة ةالعمل ولا تشاجيإل االساتثمارا  األجنبياة بعاما .0
وة تساهيل وملياة  النامية والسيما دول وينة الدراسة بنر  م تل ة    ا 
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يجاابي ولاا موشارا  إثير أاالساتثمار األجنباي  اي الساو  لماا لاذلك ماة تا
 .ةاألدا  االقتصادم  بعام

القيام بتنبي  برامج اإلص ح االقتصادم والتكييف الهيكلي الاذم يسااود  .2
جاال تحقياا  أمااة   اا ا وااة تشااجيعي جدياادة ل سااتثمار ولااا تااو ير بي ااة 

 إص حا  اقتصادية تشمل جميإل القناوا  . 

جاااال أوبي ااااة اقتصااااادية واجتماويااااة م  مااااة مااااة  متااااو ير منااااا  اسااااتثمار  .3
يجااااابي ل سااااتثمار األجنبااااي  ااااي النمااااو والتنميااااة الالوصااااول الااااا التااااأثير ا

 ألمني. وا السياسي االستقرار وة تو ير االقتصادية    ا 

ونا هااا األدميااة ال  مااة لتنميااة القااد .4 را   يااادة ن قااا  البحااب والتنااوير وا 
 .اإلبداوية  ي م تلف المجاال 

 والعمال المالياة األساوا  وتناوير ل ساتثمار ال  ماة التحتياة البنياة تاو ير .5

  .المصر ي

 .تنا سية بم ايا تتمي  التي القناوا  نحو ال ريبية الحوا   توجيي .6

  تعددياة ماة الحاد  ا ل ماة التشاريعي اإلناار ك اا ة تع يا  ولاا العمال .3
 وساروة والرساوم اإلجارا ا  تبساين ماإل ل ساتثمار  المنمماة التشاريعا 
 ال كرياة الملكياة وحماياة ومناإل االحتكاار المنا ساة قاوانية ت عيال و إصادار
 ا التشريع ولا تعدي   مستمرة إد ال ولا العمل مإل اال ترا   وبرا ا 

 .النشان االستثمارم تشجيإل مإل ينسجم الذم بالشكل السا دة والقوانية

 الك اا ا   لا و  مهاراتاي بمساتول واالرتقاا  وتوويتاي البشرم العنصر تنمية .9

 مهارا  وتنمية المحلية  للمروف م  مة التقنيا  األكثر توليد ولا القادرة

 التي الدولية منمما ال مإل التعاوة جهود بتكثيف ل رع االستثمار الترويج

نشاا  االستشاارية ال ادما  وتقاديم وملياا  التارويج  اي دور لهاا  مكاتاف وا 

 .العالم أنحا  م تلف االستثمارا   ي محل ل نشنة ترويج
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Abstract 
The foreign direct investment is considered the most important 

sources of financing investment projects in developing countries, and 

an "essential" element of the economic development strategy, and 

works to stimulate the process of economic and social development, 

and to provide more job opportunities and the transfer of technology 

and management developed techniques in host countries, as well as 

"for acceleration economic growth rates, and the level of the national 

economy investment is connected with capital expenditure in new 

projects in the sectors of public utilities and infrastructure, the trouble 

with search that the economies of most developing countries suffer 

from inadequate financial resources available to finance the 

investments required to achieve economic growth and development, 

in order to cover the scarcity of funding sources these states have to 

follow the strategies of foreign direct investment, and to achieve the 

goal of research the researcher used a time series for the period 1990 - 

2011, group of developing countries have been selected depending on 

the method of descriptive and quantitative analysis to measure the 

impact through data and information collection from official sources 

and Internet web sites to reach a group of Results and proposals. 
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  [388] (32) 01دراسا  إقليمية                                                      مرك  الدراسا  اإلقليمية            

 لقثطدر ل  ظد  لقثنايد  فد  وتحدااد  لقجزلئد  فد  لالسدثماد ل    سيدسد 4002عبدالقادر  ادادد   (1)

لقثسديي    وعلدر  لالقثصددرا  لقعلدر  لالقثصددرا   وليد  لقعلدر  فد  هند   طر وةد  روثدر ل لق ل لقعدقاي 
 .42لقجزلئ   لقجزلئ   ص  جدمع 

ف  تارا  مشد اع لقصندع  لقنفطي :  لالسثماد ل  لألجنبي   رو  4002عبالق زلق خض  لقعبدري   (2)
رل ة ولالقثصددر  جدمعد  لقار،د     وليد  لإةدق  ر لسي  ف  ش و  نفد  لقشداد    سددق  مدجسدثي 

 .6لقع لق  ص

  .4ص   لقاصا  نفسه عبالقادر   (3)

  لالسثماد  لألجنب  لقابدش  ولقنار لالقثصدري )ر لس  ةدقد  تدرن   لقجزلئد   4002 فيق نزل ي   (4)
دج قخضد   ولي  لقعلر  لالقثصدرا  وعلدر  لقثسديي   جدمعد  لقحد   سدق  مدجسثي  لقثصدر  لقاغ ب( 
 .44ص   جزلئ ادتنه  لق

  لقثصدراد  لالسثماد : لقنظ ادد  ولقاحدارل   سلسدل  جسد  لقثنايد   4002 عدر  عبالقعظيم  (5)
    .2ص     لقسن  لقسدرس   لقكرات62لقعار   لقاعها لقع ا  قلثخطي 

لالسددثماد  لألجنبدد  لقابدشدد  علددا لقناددر لالقثصدددري :  تدديري   4004جاددد  محاددرر عطيدد  عبيددا   (6)
لدددا لالقثصددددر لقاصددد ي  طر وةددد  روثدددر ل  فددد  لالقثصددددر  وليددد  لقثجدددد ة و رل ة ر لسددد  تطبيايددد  ع
 .  2  صلإعاد   مص 

 . www.wikipedia.org : علا لقارقع  1  ص4011  لقارسرع  لقح ة  واكيبيااد (7)

  لالسددددثماد  لألجنبدددد  لقابدشدددد  فدددد  لقدددداو  لقع ايدددد   لقثحددددااد  4004سدددد ما ورودددد، لقجايدددد    (8)
  24نايدد  لق لفدداال  وليدد  لإرل ة ولالقثصدددر  جدمعدد  لقار،دد   لقعدد لق  لقعددار ولقخيددد ل   مجلدد  ت

    .2  ص42لقاجلا 

تدددافاد  لالسدددثماد ل  لألجنبيدد  لقابدشددد ة وطرد هددد فددد  لقثصددددرل    4002سددعا محادددرر لقكددرلز   (9)
لقعددار   قلقعدد ل  جدمعدد  لقار،دد   وليدد  لإرل ة ولالقثصدددر   مجلدد   تنايدد  لق لفدداال  لألقطددد  لقندميدد 

  . 4ص   42لقاجلا   22

  لرد  لقصددر ل  علدا تدافاد  لالسدثماد ل  لألجنبيد  لقابدشد ة فد  رو  4002راند لةاا عا    (10)
  لقعدار  وليد  لإرل ة ولالقثصددر  جدمعد  لقار،د   لقعد لق   ع اي  مخثد ة  مجل   تنايد  لق لفداال

 .  23  ص 42  لقاجلا 85

  سيدسددد  تنايدد  لالسددثماد  لألجنبدد  لقابدشدد   قددا لقدداو  2005  لقاطل، لالسدد جةسدديل عبددا (11)
   .5ص     جدمع  لقزقدزاق  مص  سدق  مدجسثي  لقثصدر لقع اي  

  لقخصخص  ف  لقبلالن لقندمي  ايل مثطلبد  لقثنايد  4002رلور سلر  عبا لقحسيل لقخز ج    (12)
  طر وةد  روثدر ل  فد  لالقثصددر  ورولفع لالسثماد  لألجنب  لقابدش  مع  شد ة خد،  لقا لقعد لق

 .  122لقع لق  ص   ل ة ولالقثصدرولي  لإر   جدمع  لقكرف 
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  لالسدددثماد  لألجنبددد  لقابدشددد   تع ادددس وقضدددداد  سلسدددل  جسددد  لقثنايددد   4002ةسددددن خضددد    (13)
 .  3ص  لقكرات  لقسن  لقمدقم   3لقاجلا   33لقعار   لقاعها لقع ا  قلثخطي 

  لردد  لقثجددد ة لالقكث ونيدد  واعددر لقاثغيدد ل  2005  داس محاددررلناددد  طمدديل ةدددج  ومحاددا ندد (14)
ألسدديرا  ادعثادددر لقثصددنيس لالقثصدددرا  فدد  تددافق  طل لقاددد  لألجنبدد  قعيندد  مخثددد ة مددل لقدداو  ل

  22لقعدار     مجل   تناي  لق لفداال  وليد  لإرل ة ولالقثصددر  جدمعد  لقار،د   لقعد لقلقصندع 
 .134  ص 27لقاجلا 

  محددارل  لالسددثماد  لألجنبدد  لقابدشدد   سلسددل  جسدد  لقثنايدد   2004  ر  علدد لقادعلدد  عبددا (15)
   .2ص  لقكرات  لقسن  لقمدقم   31لقعار   لقاعها لقع ا  قلثخطي 

   سددثماد ل  لألجنبيدد ق   لألشددكد  ولقسيدسددد  لقاخثلفدد 4004عبالقسدد   طاددر قحددس    (16)
 . 123ص   دمع   مص  لقع اي لإسكنا ا   مؤسس  شبدب لقج

(17) P.C. Athukorala,2009, Trends and Patterns of Foreign Direct Investment 

in Asia :A comparative Perspective, Working Paper No 2009/08, The 

Australian National University, ANU,College of Asia and the Pacific, 

Canberra ACT 0200, August 2009, p 7.  

  لردد  لالسددثماد  لألجنبدد  لقابدشدد  علددا لقناددر لالقثصدددري : 4002شددع  وزادددر طاددر قيلددا  زويدد  م (18)
لقاجلدا   ر لس  تطبيايد  علدا لأل رن  وليد  لقعلدر  لالقثصددرا  ولإرل اد   جدمعد  لإمدد ل  لقع ايد 

 .  42ص     لقعار لألو 44

نبددد  لقابدشددد  مدددع   طشدددكد  ومحدددارل  لالسدددثماد  لألج4002ف ادددا ور تددد  وعبدددالقك ام عددد لب   (19)
  لإشددد ة قرلقعدده ادقدداو  لقع ايدد  واعددر لقبلددالن لقندميدد   وليدد  لقعلددر  لالقثصدددرا  وعلددر  لقثسدديي 

 .2لقعلر  لقثجد ا   لقجزلئ   ص 

 . 1ص   لقاصا  نفسهواكيبيااد   (20)

 .6  ص لقعبدري  لقاصا  لقسداق (21)

قع ايد  ولقاسددااد    لالسثماد  لألجنب  لقابدش  فد  لقداو  ل4004 س ما ورو، لقجاي    (22)
      .255 ص  88مجل  لإرل ي  لإرل ة لقعدم   مسا   لقعار  لقاندفس   

 .  115  ص لقاصا  لقسداق لقخز ج   (23)

 . 118 ص  لقاصا  نفسه (24)

 . 90 ص   لقاصا  لقسداق  2005لقكرلز   (25)

لقع اد   لقاعهدا  سلسل  جسد  لقثنايد     لالسثماد  لألجنب  لقابدش  ولقثناي 4006  وشدح  زلق (26)
   .15  ص لقكرات    لقسن  لقمدقم 38ار لقع  قلثخطي 
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 . 12 ص  لقاصا  نفسه (27)

لقعظاددددا ادددديل لالاجدايددددد      لالسددددثماد  لألجنبدددد  فدددد  لقجادهي ادددد4006لقاكدددد  محاددددا قبليدددد    (28)
نحر مندخ   لقعظاا  ولقسلبيد  ولقثانيل  لقاؤتا  لقررن  ةر  لالسثماد  لألجنب  ف  لقجادهي ا

 .6    ر لال   قيبيد  ص ي طفضلسثماد

(29)  E.M. Kenawy,2007, Economic Analysis of the Sources and Trends of 

Foreign Direct Investment in Egypt and the World During the period from 

1992 till 2005 , Australian Journal of Basic and Applied Sciences,1(3):169-

186, Issn 1991-8178, Insinet Publication , p 169.  

 .126  ص لقاصا  لقسداقةدج    (30)

 .8ص   لقاصا  لقسداقعل    (31)

  رو  لالسددددثماد  لقابدشدددد  فدددد  تنايدددد  لقثصدددددر لقاالكدددد  لقع ايدددد  2005فيصدددد  ةبيدددد، ةدددددف    (32)
ولي  لقعلر  لإرل ا  وعلر  لقثسيي   جدمع  لقجزلئد   لقجزلئد      سدق  مدجسثي  لقثصدر   لقسعررا 

 .3ص 

(33)  A. Colecchia, P. Schreyer, 2001, ICT Investment and Economic Growth 

in the 1990s: is the united states a unique case? A comparative study of 

nine OECD Countries, OECD Science, Technology and Industry 

Working Papers, OECD Publishing , France, p 16. 

لقجزلئد    سددق   فد  لالقثصددري ولقنادر لقابدشد  لألجنبد    لالسدثماد 4011قرادا ي  و ااد   (34)
  لقثسديي   جدمعد  طاد  اكد  الادد ادا  لقجزلئد  وعلدر  ولقثجد اد  لالقثصددرا  لقعلدر  مدجسدثي   وليد 

 . 28ص

 .12 ص  لقاصا  نفسه (35)

(36)  L. Thomas and  J. Leape, with M. Hanouch and R. Rumney, 2005,  

Foreign Direct Investment in South Africa, crefsa, London school of 

economics, p 68 .   

(37)  H.S. KEHAL, 2004, Foreign Investment in Development Countries, First 

Published, New York , UAS, p 43  . 

(38)  J. B. D. Long , I. H. Summers, 1995, Equipment Investment and Economic 

Growth, Harvard University and NBER , p 9 . 

   لالسددددثماد  لألجنبدددد  لقابدشدددد  وشددددك  مددددل طشددددكد  رعددددم لقثحدقفددددد 2004لةاددددا ز،ددددال    (39)
 .162  جدمع  لقجزلئ   لقجزلئ   ص 4لإسث لتيجي  قارلجه  لقاندفس   مجل  لقبدةث  لقعار 
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هليدد  ألل  1  ط  لالقثصددر لقايدسد  لقثحليلد سدسدديد  ط4006وقيدا  سدادعي  لقسديفر ووخد ون   (40)
 . 26    صعادن   رني ألقلنش  ولقثرزاع  لقاالك  ل

  ماامدد  فدد  لالقثصدددر لقايدسدد   لقددال  لقجدمعيدد  2007ةسدديل علدد  اخيددت وسددح  فددث  ل    (41)
 .22  ص قلطبدع  ولقنش  ولقث جا   ولي  لإرل ة ولالقثصدر  جدمع  اغالر  لقع لق

 لقخ رددر   لقثرزاددع و  رل  ،ددزة قلنشدد    القثصدددر لقايدسدد ل 4004  اددرن   ادد لهيم ووخدد ون اسددد  (42)
 .  238ص   لقسررلن

 .(2010  - 2007)لقثا ا  لالقثصدري لقع ا  لقارةا قلسنرل   (43)
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 مص وفة االرتبا 
الهند                                            

Correlations: FDI; L; EX; G       

 FDI      L     EX 

L        0.472 

EX     0.718    0.734      

G       0.445    0.651   0.785 

 تر يا
Correlations: FDI; H; G     

FDI      H 

H    0.756       

G    0.737  0.771 
 األردن
Correlations: FDI; L; EX; G  

 FDI      L     EX 

L    0.692       

EX   0.730  0.585  

G    0.666  0.788  0.783 

الج ائر     

Correlations: FDI; H; EX   

FDI      H 

H    0.567       

EX   0.685  0.513 

با ستان    
Correlations: FDI; L; EX    

FDI       EX       

EX     0.591 
 

 مصر
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Correlations: FDI; S; L  

FDI      S 

S    0.615 

L    0.414  0.567 

 سورية
Correlations: FDI; H; L; G  

FDI      H      L 

H    0.723 

L    0.585  0.009 

G    0.733  0.418  0.541 

المغرر   
Correlations: FDI; S; H; G     

 FDI      S      H 

S    0.501 

H    0.628  0.732 

G    0.568  0.658  0.786 

 تونك
Correlations: FDI; H; L; EX  

FDI      H      L 

H    0.571 

L    0.579  0.453 

EX   0.524  0.956  0.685 

 ال ويس
Correlations: FDI; H; L; G  

 FDI       L 

L     0.052 

G     0.164   0.014 


